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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 27-i üléséről.
Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Csányi Tibor, Gulykáné Gál Erzsébet,
Habony István, Kovács László, Kocsiné Tóth Valéria, Murvainé Kovács Rita, Parti Mihály, Pető
Istvánné, Retkes Mária, Szabó András Istvánné Képviselő-testület tagjai 11 fő.
Napirend tárgyalása közben érkezett: Dudinszky István, Dr. Egedy Zsolt, Földi Áron
képviselő.
Távolmaradását jelezte: Bánné Hornyik Mária, Krupincza Tibor, Mészáros László, Paczáriné
Barna Rozália képviselő.
Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: Dr. Németh Mónika jegyző, Urbán Ildikó
aljegyző, Dr. Pástét Rita jegyzői titkárságvezető, Valaczkainé Varga Erzsébet településfejlesztési
osztályvezető, Bankó Gábor Mikrovoks kezelő, Polónyi Éva, Farkasné Fazekas Mária
jegyzőkönyvvezető.
Meghívottként jelen volt: Saád Tamás, Dr Peredi Katalin AAM Vezetői Informatikai
Tanácsadó Zrt. részéről, Fazekas Erzsébet, Maksai László OTP Bank Nyrt. beruházási és
vagyongazdálkodási osztály részéről
ifj. Dr. Tóta Áron ügyvéd, Dr. Nagy Noémi Eunitas Kft. képviselője,
Állampolgári megjelenés: 20 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 11 fővel határozatképes.
A jegyzőkönyvi hitelesítők személyére tett javaslatot. Névsor szerint Kocsiné Tóth Valéria és
Szabó András Istvánné 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, 2 tartózkodás mellett
elfogadta Kocsiné Tóth Valéria és Szabó András Istvánné jegyzőkönyvi hitelesítők személyét.
Ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat.
Napirend:

Előadó:

Nyílt ülés:
1. Tájékoztató az ÁROP-3.A.1 pályázat alapján a Polgármesteri Hivatalban megvalósult szervezetfejlesztésről

Dr. Németh Mónika
Jegyző
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2. OTP Bank Nyrt-vel kötendő megállapodás a 3311
hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

3. Beszámoló a kistérségi feladatokról

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

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

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

5. A KMOP-4.5.3-09-2009-0040 kódjelű „Az alapfokú köz- Romhányiné dr. Balogh Edit
oktatáshoz való egyenlő hozzáférés megvalósítása az
Polgármester
abonyi Somogyi Imre Általános Iskolában” című pályázathoz kapcsolódóan eszközbeszerzésre irányuló
szerződés megkötése
6. Tájékoztató a 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

7. „Kreatív Kópévár” – Új bölcsőde létesítése Abonyban”
című KMOP-4.5.2-09-2009-0024 jelű pályázat kiviteli
tervének elkészítésére tervező megbízása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

8. Egészségügyi Centrum telekhatáron kívüli tervezési
feladatok ellátására megbízás

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

9. Az Abony piac és üzletház projekt részletes üzleti terv
elkészítésére megbízás

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

10. Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének az
állattartás egyes helyi szabályairól szóló 4/2009. (II. 26.)
számú rendeletének módosítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

11. A Sívó kúria tetőjavítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

12. Abony, Vasút út 1. sz. alatti 4922/1, és a 4922/2 hrsz-ú
ingatlanok bontása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

13. A KMOP-2010-3.1.1/B Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés című pályázati kiíráson történő részvételi
lehetőség

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

14. Abony Város Önkormányzat és a Béker Soft Kft. között kötött „Abony Város Önkormányzata – informatikai eszközök beszerzése és telepítése” informatikai szerződés módosítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

15. ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezetői igazgatói állására
pályázat kiírása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester
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16. Az Európai Mobilitási Hét és az Európai Autómentes
Nap kezdeményezéshez való csatlakozás

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

17. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

Zárt ülés:
1. Telek Szilvia részére önkormányzati lakás önkormányzati érdekből történő bérbeadása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

Felvételre javasolta:
Zárt ülés 1. napirendi pontjaként:
„A KMOP-4.5.2-2008. a Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú
járóbeteg szakellátás fejlesztése című pályázat megvalósítására irányuló „műszer és
betegirányító rendszer beszerzése” című közbeszerzési eljárás eredményének
megállapítására”
Nyílt ülés 7. napirendi pontjaként:
„Beszámoló ABOKOM Nonprofit Kft. 2009. évi gazdálkodásának helyzetéről”
Levételre javasolta:
Nyílt ülés 11. napirendi pontjaként:
„Sívó kúria tetőjavítása”
című napirendi pontokat.
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők száma 12
fő.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak „A KMOP-4.5.2-2008. a Pest megye délkeleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című pályázat
megvalósítására irányuló „műszer és betegirányító rendszer beszerzése” című
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására” című napirendi pont felvételéről.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 11 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett
„A KMOP-4.5.2-2008. a Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú
járóbeteg szakellátás fejlesztése című pályázat megvalósítására irányuló „műszer és
betegirányító rendszer beszerzése” című közbeszerzési eljárás eredményének
megállapítására” című napirendi pont felvételével egyetértett, és a következő határozatot hozta:
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134/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
a KMOP-4.3.2-2008. a Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú
járóbeteg szakellátás fejlesztése című pályázat megvalósítására irányuló „műszer
és betegirányító rendszer beszerzése” című közbeszerzési eljárás eredményének
megállapításáról szóló 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 „A KMOP-4.3.2-2008. a Pest
megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése
című pályázat megvalósítására irányuló „műszer és betegirányító rendszer
beszerzése” című közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása” című napirendi
pontot a képviselő-testületi zárt ülés 1. napirendi pontjaként napirendre tűzi.
--Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak „Beszámoló ABOKOM Nonprofit Kft.
2009. évi gazdálkodásának helyzetéről” című napirendi pont felvételéről.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett
„Beszámoló ABOKOM Nonprofit Kft. 2009. évi gazdálkodásának helyzetéről” című
napirendi pont felvételével egyetértett, és a következő határozatot hozta:
135/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
beszámoló ABOKOM Nonprofit Kft. 2009. évi gazdálkodásának helyzetéről szóló
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 „Beszámoló ABOKOM Nonprofit
Kft. 2009. évi gazdálkodásának helyzetéről” című napirendi pontot a képviselő-testületi
nyílt ülés 7. napirendi pontjaként napirendre tűzi.
--Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak „Sívó kúria tetőjavítása” című napirendi
pont levételéről.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett
„Sívó kúria tetőjavítása” című napirendi pont levételével egyetértett, és a következő
határozatot hozta:
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136/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Sívó kúria tetőjavítása című napirendi pont levételéről
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva a meghívóban szereplő „A Sívó kúria
tetőjavítása” című napirendi pontot a képviselő-testületi ülés napirendjéről leveszi.
--Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az így kialakult napirendi pontok
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 11 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a
kialakult napirendi pontokat elfogadta.
Napirend:

Előadó:

Zárt ülés:
1. A KMOP-4.3.2-2008. a Pest megye dél-keleti
területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg
szakellátás fejlesztési című pályázat megvalósítására irányuló „műszer és betegirányító rendszer
beszerzése”című közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Dr. Pusztai Dezső
Közbeszerzési Ad-Hoc
Bizottság tagja

Nyílt ülés:
1. Tájékoztató az ÁROP-3.A.1 pályázat alapján a Polgármesteri Hivatalban megvalósult szervezetfejlesztésről

Dr. Németh Mónika
Jegyző

2. OTP Bank Nyrt-vel kötendő megállapodás a 3311
hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

3. Beszámoló a kistérségi feladatokról

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

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

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

5. A KMOP-4.5.3-09-2009-0040 kódjelű „Az alapfokú
Romhányiné dr. Balogh Edit
közoktatáshoz való egyenlő hozzáférés megvalósítása az Polgármester
abonyi Somogyi Imre Általános Iskolában” című pályázathoz kapcsolódóan eszközbeszerzésre irányuló
szerződés megkötése
6. Tájékoztató a 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester
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7. Beszámoló ABOKOM Nonprofit Kft. 2009. évi
gazdálkodásának helyzetéről

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

8. „Kreatív Kópévár” – Új bölcsőde létesítése Abonyban”
című KMOP-4.5.2-09-2009-0024 jelű pályázat kiviteli
tervének elkészítésére tervező megbízása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

9. Egészségügyi Centrum telekhatáron kívüli tervezési
feladatok ellátására megbízás

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

10. Az Abony piac és üzletház projekt részletes üzleti terv
elkészítésére megbízás

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

11. Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének az
Romhányiné dr. Balogh Edit
állattartás egyes helyi szabályairól szóló 4/2009. (II. 26.) Polgármester
számú rendeletének módosítása
12. Abony, Vasút út 1. sz. alatti 4922/1, és a 4922/2 hrsz-ú
ingatlanok bontása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

13. A KMOP-2010-3.1.1/B Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés című pályázati kiíráson történő részvételi
lehetőség

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

14. Abony Város Önkormányzat és a Béker Soft Kft. köRomhányiné dr. Balogh Edit
zött kötött „Abony Város Önkormányzata – informatiPolgármester
kai eszközök beszerzése és telepítése” informatikai szerződés módosítása
15. ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezetői igazgatói állására
pályázat kiírása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

16. Az Európai Mobilitási Hét és az Európai Autómentes
Nap kezdeményezéshez való csatlakozás

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

17. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

Zárt ülés:
1. Telek Szilvia részére önkormányzati lakás önkormányzati érdekből történő bérbeadása

---

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester
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Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy van-e napirend előtti kérdés, észrevétel?
Kovács László: kérdezte, hogy mikor fejezik be a Vasút út, záró aszfaltozását és mikor kerül
eltávolításra a Nagykőrösi úton felejtett villanyoszlop? Elmondta, hogy ez balesetveszélyes az
arra közlekedőkre. Kérdezte, hogy a Településfejlesztési Osztály tud-e róla, hogy a Vasút úton
szabálytalanul van még mindig kint egy forgalmi fényjelző készüléket előjelző tábla? Ez még az
útépítés és az építkezés során felejtődött ott. Kéri, hogy ha az ott nem szükséges, akkor távolítsák
el vagy tegyék meg az ehhez szükséges intézkedéseket. A település lakói kérték tőle, hogy vesse
fel az ülésen, hogy a Képviselő-testületen készült videó felvételek lejátszási időpontjait a Hivatal
közölje folyamatosan a Kincskereső újságban, hogy kellő időben hiteles információkhoz
jussanak a város lakói. Több alkalommal felvetette azt, hogy a Kerektó dűlőben szeptember óta
még mindig nincs közvilágítás. Még mindig nem kapták vissza az ott lakók a közvilágítást.
Személyesen tett bejelentést az E-ON-nál. Köszönetet mondott a gyermeknap szervezésében
résztvevőknek és a támogatóknak. Színvonalas gyermeknap került megrendezésre. Valószínű,
hogy holnap dönt a Parlament arról, hogy a helyi önkormányzati választáson a képviselői
létszám hogyan alakul. Úgy tűnt, hogy Polgármester asszony egy kicsit előre szaladt, mert a
Képviselő-testület leredukált létszámára tekintettel mondott köszönetet a testület nevében a
főzőversenyen résztvevőknek.
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy ez egy tévedés. A Pünkösdölő megnyitóján
mondott köszönetet azoknak, akik részt vettek a szervezésben. A főzőversenyen, mint képviselők
indultak. Elnézést kért, hogy a Fidesz frakció külön főzőcskézett. Nem redukált és nem
csökkentett képviselő csoport nevében mondott köszönetet. A Vasút útra vonatkozóan Június
30.-ára mondta a műszaki ellenőr a befejezést. Az aszfaltozás is az E-ON miatt késik nem
váltották még ki a lámpatesteket. A jelzőtábla is hozzájuk tartozik. Leszerelhetik őket és majd
visszaadják nekik. A lejátszás időpontjára vonatkozóan, a Trió tv azt vállalta, hogy minden
rendes testületi ülést követő szombaton és vasárnap tekinthető meg. Ez egy éve így van. A
Kerektó dűlővel kapcsolatban várják a választ, hogy a világítással mi lesz. A Településfejlesztési
Osztály ír még egy levelet az E-ON-nak. Megköszönte a közreműködésüket az oktatási
intézmények dolgozóinak, a Művelődési Ház és Könyvtárnak, a szponzoroknak, aki a két napos
rendezvényt elősegítették a Zeneiskolának és a Fúvószenekari Egyesületnek, akik színvonalas
fúvószenekari találkozót szerveztek. Továbbá a Sportcsarnok dolgozóinak, akik az erős ember
versenyt megszervezték.
Habony István: elmondta, hogy szeretne tájékoztatást adni az egészségügyi napról. Egyre
többen törődnek az egészségükkel a város lakói közül. Éltek az emberek a vizsgálat
lehetőségeivel. Megköszönte az önkéntes segítőknek a munkáját. A közelmúltban megkeresték a
Táncsics Mihály, Blaskovics és a Magyar Benigna útiak, hogy mezőgazdasági járművek
tönkreteszik az utakat. A dűlő utakon kellene járniuk ezeknek a gépjárműveknek. Kéri a
Hivatalt, hogy járjon el a városi rendőrőrsénél, hogy a drága közpénzen és az adófizetők pénzén
megépített utat ne tegyék tönkre az erre nem illetékesek. Nem szeretné, hogy ez az út is oda
jusson, mint a téglagyárnál lévő út, amit a téglagyár tett tönkre. Senki nem törődik vele, hogy az
az út rendbe legyen téve. Ne engedjék, hogy a jó minőségű utakat tönkre tegyék. A rendőrség
tegye a dolgát ez ügyben.
Kovács László: megköszönte a viszontválasz lehetőségét. Elmondta, hogy Polgármester asszony
úgy illette az ő segítségüket, hogy főzőcske. A főzőcskét a gyermekek és az őket elkísérők
érdekében szervezték. Ez a szervezés tartalmazott egy paprikás krumplis egyszerű ebédet. A
gyermekeknek egy kis ajándékkal kedveskedtek. A körzetében lakók nevében köszönetét fejezte
ki, hogy a tervszerűen átadásra kerültek az útalapból megépített utak. A lakók vállalták, hogy
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megőrzik ezeknek az utaknak az állapotát. Kérték azt is, hogy amennyiben lesz rá lehetőség
kerüljön az útra aszfalt.
--A Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját!
Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül!
A zárt ülés után a Képviselő-testület nyílt ülésen folytatta munkáját.
--1./ Napirendi pont tárgya:

