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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14-i
ALAKULÓ üléséről.
Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Dr. Abonyi Viktor, Dr. Egedy
Zsolt Mihály, Fekete Tibor Károly, Gulykáné Gál Erzsébet, Habony István, Kelemen
Tibor János, Kocsiné Tóth Valéria, Kovács László, Dr. Magyar Gábor Sándor, Murvainé
Kovács Rita, Parti Mihály képviselő-testület tagjai 12 fő.
Kisebbségi Önkormányzati Képviselők: Botosné Kóté Lilla, Raffael Jánosné
Meghívottként jelen voltak: Deák Sándor Helyi Választási Bizottság Elnöke, Szabó
Lászlóné Helyi Választási Bizottság tagja, Hosszúné Palotai Erika, Szökrön László,
Bakosné Kocsi Judit, Dévainé Kazinczy Sára, Kelemenné Kummer Erika, Mészáros
László, Fehér Endre
Jelen volt továbbá: Dr. Tóth Katalin Abony Város díszpolgára, Nagy András Abony
Város díszpolgára, Sátorné Tóth Melinda Pingvines Óvoda vezetője, Kalászné Vámos
Katalin Szivárvány Óvoda vezetője, Gáspár Csaba ABOKOM KHT ügyvezetője, Korbély
Csabáné Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely vezetője,
Deákné Orosz Zsuzsanna CTKT Humán Szolgáltató Központ vezetője, Feke Miklósné
Somogyi Imre Általános Iskola igazgató-helyettese, Nagy Andrea Montágh Imre
Általános Iskola, Óvoda és EGYMI vezetője, Sárkányné Bálint Mária Városi
Sportcsarnok intézményvezető, Pintér Lászlóné Egészségmegőrző Központ részéről.
Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: Dr. Németh Mónika jegyző, Urbán Ildikó
aljegyző, Dr. Pástét Rita jegyzői titkárságvezető, Valaczkainé Varga Erzsébet
településfejlesztési osztályvezető, Bóta Lászlóné okmányiroda vezetője, Gebeiné Hangyál
Gabriella gyámhivatal vezetője, Kovács Teodóra humán, közszolgáltatások és munkaügyi
osztályvezető, Győri Lászlóné hatósági és építésügyi osztály részéről, és a hivatal
dolgozói, Márkus Tamás Mikro-Voks Szavazatszámláló rendszer kezelője, Farkasné
Fazekas Mária jegyzőkönyvvezető
Jelen voltak továbbá a Szavazatszámláló Bizottság tagjai, Munkahelyek, Gazdálkodó
egységek vezetői, valamint több állampolgár.
Himnusz
Parti Mihály korelnök: Korelnöki tisztjének eleget téve köszöntötte az alakuló testületi
ülésen Abony Város 2010. október 03-án megválasztott képviselő-testületét, annak
minden tagját, a Helyi Választási Bizottság Elnökét, tagját, az intézmények vezetőit, a
településen működő Gazdálkodó Szervezetek vezetőit, vállalkozókat és minden kedves
megjelent vendéget.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület minden tagja megjelent, a Képviselő-testület
alakuló ülését megnyitotta.
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Ismertette a Képviselő-testület alakuló ülésének a meghívóban szereplő napirendi pontjait.
Nyílt ülés:
1. Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a helyi önkormányzati
képviselő választás eredményéről, képviselők megbízólevelének átadása,
eskütétele
2. Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a polgármester választás
eredményéről, polgármester megbízólevelének átadása, eskütétele
3. Polgármesteri program ismertetése
4. Abony Város Önkormányzatának a Képviselő-testület és szervei szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 21/2007.(VI.29.) számú rendeletének módosítása
5. Bizottságok tagjainak és elnökeinek megválasztása, bizottságok nem képviselő
tagjainak eskütétele
6. Alpolgármester megválasztásához kapcsolódó szavazatszámláló bizottság
megválasztása, alpolgármester megválasztása, megbízólevelének átadása,
eskütétele
7. Polgármester
és
alpolgármester
illetményének
(tiszteletdíjának)
és
költségátalányának megállapítása
A meghívóban kiadott napirendek közül a 5. és 6. napirendi pontok zárt ülés keretében
kerülnek megtárgyalásra, tekintettel a helyi önkormányzatokról szóló LXV. törvény 12. §
(4) bekezdés a) pontjára, melynek értelmében a Képviselő-testület zárt ülést tart, ha az
érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele.
Nyílt ülés:
1. Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a helyi önkormányzati
képviselő választás eredményéről, képviselők megbízólevelének átadása,
eskütétele
2. Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a polgármester választás
eredményéről, polgármester megbízólevelének átadása, eskütétele
3. Polgármesteri program ismertetése
4. Abony Város Önkormányzatának a Képviselő-testület és szervei szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 21/2007.(VI.29.) számú rendeletének
módosítása
Zárt ülés:
1. Bizottságok tagjainak és elnökeinek megválasztása
Nyílt ülés:
Bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele
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Zárt ülés:
2. Alpolgármester megválasztásához kapcsolódó szavazatszámláló bizottság
megválasztása, alpolgármester megválasztása, megbízólevelének átadása,
eskütétele
Nyílt ülés:
5. Polgármester és alpolgármester
költségátalányának megállapítása

illetményének

(tiszteletdíjának)

és

--Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak az így kialakult napirendi pontok
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett az így kialakult napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.
Jegyzőkönyvi hitelesítőknek javasolta Dr. Abonyi Viktor és Dr. Egedy Zsolt Mihály
képviselőket.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett egyhangúlag elfogadta Dr. Abonyi Viktor és Dr. Egedy Zsolt Mihály
jegyzőkönyvi hitelesítők személyét.
--1./ Napirendi pont tárgya: Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a helyi
önkormányzati
képviselő
választás
eredményéről,
képviselők megbízólevelének átadása, eskütétele
Parti Mihály korelnök: Felkérte Deák Sándort a Helyi Választási Bizottság elnökét,
ismertesse a 2010. október 03-án megtartott helyi önkormányzati képviselő választás
hivatalos eredményét.
Deák Sándor: Mielőtt ismertette a 2010. október 03-i helyi választás eredményét
megköszönte elsősorban a Választási Iroda vezetőjének és minden munkatársának az
elmúlt két hónapban végzett áldozatos munkát és megköszönte mindazoknak a
tevékenységét, akik a választás lebonyolításában akár bizottsági tagként, akár a
Polgármesteri Hivatal, vagy valamely intézmény dolgozójaként részt vállaltak. Köszönetét
fejezi ki a jelöltséget vállalóknak és a jelölő szervezeteknek a fegyelmezett,
törvénytisztelő magatartásukért, amelynek köszönhetően elmondta, hogy a 2010-es
helyhatósági választás zavartalan volt.
A Helyi Választási Bizottsághoz a választás eredményét befolyásoló bejelentés, panasz,
illetve kifogás nem érkezett.
Ismertette a 2010. október 03-i választás eredményét.
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KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete tagjainak száma: 11 fő, ebből
Egyéni választókerületben megválasztható:

8 fő

Kompenzációs listáról mandátumhoz jutó:

3 fő

Egyéni választókerületi képviselő-választás eredménye választókerületenként:

1. számú egyéni választókerület:
A szavazás megkezdésekor a névjegyzékben lévő
választópolgárok száma:

1520

A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett
választópolgárok száma:

2

A választópolgárok száma a névjegyzékben a szavazás
befejezésekor:

1522

Szavazóként megjelent választópolgárok száma:

700

Érvénytelen szavazólapok száma:

27

Érvényes szavazólapok száma:

673

Megjelenési arány:

45,99 %

Választókerület megválasztott képviselője:
KOVÁCS LÁSZLÓ
34,47%

Fidesz – Magyar Polgári Szövetség

232 szavazattal

Az érvényes szavazatok száma jelöltenként:
JUHÁSZ RÓBERT

Városunk Fejlődéséért Egyesület

49 szavazat

7,28%

KELEMEN TIBOR JÁNOS

Jobbik Magyarországért Mozgalom 41 szavazat

6,09%

KOVÁCS LÁSZLÓ

Fidesz – Magyar Polgári Szövetség 232 szavazat 34,47%

NAGY BÉLA

Magyarok Szövetsége Egyesület

44 szavazat

6,54%
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NAGY ILDIKÓ

Magyar Szocialista Párt

TEMESKÖZY TAMÁS

Kereszténydemokrata Néppárt

ZSÁKAI ANTAL

Független

61 szavazat

9,06%

217 szavazat 32,24%
29 szavazat

4,31%

2. számú egyéni választókerület:
A szavazás megkezdésekor a névjegyzékben lévő
választópolgárok száma:

1508

A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett
választópolgárok száma:

0

A választópolgárok száma a névjegyzékben a szavazás
befejezésekor:

1508

Szavazóként megjelent választópolgárok száma:

619

Érvénytelen szavazólapok száma:

18

Érvényes szavazólapok száma:

601

Megjelenési arány:

41,05 %

Választókerület megválasztott képviselője:
DR. ABONYI VIKTOR
43,09%

Kereszténydemokrata Néppárt

259 szavazattal

Az érvényes szavazatok száma jelöltenként:
DR. ABONYI VIKTOR

Kereszténydemokrata Néppárt

BODOR ZOLTÁNNÉ

259 szavazat

43,09%

Városunk Fejlődéséért Egyesület

30 szavazat

4,99%

FAZEKAS ISTVÁN

Magyarok Szövetsége Egyesület

14 szavazat

2,33%

LANKUS JÓZSEFNÉ

Magyar Szocialista Párt

81 szavazat

13,48%

PACZÁRINÉ BARNA ROZÁLIA Fidesz – Magyar Polgári Szövetség170 szavazat

28,29%

PÁSZTI ZSUZSANNA

Jobbik Magyarországért Mozgalom 47 szavazat

7,82%
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3. számú egyéni választókerület:
A szavazás megkezdésekor a névjegyzékben lévő
választópolgárok száma:

