Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete
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252-267/2011. sz. határozat

JEGYZŐKÖNYV
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. július 14-i rendkívüli üléséről
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 21-i rendkívüli
üléséről.
Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Parti Mihály alpolgármester, Dr.
Egedy Zsolt, Fekete Tibor, Gulykáné Gál Erzsébet, Kelemen Tibor János, Kovács László,
Dr. Magyar Gábor Sándor Képviselő-testület tagjai 8 fő.
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett: Habony István képviselő
Távolmaradását jelezte: Dr. Abonyi Viktor, Kocsiné Tóth Valéria és Murvainé Kovács
Rita képviselő
Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: dr. Vörös Mária aljegyző, Bendáné dr. Gáspár
Anita jegyzői titkárság részéről, Kovács Teodóra humán közszolgáltatások és munkaügyi
osztályvezető, Hamar Sándorné gazdasági osztályvezető, Győri Lászlóné hatósági és
építésügyi osztályvezető, Bagdács Mónika településfejlesztési osztály részéről, Márkus
Tamás Mikro-Voks kezelő, Farkasné Fazekas Mária jegyzőkönyvvezető.
Külsős Bizottsági tag: Temesközy Tamás
Állampolgári megjelenés: 3 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 8 fővel határozatképes.
A jegyzőkönyvi hitelesítők személyére tett javaslatot. Névsor szerint Dr. Egedy Zsolt és Dr.
Magyar Gábor Sándor képviselők a jegyzőkönyvi hitelesítők.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a jegyzőkönyvi hitelesítők személyének
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett egyhangúlag elfogadta Dr. Egedy Zsolt és Dr. Magyar Gábor Sándor
jegyzőkönyvi hitelesítők személyét.
Ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat.
Napirend:

Előadó:

Zárt ülés:
1. „Lehetőségeink Fő tere – Abony Város integrált
településközpont fejlesztése” című, KMOP-5.2.1/

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester
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B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázat részeként a térfigyelő rendszer kiépítése tárgyában indult
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása
2. „Abony Város északkeleti részének csapadékvíz-elveRomhányiné dr. Balogh Edit
zetése és gyűjtése” című, KMOP-3.3.1/B-10-2010-0037 Polgármester
pályázat megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás
eredményének megállapítása
3. Lakás önkormányzati érdekből történő bérbeadása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

Nyílt ülés:
1. Abony Város Önkormányzat jegyzői állás betöltésére
vonatkozó pályázat kiírása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

2. Abony Város Önkormányzat és az ABOKOM Nonprofit Romhányiné dr. Balogh Edit
Kft. között köttetett keretszerződés módosítása és a
Polgármester
177/2011.(V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
értelmében a 2011-es költségvetés Városi Tevékenység
működési céltartalék során útjavításra, kátyúzásra biztosított összeg felhasználása
3. Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény, valamint a nevelési intézmények alapító
okiratának módosítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

4. Megbízás a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai
programja módosításának szakértői véleményezése

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

5. Megbízás a Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
pedagógiai programja módosításának szakértői véleményezése

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

6. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
2/2011.(II.18.) számú rendeletének módosítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

7. Abony Város Önkormányzat adószám és a hozzá kapcsolódó pénzforgalmi számlaszám igénylése

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

8. Ungár-kúria veszély-elhárítási és tetőfelújítására
kivitelező cég megbízása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

9. „Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” című KEOP-7.1.0/11-2011-0006 azonosító
számú pályázathoz kapcsolódó szolgáltatások ellátására
szerződések megkötése

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester
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10. „Abony Város északkeleti részének csapadékvíz-elvezetése és gyűjtése” című KMOP-3.3.1/B-10-20100037 pályázathoz kapcsolódó külterületi földterületek
tulajdonviszonyának rendezése