Tájékoztató az ÁROP-3.A.1 pályázat alapján a
Polgármesteri Hivatalban megvalósult szervezetfejlesztésről

Napirendi pont előadója: Dr. Németh Mónika Jegyző
Romhányiné dr. Balogh Edit: köszöntötte az ÁROP pályázatban közreműködő és a
pályázatban segítségükre levő AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt. munkatársait, Dr.
Peredi Katalint és Saád Tamást, akik ismertették a Képviselő-testülettel az ÁROP pályázat
keretében megvalósult szervezetfejlesztés és oktatás eredményeit, tapasztalatait.
Földi Áron képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők száma 13 fő.
Saád Tamás: megköszönte a támogatást a Hivatal részéről. Ismertette az előterjesztésben
foglaltakat. Elmondta, hogy minden vezető részese volt ennek a munkának. A Hivatal rendkívül
túlterhelt, hasonló városokhoz képest.
Dr. Peredi Katalin: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésül elmondta, hogy a
Hivatal a túlterheltsége ellenére minden feladatot ellát. Az ügyfelek elégedettek. A Települési
Esélyegyenlőségi és a Települési Fenntarthatósági Program elkészítéséhez az állampolgárok
véleményét kérdezték ki. Ezt az Állampolgári Tanács módszerével alkalmazták.
Saád Tamás: ismertette az előterjesztésben szereplő kompetenciafejlesztést. Ezeknek a
képzéseknek egy részére a Képviselő-testület tagjai is hivatalosak voltak. Ezeknek az volt a
célja, hogy bizonyos ismereteket elsajátítsanak. Véleménye szerint a kommunikációs és
ügyfélszolgálati tréningen, hasznos tanácsokat adtak az ügyfelek kezeléséhez a Hivatal
dolgozóinak. A Lean Office egy japán módszer, ami a folyamatos működésfejlesztésről szól.
A képzések mindig fontosak a működés szempontjából.
Dudinszky István képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők száma 14 fő.
Habony István: kérdezte, hogy ezen az anyagon kívül készült-e egy részletesebb? Van-e egy
összefoglaló, értékelő minden területre kitérő anyag? Többször emlegették, hogy rendkívül
leterhelt a Hivatal. Ez egy ténymegállapítás. Ennek mi az oka? Az elégedettségi vizsgálat azt
mutatja, hogy az állampolgárok 92%-a elégedett a Hivatal munkájával. Tudomása van a
képviselő-testületnek bizonyos gyenge területekről. Az a javaslata, hogy jövőre, ha értékelik a
Hivatal munkáját, akkor készítsenek egy kontrolljelentést. Mutassák be, hogy a felmérésnek az
egy éves eredménye hogyan realizálódott. Egy év alatt milyen változások történtek. Véleménye
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szerint elég gyenge pontja a háznak az ügyfélfogadás. Nem mindegy, hogy egy hivatalban ki és
hogyan fogadja az ügyfeleket. Rossz a technikai elérhetősége a háznak. A 360-135-ös és a 360136-as számú telefonon szinte lehetetlen kommunikálni az épülettel. Ez nemcsak az ő
véleménye, hanem másoké is. A legerősebb láncszemnek az ügyfélfogadásnál kellene lennie.
Nincs egy stabil létszám, aki magasabb szintre tudná emelni. Igényt tart egy komplett értékelő
anyagra, ami nem ilyen vázlatszerű, mint ez.
Saád Tamás: elmondta, hogy a prezentáción kívül, nagyon sok dokumentum készült. Minden
folyamatnak külön dokumentumai vannak. Rendelkezésre állnak olyan anyagok, amiben magát a
munkát részleteiben meg lehet ismerni. Szívesen adnak tájékoztatást szóban is, ha valakit
érdekel. A megbízatásuk egy konkrét időszakra szólt. A fejlesztési javaslatok, egyfajta
útmutatások. Vannak olyan technikai változtatások, amik a költségvetésből olcsón megoldhatók.
A jövőben meg lehet majd vizsgálni, hogy milyen változások valósultak meg.
Az ügyfél elégedettségi felmérés, úgy történt, hogy egy széles időszakban, minden ügyfél
lehetőséget kapott arra, hogy egy kérdőívet kitöltsön. A javaslataikat és véleményeiket
szövegesen megfogalmazhatták. A Hivatal ügyiratszáma jóval magasabb a hasonló városokéhoz
képest. 100%-os túlterheltség van.
Habony István: úgy gondolja, hogy ellentmondás van, mert az ügyintézés az gyors. Kérdezte,
hogy miből adódik, hogy a városnak ennyi ügyiratszáma van? Mi ennek az oka?
Saád Tamás: elmondta, hogy a leterheltséget az egy főre jutó ügyiratszám határozza meg. A
létszám kevés az ügyszámhoz képest. Nem arról van szó, hogy izgágábbak az állampolgárok,
vagy az ügyintézők felesleges papírokat gyártanak. A leterheltséget úgy lehetne csökkenteni,
hogy a létszámot megnövelik. Nyilván ezt a város költségvetése határozza meg.
Gulykáné Gál Erzsébet képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők száma
13 fő.
Dr. Egedy Zsolt: elmondta, hogy az ügyiratszám kétszer akkora, mint más városokban.
Kérdezte, hogy 1000 fő abonyi polgárra eső ügyiratok száma kiugró, vagy átlagos? A
költségvetésben döntöttek a technikai fejlesztésre szánt összegről, konkrétan a telefonközpontról.
Kérdezte, hogy hogyan érzi a hivatal vezetése és azon belül a projekt helyi vezetője, hogy a
program következtében lehet-e az eltelt néhány hónapban észlelni pozitív irányú változásokat?
Urbán Ildikó: elmondta, hogy a workshop-okon, amit AAM cég szervezett a hivatalnak
különböző körei vettek részt, illetve voltak olyanok, amiken igen széles körben, mindenképpen
csapattá kovácsolta a résztvevőket. Illetve olyan hasznos információkat is kaptak a kollégák,
amiket mindenképpen tudnak a munkájuk során alkalmazni. Sajnálja, hogy amit a Képviselőtestületnek szerveztek érdeklődés hiányában éppen nem maradt el, de eredményt emiatt nem
hozott. Az SZMSZ és az ügyrend módosítási javaslatok, amiket a pályázat nyertes cég
elkészített, a jövőben fognak konkretizálódni. Az Esélyegyenlőségi Terv tapasztalatait már
beleépítették a múlt hónapban elfogadott előterjesztésbe. Hasznosnak tartja az ittlétüket. Új
szemléletet és új megoldási javaslatokat hoztak magukkal. Egy külső szem sokkal
hatékonyabban ki tudja hámozni a problémákat. Hasznosnak tartja a munkájukat.
Kovács László: kérdezte, hogy összehasonlítva más településekkel az elektronikus
közigazgatást, mennyire volt képes a leterheltséget csökkenteni? Arányaiban képes-e
lecsökkenteni? Mennyiben tud változást előidézni?
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Saád Tamás: elmondta, hogy az ASP pályázat győztese most lett kihirdetve. Régiónként egy
város nyerte el egy pályázatot, Az elektronikus közigazgatásban várható egy áttörés. A
hatékonyság szempontjából hozhat javulást, de nagyon drága lenne. Az elektronizálás terén
Abony sem áll rosszabbul, mint más település. Az ASP Központok segítséget nyújtanak a
lakosságnak. A fejlesztéseket pár év alatt meg lehet valósítani, de ehhez az ügyfeleknek is
felkészülteknek kell lenniük.
Földi Áron: elmondta, hogy ha az állampolgári tanácsról készült emlékeztető vagy
jegyzőkönyv, akkor szeretné e-mailben megkapni.
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még kérdés,
hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a tájékoztató és a határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
tájékoztatót és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta:
138/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
az ÁROP-3.A.1 pályázat keretében a Polgármesteri
szervezetfejlesztésről szóló tájékoztató elfogadásáról

Hivatalban

megvalósult

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az ÁROP-3.A.1 pályázat keretében
a
Polgármesteri Hivatalban megvalósult szervezetfejlesztésről szóló tájékoztatót elfogadja.
A határozatról értesülnek:
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
3. Dr. Németh Mónika jegyző
4. Urbán Ildikó aljegyző
5. AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt. 1133 Budapest, Capital Square
Irodaház, Váci út 7.
6. Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
--2./ Napirendi pont tárgya:

OTP Bank Nyrt-vel kötendő megállapodás a 3311 hrsz-ú
ingatlannal kapcsolatban

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: köszöntötte a meghívottakat, Fazekas Erzsébetet és Maksai
Lászlót az OTP Bank Nyrt. beruházási és vagyongazdálkodási osztálya részéről. Ismertette az
előterjesztésben foglaltakat, kiegészítésül elmondta, hogy a rendezetlen tulajdonviszonyokat
rendezni kell és az engedélyes terveket el kell készíteni. A Művelődési Ház területére 1994.-ben
a Képviselő-testülettel és az OTP-vel kötetett egy szerződés. Akkor azt tervezte a város akkori
testülete, hogy a Zeneiskola és az OTP közös beruházásként épít meg egy új Zeneiskolát a
Kossuth téren a jelenlegi Bihari János Zeneiskola helyén. Ehhez a beruházáshoz építő
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partnerként jelentkezett az OTP. 2 millió 925 ezer forint törzstőkével szállt be. Akkor ez a
projekt nem valósult meg. A pénz átutalásra került, de a földhivatalnál a tulajdonjog
bejegyzésére nem került sor. 2007.-ben kezdték el terveztetni a Művelődési Házat. Akkor
jelezték, hogy területet keresnek, mert szeretnék az OTP fiókot egy kulturáltabb, jobb
környezetbe helyezni, vagy ha van rá lehetőség, akkor a jelenlegit felújítani. Már akkor szó volt
arról, hogy az a projekt nem valósult meg. A piac területén is van rendezetlen tulajdonviszonyuk.
Kérte az bank igazgatóját, hogy ha eddig nem került bejegyzésre ez a tulajdonjog, akkor ez a
pénz kerüljön felhasználásra egy új OTP fiók megépítésére. Hiszen lakossági igény is az, hogy a
város egyik legnagyobb pénzintézete egy kulturáltabb, magasabb színvonalú elhelyezést nyerjen,
hiszen jelenlegi helyén a parkolási lehetőség nem igazán megoldott. Az OTP Bank Nyrt.
mindenkori vezetése partnernek bizonyult és türelmesen kivárta a lehetőséget, hogy most ebben
az új projektben esetleg, mint építő társ közreműködjön és azt a tőkét, amit befektetett 1994.ben, most hasznosítsák. Szó volt arról is, hogy a továbbiakban nem fizetnének bérleti díjat. De ez
nem valósítható meg, mert a korábban megfizetett tőkét és kamatait nem tudják úgy jóváírni,
hogy ingyenes bérleti díjat kapjanak. Bérleti jogot kínáltak fel nekik, de ők tulajdonjogra
tartanak igényt. Ha nem tudják megvalósítani az üzletházat a piac területén, akkor a jelenlegi
bérlemény megvételére lehetőséget nyújtanak. A jelenlegi vagyongazdálkodási igazgató
ragaszkodott ahhoz, hogy amennyiben lehetőség van rá, építőtársként szálljanak be a piac
területén. Számításuk szerint meghaladja a 20 millió forintot. Kérte az Ügyrendi Bizottság, hogy
a Gazdasági Osztály is készítsen el egy számítást, a bank kamataival számítva. Ez került most
kiosztásra. Jó lenne valamilyen megegyezésre jutni. A Képviselő-testületnek el kell döntenie,
hogy mekkora, azaz összeg, ami elfogadható és beszámításra kerülhet. Kíván-e partnerséget
vállalni a piac üzletház építésében és oda befogadni az bankfiókot. Az Ügyrendi Bizottságnak az
volt a javaslata, hogy a jelenlegi bérleményt kínálják fel megvételre.
Dr. Egedy Zsolt: megköszönte, hogy 16 éven keresztül türelmesen vártak. Ez biztos egy elfekvő
akta volt. Valamilyen módon a tulajdon bejegyzése elmaradt. Néhány héten belül jogerős építési
engedély lesz az új Művelődési Ház, Könyvtár, Zeneiskola tekintetében. Az OTP betétszámla
kamataival kalkulált összeg alapján is készült egy számítás. A jegybanki alapkamattal kalkulált
összeg és az ők elképzelése megegyezik. Úgy gondolja, hogy a 20 millió forint tartozást ismerje
el a Képviselő-testület.
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy az OTP kamatokkal számolva elkészült a
diszkontálás és az 14 millió 115 ezer 578 forint. A jegybanki alapkamattal kalkulált összeg 8
millió 233 ezer 346 forint.
Gulykáné Gaál Erzsébet az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők száma 14 fő.
Dr. Németh Mónika: úgy gondolja, hogy egy 20 millió forintos tartozás elismerése valamiféle
mögédokumentálást igényelne. A szerződés felbontásból eredő, az Önkormányzatot terhelő
kötelezettségeket senki nem számolta ki. Ezek egyéb kalkulációk. Ez az összeg nincs
aládokumentálva. Ezt a döntést nem kellene elkapkodni. Ha az ügyvéd úr és a Ptk. szabályai
szerint is rendben van, akkor kellene az összeget konkrétan meghatározni.
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a szerződésbontás olyan mértékben
fogalmazódik meg, hogy kötetett 1994.-ben egy szerződés, aminek a tartalma nem lett
végrehajtva. Az biztos, hogy valamilyen formában fel kell bontani a szerződést. Abban kellene
állást foglalni a testületnek, hogy az építendő üzletházban az üzleti terv ismeretében befogadjáke építőként a bankot vagy sem.
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Kovács László: úgy gondolja, hogy minden ingatlanügylethez, ami az Önkormányzatot érinti
mindenképpen célszerű értékbecslést kérni. Javasolta az Ügyrendi Bizottság a határozatában,
hogy a Képviselő-testület az OTP Bank Nyrt. részére a Kossuth tér 16. szám alatti ingatlanért
cserébe ajánlja fel a jelenlegi OTP bankfiók épületét. Mindenképpen kellene mind a két
ingatlanról egy mai napi forgalmi értékű becslést készítetni. Ezzel jobban alá tudnák támasztani
a gazdasági döntésüket. A város vagyonát védve semmiképpen nem tartja célszerűnek a 20
millió forintot. A módosított határozati javaslat 3. pontjában benne van, hogy az árakat majd
együtt határozzák meg. Most még nem látják, hogy mi lesz az a valós érték, ami egy m 2-nek az
összegét, vagy az értékesítésre kerülő ingatlan összegét tudja lefedni. Mindenképpen elfogadásra
javasolja az Ügyrendi Bizottság javaslatát, hogy készítessenek értékbecslést. Ezután vissza
tudnak térni az elfogadható összegre.
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy az értékbecslés nem releváns, csak abban az
esetben, ha a jelenlegi OTP fiók tulajdonjogának megszerzésében partner az OTP. Ha nem akkor
egy felesleges pénzkidobás felértékeltetni azt az ingatlant, ami az Önkormányzat tulajdona, de
nincs rá vevő, vagy nem kívánják eladni. A földterületet is csak akkor lenne értelme
értékbecsültetni, ha bejegyzett tulajdon lenne. Ez csak úgy lehet tekintetni, hogy ez egy
befektetett tőke volt az OTP részéről, ami az elmúlt 17 év alatt kamatozott és kamatostól most
ennyit ér. Érték becsültetni csak akkor lenne érdemes, ha lennének rá vevők.
Habony István: elmondta, hogy mindig meg tudtak egyezni az OTP-vel az elmúlt 30 évben. Azt
javasolta, hogy a húsz millió forintot felezzék meg, és a Képviselő-testület támogassa azt, hogy
az OTP-nek adnak az új beruházásba területet.
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy adnak tíz milliót és plusz 96m2-ert?
Habony István: elmondta, hogy a húszból tíz milliót ismernek el és a helyet biztosítják.
Retkes Mária: úgy gondolja, hogy a húsz millió forint reális ár. Rendezni kellene ezt a húsz
millió forintot. Akkor nem lenne összekötve ez a két dolog, a régi tartozásnak a rendezése és az
új bérlet. Válasszák ketté, bontsák fel a most meg lévő szerződést, rendezzék a tartozást. Ha
pedig elkészül az új üzleti terv, akkor kezdjék újra a tárgyalást.
Kovács László képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők száma 13 fő.
Csányi Tibor: elmondta, hogy az OTP rendelkezik azokkal a szakemberekkel, akik tudják, hogy
mennyi ennek a teleknek az értéke. Azt javasolta, hogy ne húzzák az időt, hanem fogadják el ezt
az ajánlatot. Ez mindkét fél számára előnyös ajánlat.
Földi Áron képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők száma 12 fő.
Dr. Egedy Zsolt: elmondta, hogy ez a terület önálló építésre alkalmas telekként nem
funkcionálhat. 1994.-ben 4.500.- forint volt egy négyzetméter ár. Ha innen indulunk ki, akkor is
egy elrugaszkodott négyzetméter ár volt. Ha jegybanki alapkamattal számoljuk végig, ma 2010.ben 30.769.- forint/m2. Úgy, hogy nem beépíthető önállóan ez a 650m2 . Nem is ebből kell
kiindulni. Induljanak ki abból, hogy 1994.-ben közel három millió forint befektetésre került,
ennek van egy jegybanki alapkamattal növelt értéke, ez ma közép értéken bruttó húsz millió
forint. Ha ezt az Önkormányzat elfogadja, akkor ezt üzleti alapon fogadja el. A betéti kamat
ehhez képes kevesebb, hogy ha ezt betétbe helyezték volna. De mivel a bank üzleti alapon kérte
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tőlük ezt az ellenértéket, akkor ők üzleti alapon szeretnénk az új fiókjuknak a 100m 2-ert
biztosítani. Ez egy korrekt hozzáállás. Az új fiók mindenkinek az érdeke.
Parti Mihály: elmondta, hogy Habony képviselő társával ért egyet. Amit lealkudunk, azt nem
kell kifizetni. Az OTP Bank van olyan helyzetben, hogy ezt a gesztust akár meg is engedheti. Ez
az ingatlan nem jogtiszta. A tulajdoni viszony nem száz százalékosan tisztázott. Annak idején
ennek lett volna egy költsége az ingatlan bejegyzés kapcsán, amit gyakorlatilag kispórolt az
OTP. Erre ad neki erkölcsi alapot az, hogy Habony képviselő társával értsen egyet.
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy alpolgármester úrral ért egyet, hogy üzleti
alapon kell kezelni mindkettőt és a két szerződést egyszerre kell lebonyolítani. Mert ha most
kellene akár a tizennégy milliót, akár a nyolc milliót, akár a húsz milliót kifizetniük nem tudnák,
mert nem áll rendelkezésre. Amit kifizetnek pénzt az vissza is kellene, hogy jöjjön a
beruházásba. Egyszerre kell megoldani a korábbi szerződés felbontását és az új szerződés
megkötését. Ez csak akkor lesz lehetséges, ha a kisajátítási eljárásnak vége és rendelkeznek az
engedélyes tervekkel. Most az alapelveket kell rögzíteni, hiszen konkrét szerződés kötésre csak
akkor kerülhet sor, hogy ha lezárul a kisajátítás, elkészül az üzleti terv és elkészülnek az
engedélyes tervek. Az engedélyes tervhez tudnia kell a tervezőnek, hogy az OTP fiók odakerüle.
Maksai László: elmondta, hogy az OTP a jelenlegi helyéről szeretne elmenni. Az OTP tett egy
javaslatot.
Romhányiné dr. Balogh Edit: véleménye szerint, a húsz millió forint tartozás vitatott. A
szerződés bontás és a szerződés kötés egy időben történhet.
Dr. Németh Mónika: elmondta, hogy több módosító javaslat is elhangzott. Ezekről szavazni
kellene. A megalapozottságra vonatkozó észrevételét továbbra is fenntartja.
Dr. Egedy Zsolt: úgy gondolja, hogy az összes javaslat egy és ugyan az. A határozati
javaslatban van, hogy mint építtetőt befogadják, de az üzleti terv ismeretében visszatérnek a
négyzetméter árra. Ha üzleti alapon vennék, akkor üzleti alapon adnák. Ha mint építetőt
befogadják, akkor az építő közösség részévé válik az OTP Bank Nyrt. és akkor a nettó bekerülési
költsége fogja azt a száz négyzetmétert abszolválni. Nyilatkozni kell arról, hogy az OTP Bank
Nyrt. számára Abony Város Önkormányzata biztosítja az általuk igényelt 100m 2 alapterületű
üzlethelyiséget a piac üzletház építése során. Nem mindegy, hogy építtetőként fogadnak be
valakit, vagy az OTP majd köt velük egy szerződést, amikor meg lesz az ár.
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a Coop áruház is jelezte, hogy a
szerződésmódosítás szükséges. Mert abban az esetben, ha nem építtetőként vesz részt a
beruházásban, akkor valamilyen illetéket kell fizetni. Kérdezte, hogy arra van-e lehetőség, hogy
valamilyen engedményt adjon az OTP Bank?
Földi Áron képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők száma 13 fő.
Maksai László: úgy gondolja, hogy igen.
Romhányiné dr. Balogh Edit: tehát nyitott egy egyezkedésre.
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Habony István: véleménye szerint felezzék el a húsz millió forintot. Egyezzenek meg abban,
hogy a tíz milliót kifizetik.
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az elhangzott módosító határozati javaslatot.
1.) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az OTP Bank Nyrt.-t, hogy az
1994. október 13-án létrejött – Abony, Kossuth tér 16. szám alatti hrsz. 3311 ingatlan
tulajdonjogának elidegenítésére és teljes közművesítésére vonatkozó adásvételi szerződés
közös megegyezéssel történő felbontásából eredő, az OTP Bank Nyrt. által támasztott
20.000.000,-Ft összegű igényét vizsgálja felül és a csökkentett összegről szóló ajánlatot
nyújtsa be.
2.) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Osztályát, hogy az ingatlan 1994-ben megfizetett vételárának diszkont-érték
számítását végezze el.
3.) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi ki arra vonatkozóan,
hogy a piac üzletház felépítményben üzleti alapon biztosít fiókot, melynek szerkezetkész
négyzetméter ár meghatározására az üzleti terv és a végleges költségvetés ismeretében
visszatér.
Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító határozati javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 11 igen és 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett
az elhangzott módosító határozati javaslatot elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat
elfogadásáról a módosító határozati javaslattal együtt.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 11 igen és 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett
az előterjesztést és a határozati javaslatot az elhangzott módosító határozati javaslattal együtt
elfogadta, és a következő határozatot hozta:
139/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
OTP Bank Nyrt.-vel kötendő megállapodás a 3311 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
1.) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az OTP Bank Nyrt.-t, hogy az
1994. október 13-án létrejött – Abony, Kossuth tér 16. szám alatti hrsz. 3311 ingatlan
tulajdonjogának elidegenítésére és teljes közművesítésére vonatkozó adásvételi szerződés
közös megegyezéssel történő felbontásából eredő, az OTP Bank Nyrt. által támasztott
20.000.000,-Ft összegű igényét vizsgálja felül és a csökkentett összegről szóló ajánlatot
nyújtsa be.
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2.) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Osztályát, hogy az ingatlan 1994-ben megfizetett vételárának diszkont-érték
számítását végezze el.
3.) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi ki arra vonatkozóan,
hogy a piac üzletház felépítményben üzleti alapon biztosít fiókot, melynek szerkezetkész
négyzetméter ár meghatározására az üzleti terv és a végleges költségvetés ismeretében
visszatér.
Határidő: 1-2. pont tekintetében 2010. június 15., 3. pont tekintetében 2010. július 31.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik: Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Urbán Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Nagy Ferenc ügyvezető igazgató OTP Bank Ellátási és Beruházási Igazgatóság
Ifj. Dr. Tóta Áron Ügyvéd Úr