1483

A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett
választópolgárok száma:

0

A választópolgárok száma a névjegyzékben a szavazás
befejezésekor:

1483

Szavazóként megjelent választópolgárok száma:
Érvénytelen szavazólapok száma:
Érvényes szavazólapok száma:

722
9
713

Megjelenési arány:

48,69 %

Választókerület megválasztott képviselője:
MURVAINÉ KOVÁCS RITA Fidesz–Magyar Polgári Szövetség 311 szavazattal
43,62%
Az érvényes szavazatok száma jelöltenként:
DUDOKNÉ VERES ILDIKÓ

Városunk Fejlődéséért Egyesület

HABONY ISTVÁN

Magyar Szocialista Párt

47 szavazat

6,59%

193 szavazat

27,07%

KIRÁLY B. IZABELLA

Jobbik Magyarországért Mozgalom 162 szavazat

22,72%

MURVAINÉ KOVÁCS RITA

Fidesz – Magyar Polgári Szövetség 311 szavazat

43,62%

4. számú egyéni választókerület:
A szavazás megkezdésekor a névjegyzékben lévő
választópolgárok száma:
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett
választópolgárok száma:
A választópolgárok száma a névjegyzékben a szavazás

1484

0
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befejezésekor:

1484

Szavazóként megjelent választópolgárok száma:

769

Érvénytelen szavazólapok száma:

23

Érvényes szavazólapok száma:

744

Megjelenési arány:

51,82 %

Választókerület megválasztott képviselője:
KOCSINÉ TÓTH VALÉRIA Fidesz – Magyar Polgári Szövetség 283 szavazattal
38,04%
Az érvényes szavazatok száma jelöltenként:
DUDINSZKY ISTVÁN JÁNOS

Városunk Fejlődéséért Egyesület

103 szavazat

13,84%

KOCSINÉ TÓTH VALÉRIA

Fidesz – Magyar Polgári Szövetség 283 szavazat

38,04%

SULYOK ISTVÁNNÉ

Független

SZŰCS SÁNDOR
TAJTHI GYÖRGY

57 szavazat

7,66%

Magyarok Szövetsége Egyesület

180 szavazat

24,19%

Magyar Szocialista Párt

121 szavazat

16,26%

5. számú egyéni választókerület:
A szavazás megkezdésekor a névjegyzékben lévő
választópolgárok száma:

1527

A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett
választópolgárok száma:

0

A választópolgárok száma a névjegyzékben a szavazás
befejezésekor:

1527

Szavazóként megjelent választópolgárok száma:

594

Érvénytelen szavazólapok száma:

14

Érvényes szavazólapok száma:

580

Megjelenési arány:

38,90 %
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Választókerület megválasztott képviselője:
FEKETE TIBOR KÁROLY Fidesz – Magyar Polgári Szövetség 191 szavazattal
32,93%
Az érvényes szavazatok száma jelöltenként:
FEKETE TIBOR KÁROLY

Fidesz – Magyar Polgári Szövetség

GÖNCÖL ILONA

Magyarok Szövetsége Egyesület

PETŐ ISTVÁNNÉ

Városunk Fejlődéséért Egyesület

DR. SOÓS FERENC

Kereszténydemokrata Néppárt

58 szavazat 10,00%

TIMÁR ERZSÉBET

Magyar Szocialista Párt

93 szavazat 16,03%

TÓTH LÁSZLÓ

Jobbik Magyarországért Mozgalom

78 szavazat 13,45%

191 szavazat 32,93%
56 szavazat

104 szavazat 17,93%

6. számú egyéni választókerület:
A szavazás megkezdésekor a névjegyzékben lévő
választópolgárok száma:

1521

A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett
választópolgárok száma:

0

A választópolgárok száma a névjegyzékben a szavazás
befejezésekor:

1521

Szavazóként megjelent választópolgárok száma:

761

Érvénytelen szavazólapok száma:

14

Érvényes szavazólapok száma:

747

Megjelenési arány:

50,03 %

Választókerület megválasztott képviselője:
GULYKÁNÉ GÁL ERZSÉBET

Független

426 szavazattal

9,66 %

57,03%
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Az érvényes szavazatok száma jelöltenként:
BARANYAI SÁNDOR
Városunk Fejlődéséért Egyesület

19 szavazat

2,54%

GÓDOR GYULA

Jobbik Magyarországért Mozgalom 61 szavazat

8,17%

GULYKÁNÉ GÁL ERZSÉBET

Független

426 szavazat

57,03%

MÉSZÁROS LÁSZLÓ JÁNOS

Fidesz – Magyar Polgári Szövetség 134 szavazat

17,94%

NYITRAI LÁSZLÓ ISTVÁN

Magyarok Szövetsége Egyesület

51 szavazat

6,83%

SZABÓ LÁSZLÓNÉ

Magyar Szocialista Párt

34 szavazat

4,55%

URBÁN LÁSZLÓ ISTVÁN

Kereszténydemokrata Néppárt

22 szavazat

2,95%

7. számú egyéni választókerület:
A szavazás megkezdésekor a névjegyzékben lévő
választópolgárok száma:

1518

A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett
választópolgárok száma:

3

A választópolgárok száma a névjegyzékben a szavazás
befejezésekor:

1521

Szavazóként megjelent választópolgárok száma:

722

Érvénytelen szavazólapok száma:

14

Érvényes szavazólapok száma:

709

Megjelenési arány:

47,47 %

Választókerület megválasztott képviselője:
PARTI MIHÁLY
53,88%

Fidesz – Magyar Polgári Szövetség

382 szavazattal

Az érvényes szavazatok száma jelöltenként:
DÉVAINÉ KAZINCZY SÁRA

Kereszténydemokrata Néppárt

HABONY JÓZSEFNÉ

Magyar Szocialista Párt

64 szavazat

9,03%

JÁGRI ISTVÁNNÉ

Városunk Fejlődéséért Egyesület

31 szavazat

4,37%

232 szavazat 32,72%
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PARTI MIHÁLY

Fidesz – Magyar Polgári Szövetség

382 szavazat 53,88%

8. számú egyéni választókerület:
A szavazás megkezdésekor a névjegyzékben lévő
választópolgárok száma:

1438

A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett
választópolgárok száma:

6

A választópolgárok száma a névjegyzékben a szavazás
befejezésekor:

1444

Szavazóként megjelent választópolgárok száma:

737

Érvénytelen szavazólapok száma:

20

Érvényes szavazólapok száma:

717

Megjelenési arány:

51,04 %

Választókerület megválasztott képviselője:
DR. EGEDY ZSOLT MIHÁLY Fidesz – Magyar Polgári Szövetség 289 szavazattal
40,31%
Az érvényes szavazatok száma jelöltenként:
DOBOZI LÁSZLÓ

Kereszténydemokrata Néppárt

173 szavazat

24,13%

DR. EGEDY ZSOLT MIHÁLY

Fidesz – Magyar Polgári Szövetség 289 szavazat

40,31%

JANIK ANDRÁS

Városunk Fejlődéséért Egyesület

55 szavazat

7,67%

KISS BÉLA

Magyarok Szövetsége Egyesület

29 szavazat

4,04%

MÉSZÁROS LÁSZLÓNÉ

Jobbik Magyarországért Mozgalom 66 szavazat

9,21%

SZÖKRÖN LÁSZLÓ

Magyar Szocialista Párt

105 szavazat

KOMPENZÁCIÓS LISTÁRÓL MEGSZERZETT MANDÁTUMOK
Az érvényes töredékszavazatok száma listánként:
Kereszténydemokrata Néppárt

702

14,64%
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Magyarok Szövetsége Egyesület
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
Városunk Fejlődéséért Egyesület
Jobbik Magyarországért Mozgalom
Magyar Szocialista Párt

374
304
438
455
752

A kompenzációs listán megválasztott képviselők:
HABONY ISTVÁN
KELEMEN TIBOR JÁNOS
DR. MAGYAR GÁBOR SÁNDOR

Magyar Szocialista Párt
Jobbik Magyarországért Mozgalom
Kereszténydemokrata Néppárt

A Helyi Választási Bizottsághoz jogszabályba foglalt határidőn belül kifogás nem
érkezett, a 2010. évi önkormányzati választás eredménye 2010. október 07-én jogerőre
emelkedett.
A megválasztott képviselő-testület tagjainak munkájához sok sikert, jó egészséget kívánt.
Parti Mihály korelnök: Megköszönte Deák Sándornak a Helyi Választási Bizottság
elnökének a tájékoztatóját.
Felkérte Deák Sándor urat, a Helyi Választási Bizottság elnökét a megbízólevelek
átadására.
Deák Sándor: Átadta – név szerint szólítva – a megbízóleveleket a Képviselő-testület
tagjainak.
Parti Mihály korelnök: Felkérte Deák Sándor urat a Helyi Választási Bizottság elnökét a
helyi önkormányzati képviselők eskütételének lebonyolítására.
Deák Sándor a Helyi Választási Bizottság Elnöke elmondta, hogy a Képviselő-testület
eskütételére kerül sor. Kérte a jelenlévőket, hogy az eskütételhez álljanak fel.
Felkérte a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy az „ÉN” után mindenki a saját nevét
mondja, majd a többi szöveget.
Eskü:
„Én /képviselő-testületi tag neve/ esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar
Köztársasághoz, annak népéhez hű leszek, az Alkotmányt a többi jogszabállyal
együtt megtartom és megtartatom, a tudomásomra jutott tikot
megőrzöm,képviselői tisztségemből eredő feladataimat Abony fejlődésének
előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen
teljesítem.”
Képviselő meggyőződése szerint:
„Isten engem úgy segéljen!”
---
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2./ Napirendi pont tárgya: Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a
polgármester választás eredményéről, polgármester
megbízólevelének átadása, eskütétele
Parti Mihály korelnök: Felkérte Deák Sándor urat a Helyi Választási Bizottság elnökét,
hogy tartsa meg tájékoztatóját a polgármester választás eredményéről.
Deák Sándor: Ismertette a 2010. október 03-i polgármester választás eredményét.