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

11. Az Európai Mobilitási Hét és az Európai Autómentes
Nap kezdeményezéséhez való csatlakozás

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

12. Egyebek

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

--Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy a meghívóban szereplő 9. napirendi pont
címe megváltozott, melyet módosítani szükséges az alábbiak szerint: „Abony Város
szennyvíztisztító telepének a korszerűsítése című KEOP-7.1.0/11-2011-0006 azonosító
számú pályázathoz kapcsolódó szolgáltatások ellátására szerződések megkötése,
valamint Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság megbízása”. Továbbá felvételre javasolta nyílt
ülés 12. napirendi pontjaként „A működési céltartalék felhasználása” című napirendi
pontot.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak „A működési céltartalék
felhasználása” című napirendi pont nyílt ülés 12. napirendi pontjaként történő felvételéről.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett „A működési céltartalék felhasználása” című napirendi pont nyílt ülés 12.
napirendi pontként történő felvételét elfogadta, és a következő határozatot hozta:
252/2011. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
a működési céltartalék felhasználása című napirendi pont felvételéről
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony Város
Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
21/2007. (VI.29.) számú rendelet 16. § (7) bekezdésében, a meghívóban nem szereplő
„A működési céltartalék felhasználása” című napirendi pontot a képviselő-testületi nyílt ülés
12. napirendi pontjaként napirendre tűzi.
---

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az így kialakult napirendi pontok
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett az így kialakult napirendi pontokat elfogadta.
Napirend:
Zárt ülés:
1. „Lehetőségeink Fő tere – Abony Város integrált
településközpont fejlesztése” című, KMOP-5.2.1/
B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázat része-

Előadó:
Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester
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ként a térfigyelő rendszer kiépítése tárgyában indult
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása
2. „Abony Város északkeleti részének csapadékvíz-elveRomhányiné dr. Balogh Edit
zetése és gyűjtése” című, KMOP-3.3.1/B-10-2010-0037 Polgármester
pályázat megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás
eredményének megállapítása
3. Lakás önkormányzati érdekből történő bérbeadása
Nyílt ülés:
1. Abony Város Önkormányzat jegyzői állás betöltésére
vonatkozó pályázat kiírása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

2. Abony Város Önkormányzat és az ABOKOM Nonprofit Romhányiné dr. Balogh Edit
Kft. között köttetett keretszerződés módosítása és a
Polgármester
177/2011.(V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
értelmében a 2011-es költségvetés Városi Tevékenység
működési céltartalék során útjavításra, kátyúzásra biztosított összeg felhasználása
3. Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény, valamint a nevelési intézmények alapító
okiratának módosítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

4. Megbízás a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai
programja módosításának szakértői véleményezése

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

5. Megbízás a Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
pedagógiai programja módosításának szakértői véleményezése

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

6. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
2/2011.(II.18.) számú rendeletének módosítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

7. Abony Város Önkormányzat adószám és a hozzá kapcsolódó pénzforgalmi számlaszám igénylése

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

8. Ungár-kúria veszély-elhárítási és tetőfelújítására
kivitelező cég megbízása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

9. „Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” című KEOP-7.1.0/11-2011-0006 azonosító
számú pályázathoz kapcsolódó szolgáltatások ellátására
szerződések megkötése, valamint Közbeszerzési
Ad-Hoc Bizottság megbízása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester
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10. „Abony Város északkeleti részének csapadékvíz-elvezetése és gyűjtése” című KMOP-3.3.1/B-10-20100037 pályázathoz kapcsolódó külterületi fölterületek
tulajdonviszonyának rendezése

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

11. Az Európai Mobilitási Hét és az Európai Autómentes
Nap kezdeményezéséhez való csatlakozás

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

12. A működési céltartalék felhasználása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

13. Egyebek

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

--Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját!
Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült!
Szünet!
Képviselő-testület szünet után, nyílt ülésen folytatta munkáját!
1./ Napirendi pont tárgya:

Abony Város Önkormányzat jegyzői állás betöltésére
vonatkozó pályázat kiírása

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy az
előző testületi ülésen egyik jelölt sem kapta meg a megfelelő szavazatot. Jelenleg
konszenzusra kellene jutni, hogy a pályázat kiírásra kerülhessen. Vita volt arról, hogy 3 vagy
5 éves vezetői gyakorlat kerüljön a pályázati kiírásba. Kovács László Ügyrendi és
Közbiztonsági Bizottság elnöke javasolta, hogy legyen 3 éves vezetői gyakorlat, de előnyt
jelent, ha 5 éves vezetői gyakorlattal rendelkezik a jelölt. Előző testületi ülésen nem
szavazták meg a módosító javaslatot, ezért kell jelenleg az eredeti javaslatot megtárgyalni.
Javasolta a 3 éves vezetői gyakorlat elfogadását, de előnyt jelent az 5 éves vezetői gyakorlat.
Dr. Magyar Gábor Sándor: Véleménye szerint, vagy 3, vagy 5 év legyen. Elbíráláskor a
testület fogja eldönteni, hogy milyen szempont szerint bírálnak. Javasolta, hogy minimum 3
év vezetői gyakorlattal rendelkezzen a pályázó.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Javaslat értelmében 3 éves vezetői gyakorlat szerepeljen a
pályázati kiírásban.
Kovács László: Továbbra is fenntartotta korábbi módosító javaslatát, mely szerint 3 éves
vezetői gyakorlat legyen, de előnyt jelent az 5 éves vezetői gyakorlat.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás?
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy a pályázati kiírásban 3 év vezetői
gyakorlat szerepeljen.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 igen és 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás
mellett az elhangzott javaslatot elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a módosított
határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 igen és 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás
mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta:
256/2011. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat jegyzői állás betöltésére vonatkozó pályázat kiírása
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben foglaltakat, az alábbi határozatot hozta:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzői álláshelyre vonatkozó
pályázati kiírást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázatok értékelésével,
előkészítő bizottságként, az Abony Város Önkormányzat Ügyrendi és Közbiztonsági
Bizottságát bízza meg.
3. A Képviselő-testület az előkészítő bizottság értékelése alapján, a benyújtott
pályázatok formai hiányosságinak pótlására, 5 napos határidővel lehetőséget biztosít.
4. A pályázati kiírást Abony város honlapján és a kormányzati személyügyi igazgatási
feladatokat ellátó szerv honlapján közzé kell tenni.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza az aljegyzőt az egyes pontokban foglalt
feladatokkal kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal, folyamatos
Felelős: dr. Vörös Mária aljegyző
Végrehajtásban közreműködik:
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
Határozatról értesülnek:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Vörös Mária aljegyző
Valamennyi osztályvezető
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
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256/ 2011. (VII.14.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete
A pályázatot meghirdető szerv: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII. törvény (továbbiakban Ktv.) 8. és 10. §-a
alapján pályázatot hirdet Abony Város Önkormányzata jegyzői állásának betöltésére:
Munkahely: Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2740 Abony, Kossuth tér 1.
A vezetői beosztás időtartama: határozatlan időre szóló kinevezés, 6 hónap próbaidő
kikötésével.
Ellátandó feladatok: Polgármesteri Hivatal vezetése, jegyzői feladatok ellátása
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra Ktv. rendelkezései és belső
szabályzat az irányadók.
Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság
- Cselekvőképesesség
- Büntetlen előélet
- igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles
közigazgatási menedzser szakképesítés, és jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az
Országos Közigazgatási Vizsgabizottság (a továbbiakban: OKV) elnöksége által a teljes
körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés
- legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat
- legalább 3 éves vezetői gyakorlat
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
- Összeférhetetlenségi nyilatkozat
A pályázathoz csatolni kell:
- a pályázó szakmai életrajzát,
- a pályázó szakmai - vezetői programját
- az iskolai végzettséget igazoló okmány(ok) közjegyző által hitelesített másolatát,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők
megismerhessék,
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a képviselő-testület zárt, vagy nyílt ülésen
tárgyalja
A pályázat benyújtásának határideje: közzétételtől számított 30. nap 12 óráig kell
megérkeznie a pályázatnak a megadott címre.
A pályázat elbírálásának határideje: A Képviselő – testület az előkészítő bizottság értékelése
alapján, a benyújtott pályázatok formai hiányosságainak pótlására, 5 napos határidővel,
lehetőséget biztosít.
A pályázatokról a képviselő-testület a pályázati határidő lejártát követő testületi ülésen dönt.
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A munkakör betölthetőségének időpontja: az elbírálást követően azonnal
Egyéb információk: A pályázatot Dr. Vörös Mária aljegyzőnek címezve, zárt borítékban
kell beadni. A borítékon kérjük feltüntetni: „ Jegyzői pályázat”
Postacím: Polgármesteri Hivatal, 2740 Abony, Kossuth tér 1.
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Kovács Teodóra Humán
Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztályvezető az 53/360 135
telefonszámon ad.
A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

