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JEGYZŐKÖNYV
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. október 18-i rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 18-i rendkívüli nyílt
üléséről.
Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Parti Mihály alpolgármester, Dr.
Abonyi Viktor, Dr. Egedy Zsolt, Habony István, Gulykáné Gál Erzsébet, Kovács László,
Képviselő-testület tagjai 7 fő.
Távolmaradását jelezte: Fekete Tibor Károly, Kocsiné Tóth Valéria, Dr. Magyar Gábor Sándor,
Murvainé Kovács Rita
Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: dr. Vörös Mária aljegyző, Bendáné dr. Gáspár Anita
Jegyzői Titkárságvezető, Valaczkainé Varga Erzsébet Településfejlesztési Osztályvezető, Kovács
Teodóra Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztályvezető, Győri Lászlóné Hatósági és
Építésügyi Osztályvezető, Hamar Sándorné Gazdasági Osztályvezető, Bankó Gábor Mikro-Voks
kezelő, Bevíz Barbara jegyzőkönyvvezető.
Állampolgári megjelenés: 2 fő
Külsős Bizottsági tag: Temesközy Tamás.
--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 7 fővel határozatképes.
A jegyzőkönyvi hitelesítők személyére tett javaslatot. Névsor szerint Gulykáné Gál Erzsébet és
Habony István képviselők a jegyzőkönyvi hitelesítők.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a jegyzőkönyvi hitelesítők személyének
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
egyhangúlag elfogadta Gulykáné Gál Erzsébet és Habony István jegyzőkönyvi hitelesítők
személyét.
A nyílt ülés napirendi pontja a zárt ülésen 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett
egyhangúlag elfogadásra került.
Nyílt ülés:
1. Pályázat benyújtása a 15/2011. (IV.22.) BM
rendelet keretén belül az önkormányzatok és
jogi személyiségű társulásaik európai uniós
fejlesztési pályázatai saját forrásának
kiegészítésére

Előadó:
Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

1./ Napirendi pont tárgya: Pályázat benyújtása a 15/2011. (IV.22.) BM rendelet keretén
belül az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik
európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrásának
kiegészítésére
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, majd hozzáfűzte, hogy az
előző Képviselő-testületi ülésen döntöttek arról, hogy van lehetőség pályázatot kiírni a
belügyminisztérium által kiírt önerő fedezetére, támogatására. A kiírásban szerepelt az, hogy
csapadékvíz, ivóvíz stb. fel volt sorolva, hogy mire lehet a pályázatot kiírni. Egyeztettek a
belügyminisztériummal és már nem tudunk csapadékvízre önerő támogatást kérni, de ennél
kedvezőbb az ivóvíz pályázatunkhoz kapcsolódó önerő és ezt kellene módosítanunk, az önerő
pályázatunkat. A pályázati adatlapunk engedte a rendszer dokumentálni, így elfogadható. A
vízgazdálkodási pont szerint pályázunk az önerő 60 %-ra, ezt figyelembe véve a 34.700.000,- Ft-os
önerő 60 %-a pályázható meg így az igényelt támogatás 20.820.000,- Ft. Ehhez kéri a Képviselőtestületnek az egyetértését.
Dr. Egedy Zsolt: Kérdezte, hogy akkor el sem került küldésre ez a pályázat?
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy az adatlap kitöltése volt most a fontos.
Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, hogy tudomása szerint a szeptemberi előterjesztés tartalmazta a
csapadékvíz elvezetés című pályázatot.
Fekete Tibor Károly megérkezett az ülésre.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Igen, de a csapadékvíz szerződésben az ellenjegyzés még nem
történt meg, még nincs a birtokunkban. Megnyertük a pénzt, de ennek az átfutási ideje hosszú idő.
Jóvá kell hagyatni a szerződést is. A támogatási szerződés még most lett aláírva.
Dr. Egedy Zsolt: Kérdezte, hogy az mit jelent?
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy bővebb információt Valaczkainé Varga Erzsébet
tud mondani így megkérte, hogy jöjjön be az ülésre.
Dr. Egedy Zsolt: Kérdezte, hogy szeptember 8-a után lett aláírva?
Romhányiné dr. Balogh Edit: Igen. A csapadékvizes támogatás később fog megvalósulni.
Kérdezte, hogy megvárják-e Valaczkainé Varga Erzsébetet?
Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, hogy nem kell megvárni.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat
elfogadásáról.

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az
előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta:
322/2011. (X. 18.) sz. Képviselő-testületi határozat
Pályázat benyújtása a 15/2011. (IV.22.) BM rendelet keretén belül az önkormányzatok és jogi
személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrásának kiegészítéséről
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi
határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 15/2011.
(IV.22.) BM rendelet alapján európai uniós fejlesztési pályázat saját forrás
kiegészítésére ”Abony Város ivóvízminőség – javítási és ivóvízhálózat rekonstrukciós
programjának megvalósítása” című KEOP-1.3.0/2F/09-2009-0007 azonosító számú
pályázat vonatkozásában, melynek önereje nettó: 34.700.000,-Ft, melyből a 15/2011.
(IV.22.) BM rendelet alapján igényelt támogatás nettó 20.820.000,- Ft.
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh
Edit polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges előkészületi munkálatok
elvégzésével, a pályázat beadásához szükséges dokumentumok aláírására, nyilatkozatok
megtételére.
Határidő: 2011. december 29.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásában közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Vörös Mária aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
--Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, így Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester a
rendkívüli nyílt ülést bezárta.
K.m.f.
Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

dr. Vörös Mária
aljegyző

Gulykáné Gál Erzsébet
Habony István
jegyzőkönyvi hitelesítők