--SZÜNET!
Képviselő-testület szünet után folytatta munkáját!
Jegyzőkönyv vezetését a 3. napirendi ponttól Farkasné Fazekas Mária jegyzőkönyvvezető
vette át!
3./ Napirendi pont tárgya:

Beszámoló a kistérségi feladatokról

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni nem
kívánta.
Kérdezte, van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az
előterjesztést és a határozati javaslatot támogatta, és a következő határozatot hozta:
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140/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Kistérségi feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a települési önkormányzatok
többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvényben foglaltakat, az alábbi
határozatot hozta:
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évben elvégzett kistérségi feladatokról
szóló beszámolót megismerte, az abban foglaltakat elfogadja.
Határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Urbán Ildikó aljegyző
Valamennyi osztályvezető
Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás
--Kocsiné Tóth Valéria képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők száma 11
fő
4./ Napirendi pont tárgya:

Önkormányzat
2010.
évi
költségvétéséről
4/2010.(II.17.) számú rendeletének módosítása

szóló

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni nem
kívánta.
Kérdezte, van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a rendelet-módosítás
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 11 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
az előterjesztést és a rendelet-módosítást egyhangúlag elfogadta, és a következő rendeletet hozta:
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2010 . (V.31.) 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:
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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: 3 623 605 eFt
kiadási főösszeg: 3 623 605 eFt
-ebből: finanszírozási kiadások: 14 503 eFt
az alábbi részletezéssel:
-

Bevételek:
Intézményi működési bevételek:
Önkormányzat sajátos működési bevételei:
Önkormányzat költségvetési támogatása:
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések:
Végleges pénzeszközátvétel államh.kiv.:
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:
Támogatásértékű bevételek,kiegészítések:
Támogatási kölcsönök visszatérülése:
Pénzforgalmi nélküli bevételek:

364 552 e Ft
931 634 e Ft
825 626 e Ft
46 552 e Ft
2 514 e Ft
10 522 e Ft
234 605 e Ft
5 000 e Ft
1 202 600 e Ft
3 623 605 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:
Tartalékok:
Felhalmozási célú hitel visszafizetés:

941 623 e Ft
265 180 e Ft
775 227 e Ft
33 948 e Ft
21 871 e Ft
103 759 e Ft
13 175 e Ft
177 894 e Ft
769 660 e Ft
5 795 e Ft
2 000 e Ft
498 969 e Ft
14 503 e Ft
3 623 605 e Ft

Kiadások:

(2) A Rendelet 1./a. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(3) A Rendelet 1./b. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(4) A Rendelet 2./a. számú melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(5) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(6) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
2. §
(1)A Rendelet 12. számú melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(2)A Rendelet 14. számú melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
Záró rendelkezés
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3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba és a hatályba lépését követő második
napon hatályát veszti.
Abony, 2010. május 27.

Romhányiné Dr. Balogh Edit sk.
polgármester

Dr. Németh Mónika sk.
jegyző

Kihirdetve: Abony, 2010. május 31.
Dr. Németh Mónika sk.
jegyző
--5./ Napirendi pont tárgya:

A KMOP-4.5.3-09-2009-0040 kódjelű „Az alapfokú
közoktatáshoz való egyenlő hozzáférés megvalósítása az
abonyi Somogyi Imre Általános Iskolában” című pályázathoz
kapcsolódóan eszközbeszerzésre irányuló szerződés megkötése

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni nem
kívánta.
Retkes Mária: Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és javasolta, amennyiben
testületi ülésig nem érkezik be más ajánlat, javasolta a Leader Számítástechnikai Kft. megbízását
a munka elvégzésével.
Habony István: A beérkezett ajánlatok közül a legolcsóbbat támogatta.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, van-e több kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat a Karakter
Számítástechnikai, Elektronikai Kft megbízásával történő elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 igen és 0 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett az
előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta:

20

141/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
a KMOP-4.5.3-09-2009-0040 kódjelű „Az alapfokú közoktatáshoz való egyenlő hozzáférés
megvalósítása az abonyi Somogyi Imre Általános Iskolában” című pályázathoz
kapcsolódóan eszközbeszerzésre irányuló szerződés megkötéséről
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 80. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az
alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület a KMOP-2009-4.5.3. Egyenlő esélyű hozzáférés a
közszolgáltatásokhoz Somogyi Imre Általános Iskola komplex akadálymentesítéséhez
kapcsolódó eszközbeszerzésre a Karakter Számítástechnikai, Elektronikai Kft.-t bízza
meg.
2. A szerződés szerinti díj nettó: 2.632.000,-Ft, melynek fedezete pályázaton belül
biztosított.
3. A beérkezett árajánlatok alapján a szerződést az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság
véleményezését követően felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert
szerződés aláírására.
Határidő: 2010. június 15.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Határozatról értesül:
Romhányiné dr.Balogh Edit Polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Urbán Ildikó aljegyző
Valamennyi osztályvezető
Kár-Mentor Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (Szolnok, Arany János u. 20.)
Kazinczyné Juhász Ildikó intézményvezető
LEADER Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Karakter Számítástechnikai, Elektronikai Kft.
Soft-Com 2000 Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.
--6./ Napirendi pont tárgya:

Tájékoztató a 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni nem
kívánta.
Dudinszky István képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők száma 12 fő
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Habony István: Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és
elismeréssel nyilatkoztak az elvégzett munkáról. Megállapították, hogy 300 fő felett van azon
gyermekek száma, akik nevelőszülőknél kerültek elhelyezésre. Előterjesztést nagyon
sokoldalúan világították meg a készítői, sok szervezet részt vett a munkában. Összességében a
tájékoztatót a bizottság elfogadásra javasolja, kérte, hogy az elkövetkező időszakban a részt vevő
szervezetek tovább tevékenykedjenek, a felnövekvő generáció egészséges fejlődése érdekében.
Továbbra is kísérje figyelemmel, ezen gyermekek fejlődését a város.
Parti Mihály: Véleménye szerint a nevelőszülőknél elhelyezett gyermekek száma, az
egészséges populációnál sokkal nagyobb. Az önkormányzatnak hathatós intézkedést kellene
tennie annak érdekében, hogy kontrollálható legyen, mennyi gyermeket adnak ki. Ingyen ebédet
és egészségügyi ellátást kell biztosítani a városnak, mely nem kevés költségbe kerül. Nem
családellenes, de el kellene gondolkozni azon, hogy a város képes-e befogadni ennyi gyermeket.
Habony István: Tájékoztató jelleggel elmondta, hogy korábban az érintettek bevonásával
értekezletet tartottak ebben a témában. Tapasztalatok szerint az utóbbi időben nem növekedett az
ilyen gyermekek száma. Tény az is, hogy a hátrányos helyzetű, valamint a többszörösen
hátrányos helyzetű és nehezen nevelhető gyermekek aránya az iskolákban kb. 35-36 %. Ennél a
generációnál sajnos megjelent a drog is, ez tűnik ki a rendőrségi beszámolóból is.
Dr. Egedy Zsolt: Az elmúlt esztendőben a nevelőszülői hálózattal történt egyeztetés során
elhangzott, amennyiben gyerekeket szeretnének elhelyezni, akkor előzetesen tájékozódni kell az
oktatási intézmények befogadóképességéről.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, van-e több kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot
hozta:
142/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva tekintettel a 149/1997.(IX.10.) sz. Korm.
rendeletben foglaltakra az alábbi határozatot hozza:
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja.
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Határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Urbán Ildikó aljegyző
Valamennyi osztályvezető
--7./ Napirendi pont tárgya:

Beszámoló az ABOKOM Nonprofit Kft.
gazdálkodásának helyzetéről

2009. évi

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Retkes Mária: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy nem érti miért most
került a mérlegbeszámoló a testület elé? Hol volt két hétig az anyag. Ügyvezető igazgató úr
tisztában van azzal, hogy a beszámolót meg kell tárgyalnia a testületnek. Május 25-én kapták
meg az anyagot, de ha 21-én került volna a hivatalba, akkor sem tudták volna kellőképpen
megtárgyalni a bizottságok. Pénzügyi Bizottságnak voltak kérdései, ezekre a választ a mai napon
küldte be ügyvezető igazgató úr. Felvetették, hogy nem egyezik a mérleg, ezt a könyvelő
kijavította. Bírságokat meg kell vizsgálni, mert nem egyeznek a számok. Béren kívüli juttatások
terhére kifizetett összegekkel kapcsolatban tettek fel kérdést, de a válasz nem állja meg a helyét.
A természetbeni juttatások 90 %-osak, véleménye szerint ez nagyon sok. A beszámolót továbbra
sem tudja támogatni. Nem korrekt eljárás, amit az ügyvezető igazgató úr tanúsít a testület felé.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Magyarázatot szeretne kapni arra, hogy a bruttó árbevétel az
előző évhez képest miért nem mutat növekedést? Testület korábban egy inflációkövető áremelést
hagyott jóvá. Elhangzott, hogy lényegesen kevesebb pénzt áldozott az önkormányzat a Kft-re,
mint az előző években. Ugyanakkor ellentételezésként a bölcsőde munkálataiért 18 millió
forintot fizetett az önkormányzat a Kft-nek. Utak vízvezeték cseréjét 20 millió forint értékben az
ABOKOM Nonprofit Kft. kapta meg. Ennél fogva joggal elvárná a fenntartó, hogy legalább az
infláció mértékével megemelkedett díjakból növekedést tapasztaljon. Dologi kiadásoknál
szerepel, hogy a villamosenergia árak emelkedtek, valamint az üzemanyag. Ugyanakkor
emelkedett a kintlévőség összege is az előző évhez képest, erre vonatkozólag milyen
intézkedések voltak, hogy a bevételi oldal csökkent és a kiadási oldal növekedett?
Kollár Péter: Elmondta, hogy az ivóvíznél is csökkent a befizetések száma, mely jelentős
csökkenést okozott a bevételekben. Mérlegből nem látszik még a létszámbeli változás, tartós
betegállomány miatt történtek meg a személyi változások. Tavalyi évben létszámleépítés történt,
mely igazán ebben az évben éreztette hatását. Jelenleg 71 + 3 fő az ABOKOM létszáma. Egy fő
strandon szerződéses jogviszonyban van. 3 fő Felügyelő Bizottsági tag. Jelentős
létszámcsökkentést hajtottak végre, illetve belső átszervezés során más beosztásba kerültek
kollégák. Kintlévőséggel kapcsolatosan elmondta, hogy a Kft. lehetőségei szerint, amit el lehetett
követni, azt el is követték. Amennyiben ezen nem sikerül hatékonyan változtatni, akkor lépésrőllépésre romlani fog a helyzet. Ezúton szeretné megköszönni jegyzőnő és az adócsoport
munkáját. Átadták a követelés állományt és hatékonyan foglalkoznak az üggyel. Még anyagi
része nem látható, de reményei szerint a jövőben ez is látszani fog. Meggyőződése, hogy nagyon
nagy az a réteg, aki rossz beidegződése miatt nem fizet, ezek az ügyfelek nem spórolnak. Ebből
számára nem az az üzenet, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy kiegyenlítsék
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tartozásukat. 500 millió forintos bevétel mellett 70 millió forintos kintlévőség van, ez jelentős.
Az elkövetkező időben az elmúlt három évről szóló beszámolóját be fogja nyújtani a testületnek.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy változatlanul szerencsésnek tartja-e a két
szolgáltatás számláinak összevonását? A hulladékszállítás és ártalmatlanítás díja, adók módjára
behajtható. Hogyan történt meg az átadása az adóosztálynak?
Gulykáné Gál Erzsébet képviselő az ülésre visszajött, így jelenlévő képviselők száma 13 fő
Kollár Péter: Igen, változatlanul szerencsésnek tartotta, hogy összevonták a két szolgáltatást. A
szemétdíj adók módjára behajtható, a vízdíj esetében pedig szűkítésre van lehetőség, ezért nincs
szükség adók módjára történő behajtásra ebben az esetben. Peres eljárások jelenleg is zajlanak,
ami a Kft. igazát támassza alá.
Parti Mihály: Kérdezte, hogy az építési törmelék befogadása miért szűnt meg a Kft-nél? Hová
viheti a lakosság a betontörmeléket?
Kollár Péter: Jogos a kérdés és időszerű. Építési törmelék ilyen mértékű fogadására nem
rendelkeznek engedéllyel. Kezdeményezték a hulladék-tárolási engedély megszerzését, de olyan
feltételeket szabtak egy esetleges engedély kiadásához, amit az ABOKOM nem tud bevállalni.
Zöldhulladékkal kapcsolatban ugyanilyen elvárások vannak. Ugyanez a helyzet a
szennyvíztelepen a komposzt végtermék tárolása sem biztosított. Szennyvíztelep összetételét is
vizsgálták, 80 %-os kapacitás mellett sem működött. Építési törmelékkel kapcsolatban van
kötelezettség, amit nem tudtak teljesíteni, ezért került felszámolásra ez a tevékenység. Az építési
törmelék tárolásával kapcsolatban csak konténeres verzióban lehet gondolkodni.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Rendkívül rosszindulatú megjegyzésnek tartotta azt, hogy a
polgármesternek köszönhető, hogy nem lehet beszállítani az építési törmeléket. Holott arról van
szó, hogy az Kft-nél legálisan nem lehet lerakni építési törmeléket. A cég eleve fizetési
gondokkal küzd. Reményei szerint korrekt eljárás fog születni ebben az ügyben, ennek meg
vannak a feltételei és az eljárási rendje.
Pető Istvánné: Felmerült, hogy a kintlévőségek között a hulladékdíj és a vízszolgáltatási díj
behajtása hogyan történjen. Véleménye szerint másfél éves késésben van az ABOKOM, mint
szolgáltató, a követelés adók módjára történő behajtásával. A nem fizetők elleni behajtásra az
ABOKOM behajtó céggel kötött szerződést. Már korábban emlékeztetett arra, hogy behajtó cég
kifogásolható lehet. Mindig az volt a válasz, hogy nem behajtással foglalkozik, mert kamatot a
szolgáltató nem kap. Májusi Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsági ülésen ismét elhangzott, hogy
nem behajtó cégről van szó, mert nem kér kamatot, csak a tőketartozást kéri. Akkor kérték, hogy
a szerződést, vagy megállapodás másolatban bocsássa rendelkezésre. Eltelt másfél év, és ez év
április elején ismételt kérésüknek megfelelően megkapták a megállapodást. Kiderült, hogy
végrehajtásra került átadásra a hátralékosok kimutatása, és nem csak a tőketartozásra szól,
hanem kamatot is számol fel, behajtásra is szól a szerződés. Ezek után megfogalmazásra került a
bizottság részéről egy levél, melyre a mai napig nem kaptak választ az ügyvezető igazgató úrtól.
A szerződés mellékleteként van egy kimutatás, amiben feltüntetésre került, hogy mennyi a
behajtó cég jutaléka, a behajtott hátralékokból viszont, két héttel később került aláírásra, mint a
megállapodás, ennek mi az oka? Aláírt szerződés hogyan lehet hatályos és érvényes, amikor
kipontozott részeket tartalmaz. Utóbbi időben kiküldött hátralékosok felszólításában szerepel,
hogy 40.000 forint alatti összeg esetén részletfizetési kedvezményre nincs lehetőség. Kérdezte,
hogy ezt rendelet írja-e elő, vagy ha nem, akkor miért került ez a mondat bele a felszólításokba?
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Kérdezte továbbá, hogy a behajtó cégnél van-e még anyag, vagy esetleg már visszakerült mind a
szolgáltatóhoz, illetve szeretné, ha igazgató úr az Ügyrendi Bizottság által küldött levélre
válaszolna.
Kollár Péter: Elmondta, hogy már rég elküldésre került a válasz, holnapi nap pontosan meg
tudja mondani a dátumot is.
Pető Istvánné: Meg kellene nézni, hogy a hivatalba megérkezett-e a levél? Ennek a levélnek a
tartalmát bizottság nem ismeri. Kérte ügyvezető igazgató urat, hogy az FB tagjaival és az
Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsággal közösen foglalkozzanak a felmerült kérdésekkel.
Kollár Péter: Elmondta, hogy túl sokat nem kíván ezzel foglalkozni. Véleménye szerint 75
millió forintos kintlévőség mellett nem érdemes más kérdéskörrel foglalkozni, azon kellene
elgondolkodni, hogyan lehetne az összeget csökkenteni. Szerződéssel kapcsolatosan nem kívánt
reagálni. A behajtható állomány az Eurobet-nél van, a végelszámolást el fogják végezni, még a
maradék állomány is vissza fog kerülni. Eddig is folyamatosan kérték vissza azt az állományt,
amivel nem tudott mit kezdeni a behajtó cég. Kérdezte, hogy van-e lehetőség arra, hogy a
behajthatatlannak ítélt kintlévőséget ráterheljék az adott ingatlanra, amíg eladásra nem kerül,
akkor kénytelenek lennének kifizetni az összeget. Ebben kérte továbbra is a jegyzőnő segítségét.
Hangsúlyozta, hogy nem látja értelmét az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsággal történő
tárgyalásra, de ha szükséges akkor el fog menni az ülésre és válaszolni fog a kérdésekre, de a
jelenlegi álláspontját továbbra is fenn fogja tartani. Véleménye szerint rohamosan növekszik a
fizetési határidő, nagyon közelítik a 60 napot, ezzel kellene inkább foglalkozni. Lehet
problémázni azon, hogy jogos, vagy sem, de az ABOKOM rossz helyzetét a kintlévőségeknek
köszönheti.
Pető Istvánné: Korábban azért mondták, hogy ne behajtó cégnek adják át a kintlévőséget,
hanem a jogszabályoknak megfelelően adók módjára történő behajtásra az adócsoporthoz, mely
hatékonyabb megoldást jelentett volna. Az adócsoporthoz bekerülnek a hulladékdíj hátralékok, a
vízdíj hátralék ugye nem kerülhet bele. Akkor ezt szét kell szedni. Mi van abban az esetben, ha a
hulladékdíj nem került kifizetésre, de a vízdíj kifizetésre került, akkor is bevezetik a
vízkorlátozást? Véleménye szerint szét kellene szedni a számlát az adócsoporthoz történő
átadáskor. Tudomása szerint a testületi tagok közül senki nem biztatott senkit arra, hogy ne
fizessék a díjakat.
Kovács László képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők száma 14 fő
Kollár Péter: Távol áll tőle, hogy jelen helyzetben személyeskedjen, de tudná sorolni a neveket,
hogy kik és mire biztatják az embereket. Elhangzott, hogy szét kellene venni a víz és a
szemétszámlákat. Nagy tévedés, ha bárki is azt hiszi, hogy szét kell venni a számlákat.
Összevonás előtti időszakban is volt lehetőség az adók módjára történő behajtásnak. Továbbá
nagyon sokan kérték, hogy egy számlán legyen a víz- és szemétszállítási díj. Nem szemét, vagy
vízdíj tartozásról van szó, hanem számlatartozásról. Ebből következően arányosan kerül
könyvelésre. Továbbá elmondta, hogy a szűkítés is teljesen jogszerű, erre lehetőség van.
Dr. Németh Mónika: Elmondta, hogy a határozati javaslatban szereplő megismerés helyett a
képviselő-testületnek jóváhagyásról kell szavaznia.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, van-e több kérdés, hozzászólás?

25

Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a határozati javaslatban szereplő „megismerte”
szó helyett a „jóváhagyta” szó szerepeltetésének elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen és 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett
az elhangzott módosítást elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a módosított határozati javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen és 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett
az előterjesztést és a módosított határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta:
143/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
az ABOKOM Nonprofit Kft. 2009. évi gazdálkodásának helyzetéről szóló beszámolóról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve az
ABOKOM Nonprofit Kft. egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának 30. pontjában
foglaltakat, az alábbi határozatot hozza:
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ABOKOM Nonprofit Kft. 2009. évi
gazdálkodásának helyzetéről szóló beszámolót jóváhagyja.
Határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Urbán Ildikó aljegyző
Valamennyi osztályvezető
ABOKOM Nonprofit Kft.
--8./ Napirendi pont tárgya:

„Kreatív Kópévár” – Új bölcsőde létesítése Abonyban” című
KMOP-4.5.2-09-2009-0024 jelű pályázat kiviteli tervének
elkészítésére tervező megbízása

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A határozati javaslatot
elfogadásra javasolta, azzal a módosítással, hogy a Tervezési Szerződést Dr. Tóta Áron ügyvéd
úr által jóváhagyott formában fogják később aláírni.
Dr. Németh Mónika: Elmondta, hogy az előterjesztés készítésekor több észrevételt is
megfogalmaztak, a végleges változatot célszerű választani. Ez a változat ügyvéd úrral is
egyeztetésre került.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, van-e több kérdés, hozzászólás?
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Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a határozati javaslat alábbiakkal történő
kiegészítéséről „felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert, a határozatnak
megfelelő, Dr. Tóta Áron ügyvéd úrral egyeztetett Tervezési Szerződés aláírására”.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
az elhangzott kiegészítést egyhangúlag elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a kiegészített határozati javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
az előterjesztést és a kiegészített határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő
határozatot hozta:
144/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
a „Kreatív Kópévár – Új bölcsőde létesítése Abonyban című KMOP-4.5.2-09-2009-0024
jelű pályázat kiviteli tervének elkészítésére tervező megbízásáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:
1. Abony Város Képviselő-testülete a „Kreatív Kópévár – Új bölcsőde létesítése
Abonyban című KMOP-4.5.2-09-2009-0024 jelű pályázat megvalósításához
kapcsolódó kiviteli tervek elkészítésével a Horizont 4 Kft.-t bízza meg.
2. A tervezési munka díja: nettó 6.900.000,-Ft + ÁFA, bruttó 8.625.000,-Ft, melynek
fedezete a pályázatban biztosított.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert, a
határozatnak megfelelő, Dr. Tóta Áron ügyvéd úrral egyeztetett Tervezési Szerződés
aláírására.
Határidő: 2010. június 15.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Urbán Ildikó aljegyző
Valamennyi osztályvezető
Pa-Ku Consulting Bt.
Horizont 4 Tervező és Szolgáltató Kft. Cegléd
---
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9./ Napirendi pont tárgya:

Egészségügyi Centrum telekhatáron
feladatok ellátására megbízás

kívüli

tervezési

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni nem
kívánta.
Retkes Mária: Pénzügyi Bizottsági ülésen is elhangzott kérdésként, hogy az Újszászi úti
csatlakozásban a parkoló hol kerül kialakításra?
Romhányiné dr. Balogh Edit: Mentő becsatlakozását az ügyelet előtti területre kell
megtervezni, illetve ha valaki meg szeretne állni és nem parkolni az Újszászi úton.
Tájékoztatásul elmondta, hogy a jövő évben fogják felújítani az Újszászi utat.
Dr. Egedy Zsolt: Pénzügyi Bizottság elnök asszonya által említett parkoló okozta számára is a
problémát, és utána nézett ennek a dolognak. Véleménye szerint félreérthető a teljes határozati
javaslat szövege. Arról van szó, hogy a mentőautó bejárat csatlakozását kell megterveztetni,
mely nem saját kezelésű úton történne, parkolót nem kell terveztetni. A mérnöki iroda által
átadott kiviteli terv az önkormányzat számára teljes egészében az út határvonalát tartalmazza. A
Gen-Ép Zrt. költségvetésében vállalta korábban ezeket a tételeket, melyek a 27-es soron
szerepelnek. Fadrusz utca felől lesznek zöldövezetben a parkolók. Az Újszászi úttal
párhuzamosan futó járda a gyengénlátók számára kiépített különleges burkolattal történt
megtervezésre. Önkormányzatnak kizárólag a tervezési költségeket kell viselnie, valamint az
azzal kapcsolatos engedélyezési költségeket. Minden további költség, melyben a behajtó rész is
szerepel, a Gen-Ép Zrt.-nek kell elvégeznie. Kérdezte, hogyan áll jelenleg a közműfejlesztés,
hiszen ezt az önkormányzatnak kell kezdeményezni. Jelenleg a következő módosítással tudja
támogatni a tervezést: „Egészségügyi Centrumhoz kapcsolódó Fadrusz utcai parkoló építési
engedélyezési, valamint az Újszászi út felőli bejárat tervének elkészítése”.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Nem a kivitelezésről szól a határozati javaslat, hanem a
tervezésről. Közlekedési Hatóság kikötése, hogy a szakhatósági engedély kiadásához abban az
esetben járul hozzá, ha hivatalos tervezővel készíttetik el a terveket. Telekhatáron belüli
tervezést nem tartalmaz az előterjesztés. Telekhatáron kívüli csatlakozásokat kell megterveztetni
az Újszászi úton, amennyiben ez nem történik meg az épületet nem fogják használatba adni.
Dr. Egedy Zsolt: Véleménye szerint mást tartalmaz a határozati javaslat szövege.
Önkormányzatnak csak a tervezésből jelentkezik költsége. A Gen-Ép-pel kötött szerződésben
szerepel a mentő számára megvalósítandó behajtó, melyet a tervező megtervezett.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Az előterjesztés az Egészségügyi Centrumhoz kapcsolódó
telekhatáron kívüli engedélyes tervekhez kapcsolódó engedélyes tervről szól. Javasolta a tervek
elkészítésével a Hírös Modul Kft. megbízását.
Kérdezte, van-e több kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
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Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy az Egészségügyi Centrumhoz
kapcsolódó Fadrusz utcai parkoló építési engedélyezési, valamint az Újszászi út felőli bejárat
tervének elkészítésével a Hírös Modul Kft.-t bízza meg.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen és 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett
az elhangzott javaslatot elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a módosított határozati javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen és 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett
az előterjesztést és a módosított határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta:
145/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Egészségügyi Centrum telekhatáron kívüli tervezési feladatok ellátásáról megbízás
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:
1. Abony Város Képviselő-testülete az Egészségügyi Centrumhoz kapcsolódó Fadrusz utcai
parkoló építési engedélyezési, valamint az Újszászi út felőli bejárat tervének
elkészítésével a Hírös Modul Kft.-t bízza meg.
2. A tervezési munka díja: nettó 320.000,-Ft + ÁFA, bruttó 400.000,-Ft, melynek fedezete a
Városi tevékenység működési céltartalék 592122 sorának Önkormányzati ingatlan
állagmegóvásának fedezetéből biztosított.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a
határozatnak megfelelő szerződés aláírására.
Határidő: 2010. június 15.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Urbán Ildikó aljegyző
Valamennyi osztályvezető
Hírös Modul Kft.
Tomasovszki Tamás
GEOBER Bt.
--Mészáros László képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők száma 15 fő
10./ Napirendi pont tárgya:

Az Abony piac és üzletház projekt részletes üzleti terv
elkészítésére megbízás
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Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni nem
kívánta.
Retkes Mária: Tájékoztatásul elmondta, hogy Szőke úr telefonon bejelentette, hogy a testületi
ülésen nem tud részt venni, amennyiben bármilyen kérdés felmerül a konzorciummal
kapcsolatban a jövőben rendelkezésre áll.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, van-e több kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot
hozta:
146/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abony piac és üzletház projekt részletes üzleti terv elkészítésének megbízásáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az
alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület a Szakértői Konzorciumot bízza meg nettó 2.400.000,-Ft + ÁFA
díjazásért, melynek fedezetét a Városi tevékenység 592122 működési céltartalék során
biztosítja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a
határozatnak megfelelő szerződés aláírására.
Határidő: 2010. június 15.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Urbán Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Budapest FM Létesítménygazdálkodási és Innovációs Kft.
(Fórizs Zoltán ügyvezető 1117, Prielle Kornélia utca 19-35.)
Kopping Tanácsadó Bt. (Szőke István ügyvezető)
---
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11./ Napirendi pont tárgya:

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének az
állattartás egyes helyi szabályairól szóló 4/2009.(II.26.)
számú rendeletének módosítása

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni nem
kívánta.
Kérdezte, van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a rendelet-módosítás
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
az előterjesztést és a rendelet-módosítást egyhangúlag elfogadta, és a következő rendeletet hozta:
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2010. (V.31.) önkormányzati rendelete
az állattartás egyes helyi szabályairól szóló 4/2009. (II. 26.) számú rendelet módosításáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az állattartás egyes helyi szabályairól szóló 4/2009. (II. 26.) számú rendelet (továbbiakban:
rendelet) 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „Bekerített ingatlanon
belül eb akkor tartható szabadon, ha a kerítés magassága és minősége megfelelően
biztosítja, hogy az eb a közterületre nem juthat ki, szomszéd ingatlanra nem juthat át illetve
kerítés résén történő kiharapásával a közterületen senkit nem veszélyeztet.”
.
2. § A rendelet 10.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Szabálysértést követ el, és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki a
rendelet 4.§ (1)-(3), 6. § (1)-(3), 7. § (1-4), 8. § (1), 11.§ (1) bekezdésében foglalt
rendelkezéseket megszegi, amennyiben cselekménye törvény, vagy kormányrendelet szerint
nem minősül szabálysértésnek.
3. § A rendelet 8. § (2) bekezdésében a „vakvezető és jelzőebek” szövegrész helyébe a „segítő
kutyák” szöveg lép.
Záró rendelkezés
4. § Ez a rendelet 2010. június 1-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő második napon
hatályát veszti.
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Kelt: Abony Város Képviselő – testületének 2010. május 27-én megtartott ülésén.

Romhányiné Dr. Balogh Edit sk.
polgármester

Dr. Németh Mónika sk.
jegyző

Kihirdetve: Abony, 2010. május 31.
Dr. Németh Mónika sk.
jegyző
--12./ Napirendi pont tárgya:

Abony, Vasút út 1. sz. alatti 4922/1, és a 4922/2 hrsz-ú
ingatlanok bontása

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy van
érdeklődő a telekre. Legkedvezőbb ajánlatot a Tolnátó Építőipari Szövetkezet adta,
tervdokumentáció elkészítésével együtt 1.360.000,-Ft+Áfa vállalkozási díjért.
Dr. Németh Mónika: Javasolta, hogy a vállalkozási szerződés ne kerüljön jóváhagyásra a
határozati javaslatban.
Dr. Egedy Zsolt: Egyik ajánlat eltérő a másiktól, ennek mi az oka? Kit terhel kötelezettség
vonatkozóan, a hulladéklerakóba történő szállítás? Kérte, hogy a jövőben az ügyvéd úr előzetes
véleményével érkezzenek be testületi ülésre az előterjesztések vonatkozásában.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Nem az ügyvéd úr hibája, hogy nem kapja meg időben az
előterjesztéseket.
Habony István: Város frekventált helyéről van szó, parkolásra alkalmas lenne a terület.
Lebontás után az önkormányzat veszi át a területet, így megkövetelheti, hogy rendben adják át.
Támogatta az ingatlan elbontását és a tereprendezés elvégzését.
Romhányiné dr. Balogh Edit: A hulladék elszállításáról és elhelyezéséről a vállalkozónak kell
biztosítani. Bontási tervet kell készíteni, mely során az illetékes hatóság rendelkezik arról, hogy
hová kell szállítani.
Kérdezte, van-e több kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslatról a
Tolnátó Építőipari Szövetkezet megbízásának elfogadásáról.

32

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
az előterjesztést és a határozati javaslatot, a Tolnátó Építőipari Szövetkezet megbízását
egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta:
147/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony, Vasút u. 1. sz. alatti ingatlan bontásáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az
alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő Abony, Vasút út 1. sz., 4922/1,
4922/2 hrsz-ú ingatlan bontásának munkálataival (tervezés, bontás) a 2010. évi
költségvetés terhére a Tolnátó Építőipari Szövetkezetet bízza meg 1.306.000,-Ft + Áfa
vállalkozási díjért.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a
határozatnak megfelelő vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Urbán Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
--13./ Napirendi pont tárgya:

A KMOP-2010-3.1.1/B Belterületi csapadékvíz-elvezetés és
gyűjtés című pályázati kiíráson történő részvételi lehetőség

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy a
pályázatban elnyerhető összeg 80 millió forint, önerővel együtt sem lesz elegendő a
megvalósításra.
Kocsiné Tóth Valéria: Pénzügyi Bizottsági ülésen is elmondta, hogy kér a város belvízi
helyzetéről jelentést. Településfejlesztési Osztály Gáspár Csabával közösen mérje fel, hogy 20
cm-es talajvízszint emelkedés esetén hány ingatlan érintett. Továbbá kérte, hogy dolgozzanak ki
vészhelyzetre szóló megoldást.
Urbán Ildikó: Elmondta, hogy Pénzügyi Bizottsági ülésen megjelölésre került a fedezet. Ebben
történt változás, mely szerint a Városi Tevékenység működési céltartalék 592122 sorának
önkormányzati ingatlan állagmegóvása fedezetéből biztosítja.
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Kiegészítésül elmondta, hogy a megvalósíthatósági
tanulmányterv elkészítése nyertes pályázat esetén elszámolható.
Kérdezte, van-e több kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy a Pa-Ku Consulting Bt.-t bízza meg,
valamint a fedezetét a Városi Tevékenység működési céltartalék 592122 sorának önkormányzati
ingatlan állagmegóvása fedezetéből biztosítja. Nyertes pályázat esetén a megvalósíthatósági
tanulmány költsége elszámolható.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
az elhangzott javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a módosított határozati javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
az előterjesztést és a módosított határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő
határozatot hozta:
148/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
a KMOP-2010-3.1.1/B. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés című pályázati kiíráson
történő részvételi lehetőségről
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi szándékát, hogy pályázatot
kíván benyújtani a KMOP-2010-3.1.1/B. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés
című pályázatra. Az önerő összegét az ismert költségvetés függvényében tudja
meghatározni a Képviselő-testület.
2. A Képviselő-testület a Pa-Ku Consulting Bt.-t bízza meg a pályázat elkészítésével
bruttó 325.000,-Ft díjazásért, melynek fedezetét a Városi Tevékenység működési
céltartalék 592122 sorának Önkormányzati ingatlan állagmegóvása fedezetéből biztosítja.
3. A Képviselő-testület a Pa-Ku Consulting Bt-t bízza meg a szükséges
megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére bruttó 1.750.000,-Ft díjazásért, melynek
fedezetét a Városi Tevékenység működési céltartalék 592122 sorának önkormányzati
ingatlan állagmegóvása fedezetéből biztosítja. Nyertes pályázat esetén a
megvalósíthatósági tanulmány költsége elszámolható.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a pályázat
benyújtásához szükséges előkészületi munkálatok elvégzésével, a pályázat beadásához
szükséges dokumentumok aláírására, nyilatkozatok megtételére és a határozatnak
megfelelő szerződések aláírására.
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Határidő: 2010. június 15.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Urbán Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Pa-Ku Consulting Bt.
Plantor Kft. Cifka József ügyvezető 5000 Szolnok, Kassai út 124.
--14./ Napirendi pont tárgya:

Abony Város Önkormányzat és a Béker Soft Kft. között
kötött „Abony Város Önkormányzata – informatikai
eszközök beszerzése és telepítése” informatikai szerződés
módosítása

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni nem
kívánta.
Kérdezte, van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot
hozta:
149/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat és a Béker Soft Kft. között kötött „Abony Város
Önkormányzata – informatikai eszközök beszerzése és telepítése” informatikai szerződés
módosításáról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 80.§ (1), a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXIXX.
törvény 303. § bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozza:
1.