--2./ Napirendi pont tárgya:

Abony Város Önkormányzat és az ABOKOM Nonprofit
Kft. között köttetett keretszerződés módosítására és a
177/2011.(V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
értelmében a 2011-es költségvetés Városi Tevékenység
működési céltartalék során útjavításra, kátyúzásra
biztosított összeg felhasználása

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Az előterjesztés
kizárólag arra fókuszál, hogy a helyi utak karbantartása kerüljön be az ABOKOM Nonprofit
Kft. feladatai közé. Vannak olyan feladatok padkázás, csapadékvíz-elvezetés, amihez géppel
rendelkezik, illetve szabad kapacitással a Kft. Nem aszfaltozást jelent, hanem kizárólag a
földutak és földalappal ellátott utak kátyúzására, padkázásra, nyesésre, és az árkok
karbantartására, rendbetételére. Erre minden évben az adott költségvetési keretből különíthet
el az önkormányzat összeget. Véleménye szerint megrendelés alapján egy adott utcára,
árajánlat alapján kellene meghatározni, hogy mit végezzen el. Képviselő-testület a
későbbiekben jóvá fogja hagyni, hogy mely utcákat érintse. Jelenleg a keretszerződés
módosítását kellene elfogadni, hogy a 10 millió forintra tudjanak megrendelést adni.
Gulykáné Gál Erzsébet: Keretszerződés módosítását támogatja, de az előterjesztésben
szereplő utcákkal nem ért egyet. Ugyanis azon utcák nem szerepelnek az anyagban,
amelyekről szó volt korábban. Ady Endre út meghirdetésre került, de nem a meghatározott
szakaszt készítették el, 50 méteres szakasz lemaradt. Amennyiben az előterjesztésben
szereplő adatok nem sorrendiséget jelentenek, akkor tudja támogatni a határozati javaslatot,
ellenkező esetben nem.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Azért hangzott el Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságon
egy módosító javaslat, mely szerint, ha az anyagi lehetőségek szeptemberben lehetővé teszik,
akkor 5 millió forint értékben vásároljon az ABOKOM Nonprofit Kft. Keszegi követ, ami
alkalmas az útalappal ellátott utak helyreállítására, és a padkázás helyreállítására.
Megjelölésre került a kis Szolnoki út, Damjanich út, Mikes Kelemen út, amelyeknek még jó
az aszfaltja, de a széle feltöredezett, nincs mellette elegendő padka. Utak nyesése van
megjelölve Mária Terézia út, Hunyadi út esetében. Nem jelenti azt, hogy megrendelésre is
fognak kerülni, mert a későbbiekben, amire lesz anyagi forrás, azt fogják megvalósítani,
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erről később fog dönteni a Képviselő-testület. Nem fog úgy megrendelni sem padkázást, sem
árokkialakítást, hogy ne kerülne a testület elé.
Habony István: Pénzügyi Bizottság hosszú vita után, megszavazta az előterjesztésben
szereplő határozati javaslatot, igaz, hogy nem változatlan tartalommal. Véleménye, hogy
nem tartja alkalmasnak az ABOKOM Nonprofit Kft-t, a jelenlegi munkaszervezettel,
feltételrendszerrel, humán erőforrással, lapáttal, géppel arra, hogy ezt a feladatot
maradéktalanul és kiváló minőségben el tudja végezni. Arra képes, ami az előterjesztés 2.
oldalán szerepel, hulladékszigetek tisztántartása és rendbetétele. Tudomása szerint az elmúlt
időszakban semmilyen változás, sem a munkaszervezetben, ezzel összefüggésben, sem
géperőben nem történt. A jelenlegi feladatokat sem tudja ellátni, akkor hogyan testálnának rá
újabb feladatokat felelősséggel. Bár egyetért polgármester asszonnyal, amikor azt mondta,
hogy az utakat padkázni kellene, mert az is tönkremegy, amely utakat már megépítettek.
Gondol itt egyebek között a Radák útra, és sorolhatná a többi utcát is, ahol a padka