POLGÁRMESTER VÁLASZTÁS
A 2010. október 3-án megtartott polgármester-választás hivatalos eredménye Abony
városban az alábbiak szerint alakult:
A szavazás megkezdésekor a névjegyzékben lévő
választópolgárok száma:

11999

A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett
választópolgárok száma:

11

A választópolgárok száma a névjegyzékben a szavazás
befejezésekor:

12010

Szavazóként megjelent választópolgárok száma:

5624

Érvénytelen szavazólapok száma:

80

Érvényes szavazólapok száma:

5543

Megjelenési arány:

46,83 %

Abony Város Polgármester-választásának összesített eredménye:
Megválasztott Polgármester:
ROMHÁNYINÉ DR.BALOGH EDIT Független

2.528 szavazattal

45,61 %

Polgármester jelöltek eredménye:
JUHÁSZ RÓBERT Független
KOLLÁR PÉTER Független
KOVÁCS LÁSZLÓ Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
DR. MAGYAR GÁBOR SÁNDOR KDNP
ROMHÁNYINÉ DR. BALOGH EDIT Független

177 szavazat 3,19 %
213 szavazat 3,84 %
968 szavazat 17,46 %
1657 szavazat 29,89 %
2528 szavazat 45,61 %

A Helyi Választási Bizottsághoz a polgármester választással kapcsolatban észrevétel,
beadvány nem érkezett, a választás eredménye 2010. október 7-én jogerőre emelkedett.
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A megválasztott polgármester asszonynak munkájához sok sikert, jó egészséget kívánt.
Parti Mihály korelnök: Megköszönte a Helyi Választási Bizottság elnökének a
tájékoztatóját.
Felkérte Deák Sándor urat, a Helyi Választási Bizottság elnökét a polgármester
megbízólevelének átadására.
Deák Sándor átadta Romhányiné dr. Balogh Edit polgármesternek a megbízólevelet,
további munkájához sok sikert és jó egészséget kívánt.
Parti Mihály korelnök: Felkérte Deák Sándor urat a Helyi Választási Bizottság elnökét
a polgármester eskütételének lebonyolítására.
Deák Sándor a Helyi Választási Bizottság Elnöke elmondta, hogy a polgármester
eskütételére kerül sor. Kérte a jelenlévőket, hogy az eskütételhez álljanak fel.
Felkérte a Tisztelt polgármester asszonyt, hogy az „ÉN” után a saját nevét mondja, majd
utána a többi szöveget.
Eskü:
„Én /polgármester neve/ esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz,
annak népéhez hű leszek, az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom
és megtartatom, a tudomásomra jutott titkot megőrzöm, polgármesteri
tisztségemből eredő feladataimat Abony fejlődésének előmozdítása és az
Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.”
Polgármester Asszony meggyőződése szerint:
„Isten engem úgy segéljen!”
--3./ Napirendi pont tárgya: Polgármesteri program ismertetése
Parti Mihály korelnök: Felkérte Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester asszonyt,
hogy ismertesse programját.
Romhányiné dr. Balogh Edit Ismertette a programját.
(Polgármesteri Program jegyzőkönyv mellékletét képezi!)
Parti Mihály korelnök: Megköszönte Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester asszony
részéről programjának ismertetését.
Átadta a képviselő-testületi ülés vezetését Romhányiné dr. Balogh Edit polgármesternek.
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester a képviselő-testületi ülés vezetését átvette
Parti Mihály korelnöktől, és egyben megköszönte korelnöki munkáját.
---
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4./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzatának a Képviselő-testület és
szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
21/2007.(VI.29.) számú rendeletének módosítása
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy
rögzíteni kell a feladat- és hatásköröket. Jelenlegi SzMSz módosításban a Pénzügyi
Bizottság szerepelne, és a következő testületi ülésen lehet a bizottság nevét
megváltoztatni. Pénzügyi és gazdasági feladatköröket tartalmazná, mivel e két bizottság
összevonásra kerül. A 12 fős Képviselő-testület 4 bizottságot hoz létre 5-5 fővel.
Kérdezte van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak a Szervezeti és Működési Szabályzat
előterjesztésben szereplő módosításának elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett az előterjesztést és a rendelet-módosítást egyhangúlag elfogadta, és a következő
rendeletet alkotta:
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2010. (X.15.) önkormányzati rendelete
Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 21/2007. (VI. 29.) számú rendeletének módosításáról
Abony Város Önkormányzata a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX.
törvény 44/A. § (1) bekezdés e) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) és 18. § (1) bekezdéseiben meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §
Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 21/2007. (VI. 29.) számú rendeletének (a továbbiakban: SZMSZ) 3.§
(1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Képviselő-testület szervei:)
„b) a képviselő-testület bizottságai:
Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság (5 fő)
Pénzügyi Bizottság (5 fő)
Szociális és Egészségügyi Bizottság (5 fő)
Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság (5 fő)”
2. §
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(1) Az SZMSZ 16. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1)A Képviselő-testület tagjainak száma 12 fő. Az önkormányzati képviselők
névjegyzékét a 3. számú melléklet tartalmazza.”
(2) Az SZMSZ 16. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a képviselőknek több, mint a
fele (7 fő) jelen van.”
3. §
Az SZMSZ 20. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Minősített többséghez a megválasztott képviselőknek több, mint felének (7 fő) az
igen szavazata szükséges.”
4. §
(1) Az SZMSZ 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
(2) Az SZMSZ 4. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
Záró rendelkezés
5. §
E rendelet 2010. október 15-én lép hatályba, és hatályba lépését követő második napon
hatályát veszti.
Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14.-én
megtartott ülésén.

Romhányiné Dr. Balogh Edit sk.
polgármester

Dr. Németh Mónika sk.
jegyző

Kihirdetve: Abony, 2010. október 15.
Dr. Németh Mónika sk.
jegyző
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1. melléklet
a 21/2010. (X.14.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 21/2007. (VI. 29.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati képviselők névjegyzéke

1.

sz. választókerületben

Kovács László

2.

sz. választókerületben

Dr. Abonyi Viktor

3.

sz. választókerületben

Murvainé Kovács Rita

4.

sz. választókerületben

Kocsiné Tóth Valéria

5.

sz. választókerületben

Fekete Tibor Károly

6.

sz. választókerületben

Gulykáné Gál Erzsébet

7.

sz. választókerületben

Parti Mihály

8.

sz. választókerületben

Dr. Egedy Zsolt Mihály

Kompenzációs listáról
Habony István
Kelemen Tibor János
Dr. Magyar Gábor Sándor
2. melléklet
a 21/2010. (X.14.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 21/2007. (VI. 29.) számú önkormányzati rendelethez

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI BIZOTTSÁGOK FELADAT- ÉS HATÁSKÖREI
4/a. számú melléklet
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OKTATÁSI, SPORT ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS
HATÁSKÖRE
Feladatköre:
Az óvodáról az alap- és középfokú oktatásról és nevelésről való gondoskodás körében,
valamint a közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység támogatása körében, a
gyermek- és ifjúsági feladatokról való gondoskodás körében, valamint a sportról szóló
törvényben meghatározott helyi önkormányzati feladatellátás körében a képviselő-testület
döntéseinek előkészítése, e döntések végrehajtásának szervezése és ellenőrzése, döntés a
képviselő-testület által hatáskörébe utalt kérdésekben; illetve véleményezés a
polgármesterre átruházott önkormányzati hatáskörben történő döntésekben a képviselőtestület által meghatározott, továbbá a polgármester által igényelt körben. Részvétel a
közoktatási, a közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, és ifjúságpolitikai
tevékenységekkel kapcsolatos helyi irányítási és ellenőrzési feladatok ellátásában.
I. Dönt:
1. ügyrendjének megállapításáról;
2. a képviselő-testület munkatervéhez igazodóan saját munkaterve elfogadásáról;
3. alapfokú művészetoktatási térítési díj hozzájárulásáról
4. civilszervezetek részére kiírt pályázat elbírálásáról
5. a közoktatási intézmény minőségirányítási programjának jóváhagyásáról.
6. a képviselő-testület által hatáskörébe utalt egyéb ügyekben;
7. az oktatási intézményi létszámtúllépés esetén az OKÉV-tól engedély megkéréséről
8. A Művelődési Ház és Könyvtár továbbképzési és beiskolázási terve
9. A Művelődési Ház és Könyvtár munkaterve
10. Fenntartói hatáskörbe tartozó maximális létszám túllépésének fenntartói
engedélyezése a közoktatási intézményekben
11. Közoktatási intézmények feladatellátási terve
12. Az alapfokú művészetoktatási intézmények minősítési eljárása
13. a Szociális és Egészségügyi Bizottsággal együtt a Bursa Hungarica felsőoktatási
önkormányzati szociális ösztöndíjjal kapcsolatos pályázat odaítéléséről és mértékéről.