A Képviselő-testület Abony Város Önkormányzat és a Béker-Soft Kft. között létrejött
szerződés módosítását a határozat melléklete szerint jóváhagyja.
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2.

A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a határozat
mellékletét képező szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 2010. június 15.
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Urbán Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Eunitas Kft.
Béker-Soft Kft.
SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
módosítása
mely létrejött egyrészről
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
másrészről a
Béker-Soft International Számítástechnikai és Kereskedelmi Kft.
mint Vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó)
Cégjegyzékszáma: 01-09-160061
Adószáma: 10620836-2-43
APEH-nál bejelentett bankszámlaszáma: 10103881-02285044-00000001
Képviseli: Szőke N. István, ügyvezető/Boldizsár Sándor, ügyvezető
- a továbbiakban: Szállító Között az alábbi feltételek szerint:
Szerződő felek megállapítják, hogy a Megrendelő az „Abony Város Önkormányzata –
informatikai eszközök beszerzése és telepítése” elnevezésű KÉ 25388/2009. számú
hirdetménnyel megindított közbeszerzési eljárásában nyertes ajánlattevővel, a Szállítóval
informatikai eszközök szállítási-telepítési munkáinak elvégzésére az ajánlattételi
dokumentációban részletezett műszaki tartalom szerint 2010. március 31. napján szállítási
szerződést kötött.
Szerződő felek a közbeszerzésekről szóló 2009. CXXIX. törvény (Kbt.), a Polgári
törvénykönyvről szóló 1959. IV. törvény (Ptk.), valamint a támogató rendelkezéseivel
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összhangban – tekintettel arra, hogy a szállítási szerződés 4.1.) pontja szerinti teljesítés helye,
(2740 Abony, Újszász út 21-23.) nincsen teljesítésre alkalmas állapotban - a megkötött szállítási
szerződést az alábbiak szerint módosítják:
A.)
a vállalkozási szerződés 4.2) pontja az alábbiakra módosul
4.2. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a gépek leszállítását, beszerelését és üzembe
helyezését a munkaterület (2740 Abony, Újszász út 21-23.) részére történő átadásától számított
60. napjáig teljesíti a Megrendelő részére.
Megrendelő a munkaterület tervezett átadásának időpontjáról 5 munkanappal azt megelőzően
értesíti a szállítót. Amennyiben a szállítónak az átadás tervezett időpontja nem megfelelő, úgy a
felek közösen a tervezett időponthoz képest legfeljebb 5 munkanapos eltéréssel új munkaterület
átadási időpontot tűznek ki. Ebben az időpontban a munkaterület akkor is átadottnak minősül, ha
azon a szállító képviselője nem vesz részt.
B.)
Szerződő felek megállapítják, hogy a szállítási szerződés további rendelkezéseit változatlan
tartalommal továbbra is kötelező érvényűnek ismerik el.
Abony, 2010. ………….……….

__________________________________
Szállító
Béker-Soft International Kft.
Szőke N. István/Boldizsár Sándor, ügyvezető

___________________________________
Megrendelő
Abony Város Önkormányzata
Romhányiné dr. Balogh Edit, polgármester
---

15./ Napirendi pont tárgya:

ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezetői igazgatói állására
pályázat kiírása

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy július
31-ig kell a pályázatot beadni és az augusztusi testületi ülésen születik döntés.
Kovács László: Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és a
kiírásban javasolta szerepeltetni, hogy előnyt jelent a vezetői gyakorlat időkorlát nélkül.
Dr. Egedy Zsolt: Változatlan tartalommal támogatja a pályázati kiírást.
Retkes Mária: Hogyan képzelhető el az, hogy egy ilyen nagy cégnél ne tegyék bele a pályázati
kiírásba a vezetői gyakorlatot.
Romhányiné dr. Balogh Edit: A kiírásban szerepel, hogy egyszeri hiánypótlási lehetőség van.
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Dr. Egedy Zsolt: A kiírásban szerepeltetni kell, hogy cégvezetési tapasztalattal rendelkezzen a
pályázó.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta, hogy szerepeljen a kiírásban, hogy szakirányú
felsőfokú iskolai végzettség (műszaki vagy gazdasági vagy vízügyi vagy környezetvédelmi)
szükséges, valamint vezetői gyakorlat. Továbbá az egyszeri hiánypótlási lehetőség.
Kérdezte, van-e több kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy a pályázati kiírásban a pályázati
feltételek között szerepeljen a vezetői tapasztalat.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen és 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett
az elhangzott javaslatot elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy a pályázati kiírásban az egyszeri
hiánypótlás szerepeljen.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
az elhangzott javaslatot elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy a pályázati kiírásban a pályázati
feltételek között szerepeljen a szakirányú felsőfokú iskolai végzettség (műszaki vagy gazdasági
vagy vízügyi vagy környezetvédelmi).
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 7 tartózkodás mellett az
elhangzott javaslatot elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot
hozta:
150/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
az ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói állására történő pályázat kiírásáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a gazdasági társaságokról
szóló 2006. évi IV. törvényben foglaltak alapján az alábbi határozatot hozta:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatói állásának betöltésére pályázatot ír ki a határozat mellékletét képező
tartalommal.
2. A pályázati kiírás közzétételre kerül Abony Város Honlapján, az abonyi Kincskereső
újságban és a Gazdasági Közlönyben.

38

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Gazdasági Bizottságot
az ügyvezető igazgatói állásra benyújtott pályázatok tartalmi és formai ellenőrzésére, és
az esetleges hiánypótlás elrendelésére.
Határidő: 2010. június 15.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Jegyzői Titkárság
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
Határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Urbán Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
ABOKOM Nonprofit Kft.
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete
pályázatot ír ki
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva,
figyelembe véve a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben foglaltakat
az ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói állásának betöltésére
az alábbi tartalommal:
A pályázatot meghirdető szerv:

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2740 Abony, Kossuth tér 1.

Munkahely: ABOKOM Nonprofit Kft.
2740 Abony, Tamási Áron u. 2.
Betöltendő munkakör: ügyvezető igazgató
Az ügyvezető igazgató főbb feladatai: vezeti és képviseli a társaságot; a társaság hatályos
jogszabályoknak, belső szabályzatoknak, az önkormányzati rendeleteknek megfelelő gazdaságos
és hatékony működtetése; a társaság képviselete harmadik személyekkel szemben, illetve bíróság
és más hatóságok előtt; munkáltatói jogok gyakorlása a társaság alkalmazottai tekintetében
A társaság főbb tevékenységei: nem veszélyes hulladék gyűjtése; vízkezelés-, ellátás
Pályázati feltételek: - magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- szakirányú felsőfokú iskolai végzettség (műszaki vagy gazdasági vagy
vízügyi vagy környezetvédelmi)
- vezetői gyakorlat
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Előnyt jelent: - cégvezetési tapasztalat
- felhasználói szintű számítástechnikai ismeret
- helyismeret
A pályázathoz mellékelni kell:

- szakmai önéletrajzot,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- szakmai-vezetői programot
- iskolai végzettséget igazoló dokumentumok közjegyző által
hitelesített másolatát,
- pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázatával kapcsolatban a
Képviselő-testületi ülés keretében kívánja-e a zárt ülés
megtartását
- nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a
pályázat elbírálásában közreműködők a pályázatba
betekintsenek
- pályázó nyilatkozata a gazdasági társaságokról szóló 2006.
évi IV. törvény 23. § - ban előírt kizáró feltételekre
vonatkozóan

Az ügyvezetői igazgatói állás 2010. szeptember 01. napjától tölthető be.
A vezetői megbízás határozott időtartamra, 3 évre szól, a feladat teljes munkaidőben látható el.
Javadalmazás: az ügyvezető igazgató megbízási díját a Képviselő-testület állapítja meg.
Pályázat beérkezésének határideje:
2010. július 31., egyszeri hiánypótlás biztosított
Pályázat elbírálásának határideje:
a Képviselő-testület 2010. augusztus 26.-i
munkaterv szerinti ülésén
A pályázat elbírálásának módja: személyes meghallgatás a Képviselő-testület ülésén, amelyről
a pályázó értesítést kap
A pályázatot Abony Város Önkormányzat Polgármesterének címezve (2740 Abony, Kossuth tér
1.) kell benyújtani postai úton vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkárságán.
A borítékra rá kell írni: „ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói pályázat”
A pályázók további információt Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestertől kérhetnek az
53/562-120 telefonszámon.
--16./ Napirendi pont tárgya:

Az Európai Mobilitási Hét és az Európai Autómentes Nap
kezdeményezéshez való csatlakozás

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Pénzügyi Bizottság
javaslata, hogy az Európai Autómentes Naphoz történő csatlakozást támogatta azzal, hogy a
Karta megfelelő pontjának megjelölésére az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság tegyen
javaslatot. Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság nem támogatta az Európai Autómentes Nap
megszervezését. Gazdasági Bizottság az előterjesztésben szereplő 1. sz. határozati javaslatot
támogatta azzal a kiegészítéssel, hogy a határozati javaslat 1. pontjában: Karta 3. pontjának
megjelölésével, a Luther utcát javasolja kijelölni, amennyiben a Gyulai Gaál Miklós Általános
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény partner ebben.
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Kérdezte, van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy felkérik az Abonyi Lajos Művelődési
Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhelyet az Európai Autómentes Nap megszervezésére. A
Képviselő-testület a rendezvény lebonyolítására külön fedezetet nem biztosít.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett
az elhangzott javaslatot elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy az Európai Mobilitási Hét 2010. évi
Kartájának aláírására felhatalmazzák a polgármestert, a Karta 3. pontjának megjelölésével.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett
az elhangzott javaslatot elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a módosított határozati javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett
az előterjesztést és a módosított határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta:
151/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Európai Mobilitási Hét és az Európai Autómentes Nap kezdeményezéshez való
csatlakozásról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot
hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete meghatalmazza Romhányiné dr. Balogh
Edit polgármestert a határozat mellékletét képező Európai Mobilitási Hét 2010. évi
Kartájának aláírására, a Karta 3. pontjának megjelölésével.
2. A Képviselő-testület felkéri az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi
Kiállítóhelyet az Európai Autómentes Nap megszervezésére. A Képviselő-testület a
rendezvény lebonyolítására külön fedezetet nem biztosít.
3. Az Európai Autómentes Nap helyszíne 2010. szeptember 22-én: Abony, Luther utca.
Határidő: 2010. június 30.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Jegyzői Titkárság
Valamennyi Oktatási- Nevelési Intézmény
Határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Urbán Ildikó aljegyző
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Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Valamennyi Oktatási Intézmény
Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely
KHEM Környezetvédelmi, Megújuló Energiahordozó és Energiatakarékossági Főosztály
titkársága (1880 Budapest, Pf.: 111.)
Határozati javaslat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi!
--17./ Napirendi pont tárgya:

Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni nem
kívánta.
Retkes Mária: Kérdezte van-e fejlemény az Egészségügyi Centrummal kapcsolatban?
Romhányiné dr. Balogh Edit: Legfrissebb információ szerint a fővállalkozó kapott banki
támogatást és az alvállalkozókat kifizette. A felmerült problémákat kijavították, bádogozási
munkák és a cserepezés folyamatban van.
Retkes Mária: Alvállalkozókkal kapcsolatos anyagot most kapták meg. Naprakész
információkat kért az alvállalkozók és a fővállalkozó közötti problémákról és azok
megoldásáról.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, van-e több kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett
az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta:
152/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
a lejárt határidejű határozatokról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, Abony Város Önkormányzat Képviselőtestülete által hozott képviselő-testületi határozatok végrehajtása kapcsán az alábbi határozatot
hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi az alábbi
határozatokat:
 41/2009. (II. 26.) A tanítási időkeret csökkentése
 293/2009. (IX.24.) 3. pontja Közösségi Ház meglévő terveinek átdolgozására
tervező megbízása
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 415/2009. (XII.16.) Abonyi piac és üzletház projekt üzleti terv elkészítésre
megbízás
 Z-6/2010. (I.28.) Virág Anett részére önkormányzati lakás önkormányzati
érdekből történő bérbeadása
 Z-7/2010. (I.28.) Árpásné Selmeczi Ildikó részére önkormányzati lakás
önkormányzati érdekből történő bérbeadása
 Z-8/2010. (I.28.) A KMOP-4.3.2-2008. Pest megye dél-keleti területi igényeit
kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című pályázat
megvalósítására irányuló „bútor beszerzése” című közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívás jóváhagyása
 12/2010. (I.28.) Háziorvosi tevékenység ellátása céljából igénybevett orvosi
rendelő helyiség bérleti szerződés meghosszabbítása 2010. évre
 13/2010. (I.28.) Városi Sportcsarnok területén található büfé bérbeadásának
jóváhagyása
 23/2010. (I.28.) 1., 2. és 3. 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
 32/2010. (II.15.) Útépítések miatt indokolt vízvezeték hálózat cseréje
 36/2010. (II.15.) 1., 2., 3. és 5. pontja Abony Városi Strandfürdő működési,
fejlesztésének feladatai, valamint úszóbérlet lehetőségének vizsgálata
 40/2010. (II.15.) OLLÉ Program önerőből történő megvalósítása
 Z-49/2010. (III.08.) Elővásárlási jog gyakorlása árverés útján értékesített
lakóingatlanra
 53/2010. (III.08.) II. számú vegyes fogorvosi körzet ellátása
 55/2010. (III.08.) A 42/2010. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozattal
jóváhagyott műszaki ellenőrzési szerződés kapcsán felmerült kérdések tisztázása
 56/2010. (III.08.) Abony Város közterületén vezetett kisfeszültségű villamos
vezetéket veszélyeztető fák gallyazása
 68/2010. (III.25.) Abony Város Önkormányzat és az ABOKOM Nonprofit Kft.
között köttetett keretszerződés módosítása
 86/2010. (IV.19.) 1. és 2. pontja Salgótarján, Vár u. 22. sz. 12191 hrsz-ú
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan működtetése
 123/2010. (V.05.) Abony Város Önkormányzata Nemzeti Vágta Regionális
Előfutamán való részvétele
 126/2010. (V.10.) Az OLLÉ műfüves labdarúgópálya Kihívás Napján való
ingyenes használatba adása
 Z-129/2010. (V.10.) A Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú
járóbeteg szakellátó fejlesztése című KMOP-4.3.2-2008-0008 számú projekt
megvalósításához szükséges intézkedések megtétele
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő hosszabbítását rendeli el az
alábbi határozatok végrehajtására:
 320/2008. (IX.25.) Abony, Rózsás dűlő 0365 hrsz-ú ingatlan telekrendezése
Határidő: 2010. december 31.
 1/2010. (I.04.) A KMOP-2009-5.2.1/B kódjelű, Lehetőségeink Főtere Abony
település központjának integrált fejlesztése című pályázathoz szükséges önerő
mértékének meghatározása
Határidő: 2010. december 31.
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 17/2010. (I.28.) Abony Város módosított Települési Környezetvédelmi
Programjának (2010-2016) elfogadása
Határidő: 2011. március 15.
 22/2010. (I.28.) Vasúti kövek további felhasználásához kapcsolódó, valamint a
2010. évben kátyúzni kívánt utcák kiválasztása
Határidő: 2010. október 31.
 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
Határidő: 2010. augusztus 31.
 Z-30/2010. (II.15.) 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 ajánlattételi
felhívásának megtárgyalása
Határidő: 2010. június 30.
 36/2010. (II.15.) 4. pontja Abony Városi Strandfürdő működési, fejlesztésének
feladatai, valamint úszóbérlet lehetőségének vizsgálata
Határidő: 2010. december 31.
 38/2010. (II.15.) Abony Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének
megalkotása
Határidő: 2010. július 31.
 Z-48/2010. (III.08.) A KMOP-4.3.2-2008. Pest megye dél-keleti területi igényeit
kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című pályázat
megvalósítására irányuló „műszer és betegirányító rendszer beszerzése ” című
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása
Határidő: 2010. május 31.
 54/2010. (III.08.) Állásfoglalás Abony Város Önkormányzat és Fekete Tibor
bérlő között lévő szerződés semmiségének megállapítása tárgyában indított peres
eljárás Bírósági megkeresése
Határidő: 2010. szeptember 30.
 66/2010. (III.25.) „Abony piac és üzletház” projekt üzleti tervének elfogadása
Határidő: 2010. június 30.
 71/2010. (III.25.) Abonyi Lajos Múzeum és Kiállítóhely biztonságtechnikai
berendezésének megoldása
Határidő: 2010. szeptember 30.
 74/2010. (III.25.) „Virágos városért” feladatok meghatározása
Határidő: 2010. szeptember 30.
 79/2010.(III.25.) A Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű
Társaság megalapítása
Határidő: 2010. december 31.
 86/2010. (IV.19.) 3., 4., 5. és 6. pontja Salgótarján, Vár u. 22. sz. 12191 hrsz-ú
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan működtetése
Határidő: 2010. december 31.
 87/2010. (IV.19.) Abony Város Önkormányzata és a GEN-ÉP Zrt. között kötött
szerződés módosítása
Határidő: 2010. december 31.
 Z-117/2010. (V.03.) A Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú
járóbeteg szakellátó fejlesztése című KMOP-4.3.2-2008-0008 számú projekt
megvalósításához szükséges intézkedések megtétele
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Határidő: 2010. december 31.
 118/2010. (V.03.) „Szociális célú városrehabilitáció” hagyományos építésű városi
területek rehabilitációja című és a KMOP-2009-5.1.1/A kódjelű pályázati kiíráson
történő részvételi lehetőség
Határidő: 2010. december 31.
 Z-120/2010. (V.05.) A Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú
járóbeteg szakellátó fejlesztése című KMOP-4.3.2-2008-0008 számú projekt
megvalósításához szükséges intézkedések megtétele
Határidő: 2010. december 31.
 Z-121/2010. (V.05.) A Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú
járóbeteg szakellátó fejlesztése című KMOP-4.3.2-2008-0008 számú projekt
megvalósításához szükséges intézkedések megtétele
Határidő: 2010. december 31.
 Z-122/2010. (V.05.) A Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú
járóbeteg szakellátó fejlesztése című KMOP-4.3.2-2008-0008 számú projekt
megvalósításához szükséges intézkedések megtétele
Határidő: 2010. december 31.
 128/2010. (V.10.) „Szociális célú városrehabiltiácó hagyományos építésű városi
területek rehabilitációja című és a KMOP-2009-5.1.1/A kódjelű pályázathoz
szükséges önerő mértékének meghatározása
Határidő: 2010. december 31.
A határozatról értesülnek:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Urbán Ildikó aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
ABOKOM Nonprofit Kft.
--Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte van-e napirend utáni kérdés, hozzászólás?
Gulykáné Gál Erzsébet: Elmondta, hogy az Illyés Gyula úton lévő utolsó háznál a kertben áll
benn a víz. Kérte, hogy intézkedjenek az ügyben, amennyiben lehetséges. Dembinszky út mély
területein nem lehet közlekedni, ebben is kért intézkedést.
Romhányiné dr. Balogh Edit: A bajt az okozza, hogy minél többet szivattyúznak, annál
hamarabb újra termelődik a víz.
Gulykáné Gál Erzsébet: Véleménye szerint találni kell olyan helyet, ahová át lehet emelni a
vizet. Későbbiekben még nagyobb gondot fog okozni. Útalapok átadásánál jelen volt, jelezte a
Gárdonyi út beszakadását, ott csordogál a víz, megoldást kért a hiba elhárítására. Nagyon sikeres
a vadaspark, de megoldást kellene találni a parkolók kialakítására. Továbbá nagy gondot
okoznak az út mellett elhelyezkedő vágásérett fák. Város tulajdonát képezi a park, így az
önkormányzat közreműködésével és segítségével kell elhárítani a bajt. Javasolta, hogy erre
vonatkozóan készítsenek egy ütemtervet.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Egy hónappal ezelőtt elment a felszólító levél, hogy még mindig
nem kezdte meg a fák kivágását, eddig még semmilyen intézkedés nem történt.
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Parti Mihály: Sürgőssé vált véleménye szerint a Hunyadi utca és a Mátyás Király út kátyúzása.
Kapisztrán út elkészült, sajnos nincs megelégedve a munkával, nem lett jó minőségű az út.
Kécskei út 1. szám alatti ingatlan gyepesítése megtörtént, de sajnos kaszálhatatlanná vált, mert
kőtörmelékkel van tele. Borzasztó látvány a Cicka fagyizó melletti épület félig elbontva, félig
ledőlve. Kérdezte, hogy a Vak Bottyán úton mi lesz a sorsa az összedőlt kastélynak? Cédula ház
nagy veszélyhelyzetet teremt, az út beláthatóságára legalább a sövényt le kellene vágni. Csiky
lapossal kapcsolatban javasolta, hogy a törmeléket megfelelő helyre kellene szállítani, ahol fel
tudják használni. Igényként jelentkezett a Rózsa utcai lakosok részéről, hogy jó lenne, ha az
utcában emberibb körülményeket tudnának teremteni. Mátyás Király úton nagy mennyiségű
betontörmelék került elhelyezésre, mely véleménye szerint veszélyes hulladéknak számít. Meg
kellene vizsgálni, hogy magánterületen lehet-e tárolni, valamint, hogy útalapnak alapanyagként
megfelelne, fel lehetne-e használni? Virágosítás megtörtént, nagyon örült neki. Továbbra is
szorgalmazta, hogy a központi parkban nemes fákat ültessenek.
Habony István: Tájékoztatásul elmondta, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság a
táboroztatási kérelmeket azért nem tárgyalta meg, mert egy kérelem érkezett be, és várják a
további kérelmeket, hogy egyben tudjanak dönteni az igényekről. A rendelkezésre álló összeget
szét fogják osztani, de még várnak pályázókat.
Gulykáné Gál Erzsébet: Tavaly időben szervezték a tábort, hogy a tanév végéig jelentkezni
tudjanak. Táboroztatási támogatásra akkor jelentkeznek, amikor lehetőség van. Véleménye
szerint a mai világban nagyon nehéz 25.000 forintot kifizetni a családoknak.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy a Hunyadi utca és a Mátyás Király út kátyúzása
a II. ütemben szerepel. Kapisztrán úton kiszedték a 40 méteres szakaszt, és megcsinálták az
alapozást. Kécskei út még nem került átadásra. Romos épületekkel kapcsolatban elmondta, hogy
egy éve küldték el a kérelmet arra vonatkozóan, hogy vonják vissza a műemléki védettség az
épületekről, ebben még nincs fejlemény. Cédula háznál kivágták az orgonasövényeket, de úgy
látszik, hogy újra kinőtt. Folyamatos a virágosítás a városban. Jelenleg nincs lehetőség nemes
fák ültetésére.
--Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, így Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
az ülést bezárta.
Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját!
Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült!
K.m.f.
Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

Dr. Németh Mónika
jegyző

Kocsiné Tóth Valéria
Szabó András Istvánné
jegyzőkönyvi hitelesítők