magasabban van, mint az aszfaltszőnyeg. Amikor arról van szó, mint Pénzügyi Bizottság
Elnöke hipotézisként felteheti, hogy bizonyos utakat megrendelnek az ABOKOM Nonprofit
Kft-től, hogy tegye rendbe, ezáltal hozzájuttatják a Kft-t bizonyos összeghez. Dr. Magyar
Gábor Sándor képviselő úr által kért anyagot áttanulmányozva kiszámolta, hogy mennyivel
tartozik az ABOKOM Nonprofit Kft-nek az önkormányzat. Véleménye szerint az lenne a
tisztességesebb, ha azt az összeget odaadnák, amit oda kell adni. Elég szomorú, hogy elég
tetemes összeggel tartozik az önkormányzat a Kft-nek. Amennyiben úgy szeretnének forrást
biztosítani számukra, hogy karbantart utakat, akkor ezt is tudomásul tudja venni, de e mögött
legyen tényleges munka. Az előterjesztés mellé költségvetésként becsatolásra került,
padkázás Damjanich út 410.000,-Ft, Hunyadi út 346.000,-Ft, Radák út 966.000,-Ft.
Kérdezte, milyen kalkuláció során jött ki, miből tevődik össze ez az összeg? Nagyon jó lenne
tudni, ha a saját cégről is van szó, hogy ezért a munkáért, ezért az összegért milyen munkát
kell elvégeznie? Úgy döntött a bizottság, hogy annyi Keszegi követ vásároljanak, amennyire
szükség van, de jelenlegi anyagból nem tudja eldönteni, hogy a 10 millió forint mennyi
területre elég. Egyetért azzal, hogy az ABOKOM Nonprofit Kft. területén kerüljön tárolásra
a megvásárolt Keszegi kő. A kátyúzáshoz abszolút nincs a Kft-nek meg a feltételrendszere.
Gáspár Csaba vezetői képességét és adottságát ismerve, nem tudja teljes egészében követni,
miután nincs jelen és nem tudja elmondani, hogyan gondolta a munka megvalósítását. Nem
tudja teljes lelkiismerettel támogatni. Az előterjesztésben szereplő költségvetés számára nem
elfogadható. A tárgyi és személyi feltételek nem adottak ilyen feladathoz. Véleménye szerint
fizessék ki az ABOKOM Nonprofit Kft-t azzal a 6 millió forinttal, amit nem fizetett ki az
önkormányzat. Volt már korábban ilyen jellegű próbálkozás, de nem működött. Lehet
módosítani a szerződést, amennyiben megszavazza a képviselő-testület, kérjenek október 30ig beszámolót a Kft-től, hogy mit tett ebben az ügyben. Kijelentette, hogy most is hajlandó
minden előkészítés nélkül, kimenni mind a 10 hulladékgyűjtő szigethez, meg tudják nézni,
hogy milyen módon takarítják ezeket.
Dr. Egedy Zsolt: Habony elnök úr felvetése Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsági ülésen is
elhangzott, kicsit más megfogalmazásban. Módosító javaslat született és került elfogadásra,
mely szerint a város vásároljon 5 millió forint összegben útpadkázásra, illetve kátyúzásra
alkalmas anyagot, nevezetesen Keszegi követ. Volt vita, hogy ki vásárolja meg, az
önkormányzat, vagy az ABOKOM Nonprofit Kft. Az összeg másik fele akkor kerüljön
realizálásra, amikor a fedezet rendelkezésre áll, és akkor kerüljenek kijelölésre, mely utak
kívánják útalappal ellátni. Az ABOKOM Nonprofit Kft. által beadott költségvetés formai és
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tartalmi hiányosságát maga is szóvá tette. Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság módosító
javaslatát javasolta elfogadásra a képviselő-testületnek.
Kovács László: Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság azt a döntést hozta, hogy 5 millió
forintért vásárolják meg a Keszegi követ és a Kft. területén kerüljön tárolásra. Véleménye
szerint ez az összeg elegendő a sürgős utak megvalósítására.
Romhányiné dr. Balogh Edit: A keretszerződés módosításában szerepel 5 millió forint
elkülönítése a helyi közutak karbantartására, melyből az ABOKOM Nonprofit Kft. anyagot
vásárol, nevezetesen Keszegi követ. Javaslatként hangzott el, hogy tételes költségvetést