II. Előkészíti:
1. feladatkörébe tartozó önkormányzati koncepciókat, stratégiákat, illetőleg rendelettervezeteket;
2. a képviselő-testület által feladatkörébe utalt előterjesztéseket;
3. a feladatkörébe tartozó intézmények, szervezetek részére nyújtandó önkormányzati
támogatás módjára, költségvetési nagyságrendjére vonatkozó javaslatát a költségvetési
koncepció készítésének időszakában;
4. kezdeményezheti címzetes óvodavezetői, illetve címzetes igazgatói cím
adományozását, kezdeményezhet továbbá felelősségre vonást, illetve elismerést.
5. Testvérvárosi kapcsolatok építését;
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6. a Pénzügyi bizottsággal tartott együttes ülésén a nevelési-oktatási intézmények
pedagógiai programjainak jóváhagyását;
III. Véleményezi:
1. feladatkörét érintő intézmények alapításával, megszüntetésével, átszervezésével
kapcsolatos koncepciókat, előterjesztéseket;
2. az önkormányzat által fenntartott oktatási, közművelődési intézmények elnevezésére,
alapító okiratuk elfogadására, módosítására, kiegészítésére vonatkozó előterjesztéseket;
3. az önkormányzat tulajdonában, fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézmény
tulajdonosi, vagy fenntartói jogának - részben vagy egészben - más fenntartónak való
átengedéséről szóló előterjesztés-tervezetét;
4. feladatkörébe tartozó intézmények vezetőinek megbízására, a megbízás visszavonására
vonatkozó előterjesztéseket;
5. a közoktatásról szóló törvény alapján kialakítható iskolaszerkezet bevezetéséről szóló
tervezeteket az önkormányzat által fenntartott iskolák tekintetében;
6. a közoktatási, valamint a folyamatos önkormányzati feladat ellátására irányuló
közművelődési megállapodások tervezeteit;
7. az önkormányzat gazdasági programja tervezetét, a költségvetési koncepció tervezetét,
a költségvetési rendelet tervezetét és a végrehajtásról szóló tájékoztatókat, beszámolót;
8. szakmai körében a címzett és céltámogatások igénylésére irányuló előterjesztéseket;
9. művészeti alkotás közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen való
elhelyezésére, áthelyezésére, lebontására, felújítására vonatkozó előterjesztéseket;
10. a gyógytestneveléssel összefüggő előterjesztéseket;
11. a testnevelési és sportfejlesztési célkitűzések és feladatok meghatározására irányuló
előterjesztést;
12. a helyi testnevelési és sportfeladatok meghatározására, valamint az önkormányzati
sport- szervezet fejlesztésére, átszervezésére, megszüntetésére irányuló koncepciókat,
tervezeteket, előterjesztéseket;
13. a közművelődésről szóló rendelet-tervezetet;
14. a közoktatás közfeladatai ellátása körébe tartozó előterjesztéseket;
15. a helyi gyermek és ifjúsági feladatok meghatározására irányuló koncepciókat,
tervezeteket, előterjesztéseket;
16. a gyermekekkel és ifjúsággal foglalkozó szervezetekkel, a drog ( kábítószer, alkohol,
dohányzás ) fogyasztás visszaszorításával kapcsolatos előterjesztéseket;
17. a diákok foglalkoztatásával kapcsolatos javaslatokat;
18. fiatalok számára civil szervezetek, vagy intézmények által szervezett programok,
rendezvények támogatásával kapcsolatos képviselő-testület előterjesztéseket;
19. a képviselő-testület munkaterv-tervezetét;
20. a polgármester, (alpolgármesterek), a jegyző által elébe terjesztett - feladatkörét érintő
- javaslatokat, tervezeteket.
21. a Két Torony kötvénycsomag által biztosított forrás felhasználásáról szóló
előterjesztéseket.
IV. Figyelemmel kíséri:
- az ifjúság helyzetét,
V. Ellenőrzi:
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1. a feladatkörébe tartozó intézmények tevékenységét a képviselő-testület, vagy a
polgármester felhatalmazása alapján;
2. az önkormányzat ellenőrzési tervében történő ütemezés szerint - tanévenként évenként
egy alkalommal - átfogó beszámolót kérhet az önkormányzat fenntartásában lévő
közoktatási intézmények vezetőitől az intézmény tevékenységéről;
3. az önkormányzat ellenőrzési tervében történő ütemezés alapján értékelheti az
önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézményben a nevelési, illetve
pedagógiai program végrehajtását, továbbá az intézményben folyó szakmai munka
eredményességét, a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet, a tanuló- és
gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedéseket;
5. azon képviselő-testületi döntések végrehajtását, amelyek végrehajtásáért felelõs;
6. önkormányzati oktatási intézményekben a vallási és világnézeti meggyőződésnek
megfelelő nevelés és oktatás érvényesülését;
7. a feladatkörét érintő rendeletek hatályosulását, javaslatot tesz azok módosítására.
VI. Egyéb:
1. segítséget nyújt a kisebbségi oktatásra irányuló igények felmérésében és az oktatás
megszervezésében, együttműködik a kisebbségi önkormányzattal;
2. ajánlást dolgoz ki a költségvetési koncepció előkészítéséhez, a feladatkörét érintő
költségvetési forrásokhoz.
VII. Kapcsolatot tart:
1. az önkormányzat oktatási, nevelési, kulturális, művészeti, sport intézményeivel;
2. a kulturális hagyományok és értékek ápolása érdekében a művelődésre, társas életre
szerveződő közösségekkel, szervezetekkel;
3. a lakosság művészeti kezdeményezéseinek önszerveződő közösségeivel;
4. egyházakkal, karitatív szervezetekkel;
5. a gyermek és ifjúsági programokat bonyolító szervezetekkel, intézményekkel;
4/b. számú melléklet
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE
Feladatköre:
Az
önkormányzati
gazdálkodással
kapcsolatos
képviselő-testületi
döntések
előkészítésében ajánlásokkal, véleményezéssel való közreműködés, az önkormányzat
költségvetését rövid és hosszabb távon, illetve éves szinten érintő, befolyásoló
előerjesztések véleményezése, döntés a képviselő-testület által hatáskörébe utalt
kérdésekben.
Az önkormányzati
intézményeinél.

gazdálkodás ellenőrzése

a képviselő-testület

hivatalánál

és

A településrendezés, a környezet- és természetvédelem, vízrendezés, csatornázás,
ivóvízellátás, vízgazdálkodás, köztemető-fenntartás, a helyi közutak és közterületek
fenntartása, a közúti közlekedéssel összefüggő önkormányzati feladatok ellátásáról való
gondoskodás, a helyi tömegközlekedés, köztisztaság és a településtisztaság biztosítása
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megoldásában való részvétel, energiaszolgáltatás, a vásár és piactartással, a földrajzi
nevek megállapításával, a műemlékvédelemmel, zaj- és rezgésvédelemmel,
levegőtisztaság védelemmel, a földügyi, az állategészségügyi önkormányzati feladat- és
hatáskörök ellátásával, valamint a közszolgáltatások körében az önkormányzat részére
törvény által kötelezően előírt, más jogszabály által biztosított, illetve a képviselő-testület
által felvállalt feladatokban, a helyi érdekű közügyek megoldásában való részvétel.
Városfejlesztési, vállalkozásfejlesztési és munkahely-teremtési elképzelések, koncepciók
előkészítése, kidolgozása és végrehajtása. Az idegenforgalom, a regionális és nemzetközi
kapcsolatok fejlesztése, az Európai Unióhoz való csatlakozásból adódó gazdasági
feladatok irányítása és koordinálása. Feladata a város idegenforgalmi koncepciójának, az
idegenforgalmi információs rendszerének, valamint marketingjének az áttekintése,
javaslattétel az idegenforgalom fejlesztésének lehetőségeire, irányaira, valamint az
idegenforgalom támogatásának formáira.
Felügyeli a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, valamint az előírásainak
betartását, a közbeszerzési eljárások lefolytatásának rendjét, a versenyeztetés tisztaságát,
az esélyegyenlőség biztosítását.
Az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak és vagyoni értékű jogok - különös
tekintettel a törzsvagyoni körbe tartozó vagyonra - megóvása, fenntartása, működtetése,
fejlesztése, használata, hasznosítása, megterhelése, más célú hasznosítása, valamint a
vállalkozói vagyoni körbe tartozó tulajdon hasznosításáról való gondoskodás, az
önkormányzati vagyont működtető szervezeti formák meghatározása; a forgalomképes
vagyon elidegenítése, vállalkozásba való bevitele, valamint vagyontárgy vagy vagyonrész
megszerzése, az önkormányzati vagyon gyarapodását, és csökkenését befolyásoló, a
tulajdonost megillető joggyakorlás körében döntés-tervezetek, javaslatok véleményezése,
a döntések végrehajtásának segítése és ellenőrzése, valamint a képviselő-testület
hatásköréből átruházott döntési hatáskörök gyakorlása.
Utca és házszámozással kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátása.
I. Dönt:
1. ügyrendjének megállapításáról;
2. a képviselő-testület munkatervéhez igazodóan saját munkaterve elfogadásáról;
3. ellátja a mindenkor hatályos önkormányzati döntésekben meghatározott feladatokat és
dönt a képviselő-testület által hatáskörébe utalt kérdésekben;
4. a helyi közutakat osztályba sorolja a településrendezési tervek figyelembevételével;
5. megállapítja a helyi jelentőségű védett természeti érték, terület rendeltetésének és
jelentős mértékű megváltoztatása tényét, és a kérelmet a képviselő-testület elé terjeszti;
6. a vásárok és piacok nyitvatartási idejéről;
7. a közút forgalmi rendjéről, kivéve az átmeneti forgalmi rend módosítást;
8. vásárok rendezése, vásárnaptár összeállítása
9. egyetértés megadásáról a költségvetési szerv vezetője általi vagyonrendeletben
meghatározott érték alatti nyilvántartási értékű tárgyi eszközökre vonatkozó hasznosítási,
selejtezési döntéshez;