készítsen a Kft., majdan azokra az utcákra, amire a képviselő-testület javaslatot tesz,
padkázásra, javításra, csapadékvíz elvezetésére, földutak, nem földutak, útalappal ellátott, de
aszfalttal még nem rendelkező utcák kátyúzására. Illetve két utca esetében Mária Terézia
utca és a Nyírfa utca esetében útalap építéssel, hogy a vasúti kő is bedolgozásra kerüljön,
mert már időközben elhordják.
Habony István: Véleménye szerint a Nyírfa utcától rosszabb állapotú utak is vannak,
például a Homok utca.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Azért említette ezt a két utcát, mert ez a két utca útalappal
egyáltalán nem rendelkezik. Nem tud más anyagból tájékoztatást adni, csak amit a szakértő
már összeállított. Ezeken az utakon több alkalommal elakadt a szemétszállító autó is, nincs
útalap, sártenger jellemzi. Mikes út végén egyébként van útalap, van benne javítani való, arra
nem útalap kell, hanem Keszegi kő, ezzel ki kell kátyúzni. Javasolta, hogy tételes
költségvetést készítsen az ABOKOM Nonprofit Kft. a megvalósítandó utakkal kapcsolatban.
Fekete Tibor: Nagyon sok helyen van agyaggal keveredett homok, és ez járhatatlan
valóban.
Dr. Magyar Gábor Sándor: Javasolta, hogy ha kérnek tételes árajánlatot, akkor lehetőleg a
testület ellenőrizze le, hogy mi valósul meg ebből, mire adnak ki pénzt. Rengeteg hasonló
történet van. Konkrét dolgokat mondjanak, konkrét megvalósíthatóságot, ezután számlázzák
le. Ebben az esetben is pontos költségvetést kell kérni, mennyi anyaggal, milyen
technológiával végzi el a munkát. Utána ezt viszont ellenőriztetni ki, mert hiába írnak le
bármit, utána megint esetleg problémát okoz. Javasolta, hogy tételes árajánlat mellé műszaki
ellenőrzést is végezzenek az utakon. Vannak útépítő mérnökök, eseti megbízás keretében
meg kell bízni az elvégzett munka ellenőrzésével. Előre meg kell határozni a költségvetés és
tervezés időszakában, hogy az ABOKOM Nonprofit Kft.-nek is tudomása legyen arról, hogy
ellenőrzésre fog kerülni.
Dr. Egedy Zsolt: Továbbra is azt javasolta, hogy Keszegi követ a város vásárolja meg.
Dr. Magyar Gábor Sándor: Akkor kerüljön kifizetésre, amikor már bedolgozásra került a
meghatározott utcákban.
Dr. Egedy Zsolt: Lényeg, hogy a város megvásárolja az anyagot, és az ABOKOM
Nonprofit Kft. területén deponálják. Következő lépés, hogy melyik utcának, mely útpadkája
kerül megvalósításra, ennek ismeretében tudják a mennyiséget, és a maradék összegből kerül
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kivitelezésre. Fontosnak tartotta, hogy a város vásárolja meg az anyagot, mely a kivitelező
cégnél kerül tárolásra. Továbbá készüljön egy lista szakember felmérésével, hogy mely
utakat kell kátyúzni, padkázni.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy Fekete Tibor, Parti Mihály, Gulykáné Gál
Erzsébet képviselők vesznek részt rendszeresen az útbejárásokon. Véleménye szerint
kátyúkat külön nem lehet kiszámolni. Azon képviselő, aki méltatlankodik, hogy nem
ellenőrzik az utakat, az soha nem vesz rész a bejárásokon.
Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy a 177/2011. (V.26.) sz.
határozatában bruttó 10.000.000,-Ft elkülönített összegből 5.000.000,-Ft értékben Abony
Város Önkormányzata Keszegi követ vásárol, útjavításra és kátyúzásra.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett az elhangzott javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy Abony Város Önkormányzat
Képviselő-testülete felmérést követően dönt a munkák megrendeléséről benyújtott igények