22

10 az önkormányzati rendeletben meghatározott értékhatárok között, feltételek szerint a
nem önkormányzati tulajdonú ingatlanok tulajdon, vagy bérleti jogának, illetve használati
jogának önkormányzati érdekből történő megszerzéséről;
11. Abony Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló
rendelet, és az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről,
valamint elidegenítésükről szóló rendelet alapján bizottsági hatáskörbe utalt ügyekben.
II. Előkészíti:
1. a feladatkörébe tartozó önkormányzati rendeletek koncepcióját, illetőleg önkormányzati
döntéstervezeteket a képviselő-testület, illetőleg a bizottság munkatervében ütemezettek
szerint;
2. ajánlást dolgoz ki a városi költségvetés tervezéséhez a bizottság feladatkörét érintő
önkormányzati célok megvalósításához szükséges források nagyságrendjére vonatkozóan
a költségvetési koncepció készítésének időszakában;
3. a képviselő-testület által feladatkörébe utalt előterjesztéseket.
4. az oktatási bizottsággal tartott együttes ülésen a nevelési-oktatási intézmények
pedagógiai programjainak jóváhagyását;
5. foglalkozatás-növelés elősegítését.
III. Véleményezi:
1. az önkormányzat gazdasági programja tervezetét;
2. az önkormányzat költségvetési koncepciója tervezetét;
3. az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályait meghatározó előterjesztést;
4. a költségvetési rendelet-tervezetet, melynek előkészítési folyamatában részt vesz.
5. a költségvetési rendelet-tervezettel együtt a képviselő-testület benyújtandó azon
rendelet-tervezeteket, amelyek a javasolt előirányzatokat megalapozzák és mindezek
módosítására vonatkozó előterjesztéseket;
6. az önkormányzati gazdálkodást érintő fejlesztési, működtetési, átszervezési
koncepciókat, tervezeteket;
7. a szociális, gyermekjóléti és munkanélküli ellátással kapcsolatos koncepciókat,
tervezeteket;
8. a településfejlesztési koncepció és módosításai tervezetét;
9. minden előterjesztést, melynek költségvetési, pénzügyi kihatása van a rendezési terv és
annak módosításával kapcsolatos előterjesztések kivételével;
10. a kötvénykibocsátással, hitelfelvétellel és nyújtással; közalapítvány létrehozásával,
megszüntetésével, valamint közérdekű kötelezettségvállalással kapcsolatos előterjesztések
tervezeteit;
12. az értékpapír vásárlással és értékesítéssel kapcsolatos előterjesztéseket;
13. a képviselő-testület munkaterv-tervezetét;
14. az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztatókat és a zárszámadási
rendelet-tervezetet;
15. az önkormányzat által alapított gazdasági társaság, közhasznú társaság alapítására,
megszüntetésére, létesítő okiratának módosítására vonatkozó előterjesztéseket;
16. az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaság mérlegét, illetve mérlegbeszámolóját;
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17. a szakbizottságok véleményének ismeretében véleményezi a beruházások, felújítások
indokoltságát, a beruházási javaslatokat, a beruházási programokat, és azoknak az éves
költségvetésbe történő felvételét;
18. a polgármester (alpolgármester), jegyző által elébe terjesztett, szakmai körébe tatozó
tervezeteket, javaslatokat;
19. tartalék/ok felhasználásáról szóló előterjesztést;
20. az átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló rendelet-tervezetet;
21. az önkormányzati költségvetési szerv alapításával, átszervezésével, megszüntetésével
kapcsolatos előterjesztések tervezeteit, valamint az alapító okirat módosítására vonatkozó
előterjesztéseket, amennyiben ezek költségvetési kihatással járnak, vagy vagyont érintő
kérdéseket tárgyalnak;
22. az önkormányzati vagyont működtető szervezeti formák, intézmények, gazdálkodó
szervek létesítésével, alapításával, megszüntetésével, átszervezésével kapcsolatos
előterjesztések tervezeteit;
23. az önkormányzat által alapított költségvetési szerv részére gazdasági társaság
alapítására, vagy abban érdekeltség megszerzésére irányuló engedély megadására
vonatkozó előterjesztést;
24. az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv vállalkozási
tevékenységével kapcsolatos előterjesztést;
25. az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodási
jogkörének meghatározására (módosítására) vonatkozó előterjesztést;
26. az önkormányzat által létrehozott gazdasági társaság legfőbb szerve kizárólagos
jogosítványainak az önkormányzat képviselő-testület mint alapító általi gyakorlása körébe
tartozó előterjesztéseket a személyi kérdések kivételével;
27. a helyi adók bevezetésére, mértékének megállapítására (módosítására), hatályon kívül
helyezésére irányuló rendelet-tervezeteket;
28. a közterület-használati díj mértékének, fizetési módjának megállapítására irányuló
rendelet-tervezetet;
29. az önkormányzati árhatósági hatáskörbe tartozó előterjesztéseket;
30. a közoktatási intézmények által kérhető költségtérítés és tandíj megállapításának a
szociális alapon adható kedvezmények szabályait tartalmazó rendelet-tervezetét;
31. a személyes gondoskodást nyújtó intézmények térítési díjai megállapítására vonatkozó
előterjesztéseket;
32. az önkormányzat ügykörébe tartozó helyi adók hatékony végrehajtásának, illetőleg
alkalmazásának elősegítése érdekében az anyagi érdekeltség feltételeit szabályozó
rendelet (szabályzat) tervezetét;
33. a fizetési kötelezettség rendezésére irányuló előterjesztést;
34. a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 14. §
(2) d) pontja hatálya alá tartozó esetben az adósságrendezéssel kapcsolatos előterjesztést,
valamint a válságköltségvetési rendelet-tervezetet;
35. a Csõd tv. 29-32. § hatálya alá tartozó bírósági eljárással összefüggő képviselőtestületi döntés- tervezeteket;
36. az önkormányzat vagyonát képező egyes vagyontárgyak forgalomképesség szerinti
minősítésére, átminősítésére vonatkozó előterjesztéseket;
37. azon önkormányzati rendelet tervezetét, amely meghatározza azt az értékhatárt amely
fölött vagyonát értékesíteni, használatát, illetve a hasznosítás jogát átengedni - ha törvény
kivételt nem tesz - csak nyilvános - indokolt esetben zártkörű - versenytárgyalás útján, a
legjobb ajánlatot tevő részére lehet;
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38. azon önkormányzati rendelet tervezetét, amely meghatározza azokat a módokat és
eseteket, amikor az önkormányzati vagyont ingyenesen átruházni, illetve követeléseiről
lemondani lehet;
39. az önkormányzat javára történő vagyon felajánlás elfogadására irányuló javaslatot,
melyre az önkormányzat jogosult, ha képes az azzal járó kötelezettségek teljesítésére;
40. a kormányzati terület- és településfejlesztési célokat szolgáló eszközök
igénybevételéről és az ehhez kapcsolódó helyi feladatok meghatározásáról szóló
előterjesztést;
41. az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról
szóló 1991. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó ügyekben keletkezett képviselőtestületi előterjesztéseket;
42. az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
hasznosításáról, elidegenítésének szabályairól szóló rendelet tervezetét és módosítását;
43. a helyi kisebbségi önkormányzat kezdeményezése esetén a jogszabályban
meghatározott feladatai ellátásához a helyi kisebbségi önkormányzat használatába adandó
vagyon (vagyontárgyak és pénzeszközök) meghatározására vonatkozó előterjesztést;
44. a törzsvagyon korlátozottan forgalomképes tárgyairól való rendelkezés feltételeit
szabályozó rendelet-tervezetét;
45. A Két Torony kötvénycsomag által biztosított forrás felhasználásáról szóló
előterjesztéseket.
46. a településszerkezeti terv és módosításai tervezetét;
47. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv, valamint ezek módosításai tervezetét;
48. ipari park és egyéb területfejlesztési egység létrehozására vonatkozó előterjesztést;
49. a térképezési határkiigazítással kapcsolatos önkormányzati vélemény kialakítására
vonatkozó előterjesztést;
50. az épület házszámának feltüntetési módját szabályozó, illetőleg azt módosító rendelet
tervezetét;
51. az önkormányzat illetékességi területén földrajzi nevek megállapítására,
megváltoztatására irányuló javaslatot, tervezetet;
52. az épített környezet helyi védelmére vonatkozó rendeletet és módosításait;
53. helyi jelentőségű természeti értékek és területek védetté nyilvánításáról, óvásáról,
őrzéséről, fenntartásáról, valamint természeti állapotának fejlesztéséről való gondoskodás
körében készített, továbbá a védettség feloldására irányuló előterjesztések tervezeteit;
54. a területek zajvédelmi szempontból fokozottan védetté nyilvánítására, csendes övezet
kialakításának elrendelésére; helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapítására
vonatkozó tervezeteket,
55. a védett kategóriába tartozó területeken alacsonyabb levegőtisztaság-védelmi
követelmények megállapítására irányuló tervezetet;
56. a környezetvédelmi feladatok megoldására kibocsátandó önkormányzati rendelet,
határozati javaslat tervezetét,
57. a városfejlesztési célú előterjesztések véleményezése során törekszik érvényesíteni a
környezetvédelem követelményeit, elősegíteni a környezeti állapot javítását,
58. az önkormányzat illetékességi területére jogszabályokban előírtaknál kizárólag
nagyobb mértékben korlátozó környezetvédelmi előírásokat meghatározó szabályokat
tartalmazó önkormányzati rendelet tervezetét;
59. az önkormányzat illetékességi területén lévő és műemléki oltalmat érdemlő értékek
védetté nyilvánítására, illetőleg a védettség megszüntetésére irányuló kezdeményezést;
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60. a település műemlékileg védett területeinek szabályozási terv lapjára és annak
módosítására vonatkozó tervezetet;
61. az önkormányzat által létesítendő helyi közutak, illetőleg közművek létesítése esetén a
létesítés költségének az ingatlanok tulajdonosaira részben, vagy egészben történő
áthárításáról, illetőleg a hozzájárulás mértékét szabályozó rendelet tervezetét;
62. az önkormányzat tulajdonában lévő közhasználatú építmények vonatkozásában a
mozgásukban korlátozott személyek részére a biztonságos és akadálymentes
megközelíthetőséget, illetőleg használhatóságot megteremtő intézkedésekre kidolgozandó
program tervezetét;
63. a települési szilárd hulladék kezelésével, elhelyezésével és ártalmatlanításával
kapcsolatos előterjesztést;
64. az állattartásról szóló, illetve azt módosító rendelet tervezetét;
65. menetrend alapján autóbusszal végzett közúti közforgalmi személyszállítás ellátásával
kapcsolatos gazdasági társaság alapítására, önkormányzati intézmény létrehozására,
koncessziós pályázat kiírására, valamint tömegközlekedés biztosítását célzó szolgáltatási
szerződés jóváhagyására vonatkozó előterjesztéseket;
66. helyi víziközművek működtetésével kapcsolatos előterjesztéseket;
67. az önkormányzati törzsvagyon körében lévő közcélú vízilétesítmények működtetését
érintő előterjesztéseket;;
68. a települési közműves vízszolgáltatás korlátozására vonatkozó terv jóváhagyására, és a
vízfogyasztás rendjének megállapítására vonatkozó döntési javaslatot;
69. az önkormányzat területét érintő villamos energia korlátozás sorrendjének
megállapítására irányuló tervezetet;
70. gázvezeték hálózat önkormányzati hozzájárulással történő fejlesztésére vonatkozó
előterjesztést,
71. az önkormányzat illetékességi területére készített gázelosztó vezetékre vonatkozó
hálózatfejlesztési hozzájárulásra készített tanulmánytervet;
72. a piaci árusító helyekre vonatkozó helypénz, illetve bérleti díjak megállapítására,
módosítására vonatkozó előterjesztést,
73. a városfejlesztést szolgáló koncepciók, továbbá az önkormányzatnak az
idegenforgalom helyi fejlesztésére, a területi érdekeknek az országos érdekekkel való
összehangolására vonatkozó koncepciójának tervezetét;
74. az önkormányzat idegenforgalmi rendeltetésű fejlesztéseire, beruházásaira, az
idegenforgalmi rendeltetésű vagyontárgyainak hasznosítására vonatkozó előterjesztéseket;
75. az idegenforgalmi értékek feltárásáról, bemutatásáról, propagálásáról szóló, a város
idegenforgalmának alakulását elemző előterjesztéseket;
76. idegenforgalmi intézmény alapításáról, átszervezéséről, megszüntetéséről szóló
előterjesztéseket;
77. az idegenforgalmi és nemzetközi megállapodások tervezetét;
78. az önkormányzat EU integrációs és nemzetközi vonatkozású előterjesztéseit;
79. bel- és külföldi önkormányzattal való együttműködésről, új kapcsolatok kialakításáról,
nemzetközi önkormányzati és egyéb szervezethez való csatlakozásról készített
megállapodás tervezeteket;
80. az EU tagsággal összefüggő intézményfejlesztésekkel kapcsolatos előterjesztéseket;
81. a feladatkörébe tartozó intézmény gazdálkodási jogkörének, tevékenységi körének
szabályozásáról, módosításáról szóló előterjesztést;
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IV. Javaslatot tesz:
1. a polgármester, alpolgármester illetményének megállapítására, a polgármester,
alpolgármester illetményének emelésére;
2. vállalkozásélénkítő, munkahelyteremtő, iparfejlesztő intézkedések megtételére;
V. Ellenőrzi:
1. a költségvetési előirányzatok (bevétel-kiadás) teljesítését;
2. az önkormányzati vagyon nyilvános értékesítésének, hasznosítását,
3. az önkormányzat vagyongazdálkodása, tulajdonosi joggyakorlása körébe tartozó
önkormányzati rendeletek hatályosulását, és végrehajtását;
4. az önkormányzati vagyonnyilvántartás vezetését;
5. a képviselő-testölet azon döntéseinek végrehajtását, amelyek végrehajtásáért felelős;
6. a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, vagyoncsökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat,
7. a pénzkezelési szabályzat megtartását;
8. a bizonylati rend és bizonylati fegyelem érvényesítését;
9.az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai részére megállapított
tiszteletdíj és egyéb juttatás kifizetésének szabályszerűségét;
10. a képviselő-testület által feladatkörébe utalt egyéb önkormányzati feladatok ellátását;
11. A civil szervezetek részére Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi
ellenőrzése.
12. önkormányzati intézmények költségvetést érintő tevékenységét
13. önkormányzati gazdasági társaság/ok költségvetést érintő tevékenységét
14. az önkormányzat közútkezelői feladatainak ellátását,
15. a közterületek tisztántartásával kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátását;
16. a közhasználatú zöldterületek fenntartásával kapcsolatos önkormányzati
feladatellátást,
17. a város területén helyi védelem alatt álló építmények védelmével kapcsolatos
tevékenységet,
18. a csapadék és egyéb vizek által okozott kártételek megelőzése, a védőművek
fenntartása, fejlesztése, és azokon a védekezés ellátása körébe tartozó önkormányzati
feladatellátást;
19. felügyeli az ABOKOM Nonprofit Kft. működését,
20. folyamatosan ellenőrzi a vásárok és a piacok rendjét;
21. az idegenforgalmi, valamint terület- és település fejlesztési célokat szolgáló
támogatások felhasználását;
VI. Kapcsolatot tart:
1. azokkal a közszolgáltatást végző szervezetekkel, ahol a szolgáltatási díj megállapítása
az önkormányzat feladatköre;
2. az önkormányzat könyvvizsgálójával;
3. önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok felügyelő bizottságaival;
4. az önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok kezelését végző szervekkel;
5. a bizottság feladatkörét érintő területen működő önszerveződő közösségekkel

27

6. az idegenforgalomban meghatározó szerepet játszó helyi, regionális és nemzeti
szervezetekkel, egységekkel,
7. az európai integrációs folyamatokban kiemelt szerepet játszó hazai és nemzetközi
szervezetekkel.
4/c. számú melléklet
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE
Feladatköre:
A szociális és gyermekjóléti ellátásról, a gyermekvédelemről, családvédelemről,
egészségügyi ellátásról való gondoskodás, a lakásfenntartás támogatása, a
munkanélküliség kezelése, körében a képviselő-testület döntéseinek előkészítése,
döntések végrehajtásának szervezése és ellenőrzése, döntés a képviselő-testület által
hatáskörébe utalt ügyekben, illetve a polgármesterre átruházott önkormányzati
hatáskörben hozott döntések véleményezése a képviselő-testület által meghatározott,
továbbá a polgármester által igényelt körben.
I. Dönt:
1. ügyrendjének megállapításáról;
2. a képviselő-testület munkatervéhez igazodóan saját munkaterve elfogadásáról;
3. az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottsággal együtt a Bursa Hungarica felsőoktatási
önkormányzati szociális ösztöndíjjal kapcsolatos pályázat odaítéléséről és mértékéről;
4. a helyi lakáscélú támogatásról,
5. az időskorúak járadékáról,
6. a lakásfenntartási támogatás
7. átmeneti segélyre irányuló kérelmekről
8. karácsonyi támogatásról
9. táborozási támogatásról
10. üdülési támogatásról
11.személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások iránti intézményvezetői
döntése ellen benyújtott fellebbezésekről
12. személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás megszüntetéséről szóló
intézményvezetői dönt ellen benyújtott fellebbezésről
13.a személyi térítési díjra irányuló méltányossági kérelmekről
14. a képviselő-testület által hatáskörébe utalt egyéb kérdésekben
15. szociális bérlakás bérbeadásáról
II. Előkészíti:
1. a feladatkörébe tartozó önkormányzati rendeletek koncepcióját, illetőleg rendelettervezeteket;
2. a képviselő-testület által feladatkörébe utalt előterjesztéseket;
3. ajánlást dolgoz ki a költségvetési koncepció előkészítéséhez, különös tekintettel az
önkormányzati egészségügyi, szociális létesítmények bérbeadása, használata, fenntartása,
fejlesztése, működtetése; a városban folyó egészségügyi, szociális tevékenységgel
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foglalkozó szervezetek részére nyújtandó önkormányzati támogatás módjára költségvetési
nagyságrendjére vonatkozóan a költségvetésről szóló koncepció előkészítése időszakában;
4. az egységes egészségügyi koncepció megalkotását
III. Véleményezi:
1. feladatkörét érintő területen az önkormányzat intézményrendszere szervezetének
kialakítására, változtatására irányuló tervezetet;
2. az egészségügyi, szociális, és gyermekjóléti intézmények vezetői állására benyújtott
pályázatokat, elbírálására javaslatot tesz a képviselő-testületnek, valamint a területi
ellátási kötelezettséget is vállaló háziorvosi praxis szerződéskötésére irányuló kérelmeket;
3. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények intézményi térítési díjai
megállapítására vonatkozó előterjesztéseket;
4. a szociális ellátó és gyermekjóléti intézményrendszer, valamint egészségügyi ellátó
intézményi rendszer fejlesztésével, átszervezésével kapcsolatos koncepciókat,
tervezeteket;
5. az egészségügyi alapellátásról való gondoskodás körébe tartózó koncepciókat,
előterjesztéseket;
6. az egészségügyi ellátó rendszer fejlesztésével, átszervezésével, a szociális, a
gyermekjóléti és a munkanélküli ellátással kapcsolatos koncepciókat, tervezeteket;
7. közforgalmú gyógyszertár felállítása kezdeményezésére irányuló előterjesztést;
8. gyógyszertár létesítésével kapcsolatos előterjesztést, ha azt nem az önkormányzat
kezdeményezi, vagy nem az önkormányzattal közösen kezdeményezik;
9. a foglalkoztatáspolitikával, a munkanélküliség kezelésével kapcsolatos koncepciókat,
tervezeteket;
10. az önkormányzat és a munkaügyi központ közötti megállapodás tervezeteket;
11. szakmai körében a címzett- és céltámogatások igénylésére irányuló előterjesztéseket;
12. az önkormányzat gazdasági programja tervezetét, a költségvetési koncepció tervezetét,
a költségvetési rendelet tervezetére vonatkozó előterjesztéseket és a végrehajtásról szóló
tájékoztatókat, beszámolót;
13. a polgármester, (alpolgármesterek), a jegyző által elébe terjesztett feladatkörébe
tartozó - javaslatokat, tervezeteket;
14. a képviselő-testület munkaterv-tervezetét.
15. a Két Torony kötvénycsomag által biztosított forrás felhasználásáról szóló
előterjesztéseket.
IV. Ellenőrzi:
1. a polgármesteri hivatalnál a bizottság feladatkörébe tartozó képviselő-testületi
döntések, valamint a bizottság által átruházott hatáskörében hozott döntések előkészítésére
és végrehajtására irányuló munkát;
2. a feladatkörébe tartozó önkormányzati intézmények tevékenységét a képviselő-testület,
vagy a polgármester jóváhagyásával;
3. azon képviselő-testület döntések végrehajtását, amelyek előkészítésében részt vett,
melyek végrehajtásáért felelős;
4. a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását;
5. a feladatkörét érintő önkormányzati rendeletek hatályosulását, és javaslatot tesz azok
módosítására.
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Tájékozódik a szociális törvényben, a gyermekvédelmi törvényben, továbbá azok
végrehajtására született önkormányzati rendeletben megállapított ellátásokra való
jogosultság feltételeinek érvényesüléséről.
V. Kapcsolatot tart:
1. a feladatkörébe tartozó területen működő társadalmi, alapítványi, és egyéb segítő
szervezetekkel, valamint a foglalkoztatás elősegítése, a munkanélküliség enyhítése
érdekében a munkaadókkal, a munkavállalókkal, illetve az utóbbiak érdekvédelmi
szervezeteivel; a Munkaügyi Központtal;
2. a város egészségügyi alapellátásának biztosításában részt vevőkkel;
4/d. számú melléklet
ÜGYRENDI ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGA FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE
Feladatköre:
Ellátja a helyi önkormányzati képviselők jogállásáról szóló 2000. évi XCVI. törvény 9. §
(2)-(3) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenség vizsgálatát; az önkormányzati
képviselők vagyonnyilatkozatának nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos
feladatokat
az
alábbiak
szerint:
- felhívja a polgármestert, az alpolgármestert és a képviselőket (továbbiakban együtt:
képviselőket) a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésére;- a képviselő
rendelkezésére bocsátja a vagyonnyilatkozat tételhez szükséges nyomtatványokat;
- igazolást ad ki az átvett képviselői, valamint hozzátartozói vagyonnyilatkozatokról;
- az átvett vagyonnyilatkozatokat a jegyző által rendelkezésre bocsátott
páncélszekrényben,
más
dokumentumoktól
elkülönítetten
kezeli;
A bizottság feladatkörének gyakorlása és működése során a közbiztonság javítása
érdekében - nem sértve a rendőrség, a tűzoltóság szervezeti és hatásköri önállóságát - az
alábbi globális és stratégiai célok érdekében tevékenykedjen:
megismeri a rendőrség által elkészített aktuális bűnözési térképet (veszélyzónákat),
társadalomra veszélyt hordozó deviáns viselkedési formákat;
Kidolgozza a fentebb említett tevékenységből származó hiteles információk alapján
komplex bűnmegelőzési stratégiát.
I. Dönt:
1. a képviselő-testület munkatervéhez igazodóan saját munkaterve elfogadásáról;
2. ügyrendjének megállapításáról;
3. a képviselő-testület által hatáskörébe utalt egyéb kérdésekben.
II. Előkészíti:
1. feladatkörében az önkormányzati rendeletek koncepcióját, illetőleg rendelettervezeteket;
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2. az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének megállapítására irányuló
összeférhetetlenségi eljárást, illetve az ezzel kapcsolatos képviselő-testületi előterjesztést;
3. ajánlást dolgoz ki a városi költségvetés tervezéséhez a bizottság feladatkörét érintő
önkormányzati célok megvalósításához szükséges források nagyságrendjére vonatkozóan
a költségvetési koncepció készítésének időszakában;
4. a képviselő-testület azon döntéseit, melyek a város közbiztonságának helyzetével a
bűnmegelőzéssel kapcsolatosak,
5. képviselő-testület által feladatkörébe utalt előterjesztéseket
6. díszpolgári cím adományozására irányuló képviselő-testületi döntést
III. Véleményezi:
1. az önkormányzat gazdasági programjának tervezetét, költségvetési koncepciója
tervezetét, a költségvetési rendelet-tervezetet és a végrehajtásról szóló tájékoztatások,
beszámoló tervezetét;
2. a képviselő-testület munkatervének tervezetét;
3. rendeletek tervezetét
4. képviselő-testületi döntéssel jóváhagyandó szerződések tervezetét
5. a bűnelkövetési alkalmak csökkentése, a bűnelkövetővé és bűncselekmény áldozatává
válás megelőzése szempontjából, valamint a közbiztonságot bármely aspektusból érintő
képviselő-testületi javaslatokat, előterjesztéseket, tervezeteket;
6. a bűnmegelőzéssel kapcsolatos költségvetési szerv létrehozására irányuló javaslatot,
tervezetet;
7. rendőri szerv létesítésére, megszüntetésére irányuló javaslatot;
8. a városi rendőrőrs vezetőjének évenkénti beszámolóját a képviselő-testület elé
terjesztése előtt, és javaslatot tesz a képviselő-testületnek arra vonatkozóan, hogy fogadja
el a beszámolót, vagy ne fogadja el a beszámolót és kérje annak megismétlését;
9. a megismételt beszámolót, annak kapcsán javaslatot tesz a képviselő-testületnek arra,
hogy fogadja el a beszámolót, vagy a beszámoló ismételt elutasítása mellett a felettes
rendőri szerv vezetőjét keresse meg;
10. a drog (kábítószer, alkohol, dohányzás) fogyasztás visszaszorításával kapcsolatos
előterjesztéseket;
11. az önkormányzat EU integrációs és nemzetközi vonatkozású előterjesztéseit;
12. a bel- és külföldi önkormányzattal való együttműködésről, új kapcsolatok
kialakításáról, nemzetközi önkormányzati és egyéb szervezethez való csatlakozásról
készített megállapodás tervezeteket;
13. az EU tagsággal összefüggő intézményfejlesztésekkel kapcsolatos előterjesztéseket;
14. a polgármester (alpolgármester), jegyző által elébe terjesztett - szakmai körébe tartozó
- tervezeteket, javaslatokat.
15. a Két Torony kötvénycsomag által biztosított forrás felhasználásáról szóló
előterjesztéseket.
IV. Ellenőrzi:
1. a feladatkörébe tartozó képviselő-testület döntések, valamint átruházott hatáskörben a
bizottság által hozott döntések előkészítésére és végrehajtására irányuló munkát;
2. a bizottság által támogatott, vagy kezdeményezett helyi kutatások eredményét,
hasznosítását;
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3. azon képviselő-testületi döntések végrehajtását, amelyek előkészítésében részt vett,
amelyek végrehajtásáért felelős;
4. feladatkörében az önkormányzati rendeletek hatályosulását;
5. a bizottságnál kezdeményezett ellenőrzési eljárás során a képviselői vagyonnyilatkozatokat.
V. Kapcsolatot tart:
a) a Rendőrséggel;
b) az igazságszolgáltatás intézményeivel;
c) a bűnözéssel, devianciával foglalkozó szaktudományok művelőivel;
d) a bizottság feladatkörét érintő körben működő önszerveződő közösségekkel;
e) a városi polgárőrséggel;
j) feladatai ellátásához tájékoztatást kérhet az önkormányzat illetékességi területén
működő rendőr-őrs vezetőjétől;
q) nemzetközi kapcsolatok egyéb helyi, regionális, nemzeti és külföldi szereplőivel
(országgyűlési, kormányzati, diplomáciai stb. szervezetek);
r) az európai integrációs folyamatokban kiemelt szerepet játszó hazai és nemzetközi
szervezetekkel;
--Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját!
Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült!
Képviselő-testület nyílt ülésen folytatta munkáját!
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy zárt ülésen döntés született a
bizottságokról, az elnök személyéről, a bizottság képviselő, illetve külső szakértő
tagjainak személyéről, továbbá a bizottsági tagok és elnökök megválasztásáról szóló,
2006-ban hozott, illetve esetlegesen azokat módosító határozatok hatályon kívül
helyezéséről. Tájékoztatásul elmondta, hogy a bizottságok nem képviselő tagjainak a
megválasztásukat követően esküt kell tenniük. Ismertette a bizottságok összetételét.
Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság elnöke
Gulykáné Gál Erzsébet
Tagjai
Dr. Egedy Zsolt Mihály
Dr. Magyar Gábor Sándor települési képviselő
Bakosné Kocsi Judit
Dévainé Kazinczy Sára külső szakértő
Pénzügyi Bizottság elnöke
Habony István
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Tagjai
Kocsiné Tóth Valéria
Fekete Tibor Károly települési képviselő
Mészáros László
Fehér Endre külső szakértő
Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
Parti Mihály
Tagjai
Murvainé Kovács Rita
Dr. Abonyi Viktor települési képviselő
Hosszúné Palotai Erika
Szökrön László külső szakértő
Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke
Kovács László
Tagjai
Kelemen Tibor János
Parti Mihály települési képviselő
Kelemenné Kummer Erika
Temesközy Tamás külső szakértő
Felkérte a bizottságok nem képviselő tagjait, hogy az „ÉN” után mindenki a saját nevét
mondja, majd utána a többi szöveget.
Eskü:
„Én …………………………… esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar
Köztársasághoz, annak népéhez hű leszek, az Alkotmányt a többi jogszabállyal
együtt megtartom és megtartatom, a tudomásomra jutott tikot megőrzöm, külső
szakértői tisztségemből eredő feladataimat Abony fejlődésének előmozdítása és
az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.”
Bizottsági tag meggyőződése szerint:
„Isten engem úgy segéljen!”
--Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját!
Zárt ülés után Képviselő-testület nyílt ülésen folytatta munkáját!
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy az alpolgármester választás
eredménytelen volt. Hiányzik a konszenzus az alpolgármester személyét illetően.
Egyenlőre nincs meg a partnerség. Elmondta továbbá, hogy alpolgármesteri tisztség
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betöltése nélkül is működőképes a testület, tehát az érdemi munka folytatódhat. Abban az
esetben, ha polgármester távol van, az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke
helyettesíti.
--5./ Napirendi pont tárgya: Polgármester illetményének és költségátalányának
megállapítása
Romhányiné dr. Balogh Edit: Bejelentette személyes érintettségét és távolmaradását a
döntéshozataltól. Felkérte Kovács László Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnökét,
hogy az ülést vezesse tovább. Továbbá bejelentette, hogy az Ügyrendi és Közbiztonsági
Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság most fogja megtárgyalni az előterjesztést, ezért
szüntet rendelt el.
S z ü n e t!
Képviselő-testület szünet után folytatta munkáját!
Kovács László: Együttes bizottság megtartotta ülését polgármester illetményének és
költségátalányának megállapítása tárgyában. Illetményalap jelenleg érvényes összege
38.6500,-Ft., melyet 12,5 – 13,5 szorzószám között lehet odaítélni. Együttes bizottság a
13,5 szorzót hagyta jóvá, így az illetmény 521.775,-Ft. Költségátalány mértékét 20 %-ban
javasolta megállapítani, így 104.355,-Ft. Kiegészítésül elmondta, hogy a képviselők
létszámának csökkenéséből megtakarított összegből áll rendelkezésre a fedezet. Ismertette
a határozati javaslatot.
Kérdezte, van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a Polgármester illetményének és
költségátalányának megállapításáról szóló határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 11 igen és 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett az elhangzott határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta:
288/2010. (X. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
a polgármester illetményének és költségátalányának megállapításáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a polgármesteri tisztség ellátásának
egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV.
törvény (továbbiakban: Pttv.) 3. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján,
figyelembe véve a Pttv. 3. § (2) bekezdés és a 18. § (2) bekezdésben, továbbá a
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. § (1) bekezdésében
foglaltakat az alábbi határozatot hozza:
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1. A Képviselő-testület a polgármester illetményét a 38.650,-Ft köztisztviselői
illetményalap és a törvényes keretek között megállapított 13,5 szorzószám
szorzataként 521.775,-Ft-ban, azaz ötszázhuszonegyezer-hétszázhetvenöt forintban
állapítja meg 2010. október 04. napjától.
2. A Képviselő-testület a polgármester költségátalányát a részére megállapított
illetmény (521.775,-Ft) 20 %-ában, 104.355,-Ft-ban, azaz egyszáznégyezerháromszázötvenöt forintban állapítja meg 2010. október 04. napjától.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Németh Mónika jegyző
Határozat végrehajtásában közreműködik:
Gazdasági Osztály
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
A határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Urbán Ildikó aljegyző
Valamennyi osztályvezető
--Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte van-e napirend utáni kérdés, hozzászólás?
Dr. Magyar Gábor Sándor: Kérte jegyzőnőtől, vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy
milyen formában tudják elintézni, hogy ne kelljen személyesen felvenni a képviselői
illetményt. Milyen törvényes lehetőség van a pénz sorsáról dönteni, nem szeretné , ha
más büdzsébe átcsordogálna, szeretnének ennek a sorsáról dönteni. Következő testületi
ülésig szeretné, ha megnéznék ennek lehetőségét. Még egyszer szeretné nyomatékosan
elmondani, a jövőben elkerülve az ilyen fajta megalázó élményeket, mindenkitől szeretné
kérni, hogy ha lehet, a köz ügyeit közösen a köz előtt tárgyalják, hogy ne kelljen az ilyen
meglepetésekkel szembe nézni. Kérte, hogy a korábban szokásos háttér alkukat, ne a
háttérben, hanem itt a köz előtt tárgyalják. Köszönte az együttműködést, mert egyébként
nem tudják másképp elképzelni az itteni tevékenységüket.
Kovács László: Napi problémával szeretné folytatni. Tudják, hogy Kolontáron és
környékén vörös iszap katasztrófa volt. Javasolta a Képviselő-testületnek és szeretné
polgármester asszonyt megkérni arra, hogy egy urna kerüljön kihelyezésre, amiben pénzt
tudnak gyűjteni a Kolontáriak részére. Kérte továbbá a jegyzőnőt, amennyiben jelzés
érkezik, hogy más formában kívánja befizetni az adományt, elkülönített számlát
nyissanak, a befolyt összeg kezelésére. Valamint későbbi időpontban megteremteni annak
lehetőségét, hogy a katasztrófa sújtotta területen élők részére, az összegyűlt adományt
eljuttassák.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Véleménye szerint a Kincskereső újságban meg kell
jelentetni, valamint lepecsételt urnába kell elhelyezni az adományokat.
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Dr. Magyar Gábor Sándor: Kijelölt pénzintézetnél kell nyitni számlát az összeg
gyűjtésére, kezelésére.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Jövő heti programmal kapcsolatban kérte a Szociális és
Egészségügyi Bizottságot, hogy egyeztessen időpontot, mert a 7. számú háziorvosi körzet
feladatellátására kiírt pályázatra van két jelentkező, melynek a határideje október 15-én jár
le. Továbbá a többi bizottságnak is ülnie kell a jövő héten, mert a Remondis Kétpóval
kötött üzemeltetési szerződés felülvizsgálatát meg kell tárgyalni, október 25-ig kell a
konzorcium 24 település határozatát megküldeni. Bármennyire is szeretné, hogy csak a
hónap végén legyen ülés, emiatt a kettő napirend miatt ülésezni kell hamarabb is. Továbbá
a polgármester, illetve a volt alpolgármester összeférhetetlensége a Remondis Kétpó és a
rekultiváció miatt Felügyelő Bizottsági tagsággal kapcsolatban. Szeretné bejelenteni, hogy
abban az esetben, ha úgy dönt a testület, hogy másfelé orientálódik, bár nem látja ennek a
törvényes lehetőségét, akkor a Felügyelő Bizottsági tagságról önként lemond. Abban az
esetben viszont, ha Abony változatlanul tagja marad a konzorciumnak és a Remondis
Kétpóval együtt kíván működni, akkor a város érdeke azt kívánja, hogy a város részéről az
üzemeltetést felügyelje, ebben az esetben viszont nem kíván lemondani a Felügyelő
Bizottsági tagságról, csak ha megvonja az összeférhetetlenség miatt a Képviselő-testület.
Dr. Magyar Gábor Sándor: Szeretné, ha polgármester asszony pár szóval hírt adna az
Egészségügyi Központtal kapcsolatos jelenlegi állásról. Véleménye szerint nagyon szűk a
rendelkezésre álló idő. Maga részéről konkrétan nincs személyes ismerete a beruházás
állásáról. Megköszönné, ha pár szóban tájékoztatást kaphatna.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Jelenleg a burkolások folynak az épületen belül, épületen
kívül pedig a parkolók kialakítása. Hétfői napon beemelték a röntgen készüléket. Jövő
héten a használatbavételi engedélyezési eljárást meg kell indítani, mert 60 nap az átfutási
ideje. A közüzemi csatlakozások megtörténtek, úgymint a szennyvíz, gáz és áram.
Folyamatosan dokumentálják az építkezést, a műszaki ellenőr is jelen van az építkezésen.
Amennyiben ilyen idő marad az elkövetkező héten is, akkor gyakorlatilag a vállalt
határidőre el tudják végezni a munkát. Pénzügyileg azon a kereten belül vannak, amit
elnyertek a pályázaton.
Kovács László: Kérte a testületi tagoktól, hogy a vagyonnyilatkozatokat az átvételtől
számított 30 napon belül szíveskedjenek részére leadni.
--Romhányiné dr. Balogh Edit: Megköszönte minden kedves jelenlévőnek, hogy
megtisztelték jelenlétükkel a mai alakuló ülést.
Szózat
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A Szózat elhangzása után Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester az ALAKULÓ
ülést bezárta.
K.m.f.
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