és tételes költségvetés alapján.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett az elhangzott javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy amennyiben a likviditás feltétele
fennáll, a további 5.000.000,-Ft-ot a Képviselő-testület által meghatározott utcák útalap
készítésére és kátyúzására fogja felhasználni.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás
mellett az elhangzott javaslatot elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy Abony Város Önkormányzat
Képviselő-testülete felkéri az ABOKOM Nonprofit Kft-t, hogy 2011. október 30-ig készítse
el beszámolóját az elvégzett munkák teljesítéséről.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett az elhangzott javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a módosított
határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett az előterjesztést és a módosított határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a
következő határozatot hozta:
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257/2011. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat és az ABOKOM Nonprofit Kft. között köttetett
keretszerződés módosításáról és a 177/2011. (V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
értelmében a 2011-es költségvetés Városi Tevékenység működési céltartalék során
útjavításra, kátyúzásra biztosított összeg felhasználásáról
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 Önkormányzata és az ABOKOM Nonprofit Kft között 2008. március
12 – én létrejött Keretszerződésének II. 2 pontja ”a helyi közutak fenntartása” j)
bekezdéssel és a hozzá tartozó 10. sz. melléklettel egészül ki.
2. A Képviselő-testület a 90/2008. (II.28.) sz. határozatával jóváhagyott Keretszerződést
és annak mellékleteit képező szerződések, megállapodások módosítását a határozat
melléklete szerint jóváhagyja.
3. A 177/2011. (V.26.) sz. határozatában bruttó 10.000.000,-Ft elkülönített összegből
5.000.000,-Ft értékben Abony Város Önkormányzata Keszegi követ vásárol,
útjavításra és kátyúzásra.
4. Amennyiben a likviditás feltétele fennáll, a további 5.000.000,-Ft-ot a Képviselőtestület által meghatározott utcák útalap készítésére és kátyúzására fogja felhasználni.
5. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felmérést követően dönt a munkák
megrendeléséről benyújtott igények és tételes költségvetés alapján.
6. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az ABOKOM Nonprofit
Kft-t, hogy 2011. október 30-ig készítse el beszámolóját az elvégzett munkák
teljesítéséről.
7. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné Dr.
Balogh Edit polgármestert a határozat mellékletét képező megbízási szerződések
aláírására.
Határidő: 2011.november 30.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit
Végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési osztály
Gazdasági osztály
Határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Vörös Mária aljegyző
Valamennyi osztályvezető
ABOKOM Nonprofit Kft
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257/2011. (VII.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 1. sz. melléklete
KERETSZERZŐDÉS
3. számú módosítása
amely létrejött egyrészről:
Abony Város Önkormányzat (továbbiakban Önkormányzat)
Székhely: 2740 Abony, Kossuth tér 1.
Képviseli: Romhányiné dr. Balogh Edit
Adószám: 15390709-2-13
Bankszámlaszám: 11993609-06147489-10000104
másrészről:
ABOKOM Nonprofit Kft. (továbbiakban Szolgáltató)
Székhely: 2740 Abony, Kossuth tér 1.
Képviseli: Gáspár Csaba ügyvezető
Adószáma: 20244075-2-13
Bankszámlaszáma: 10103551-56722300-01000004
együttes említésük esetén Szerződő Felek között a mai napon alábbi feltételekkel:
Abony Vátos Önkormányzat és ABOKOM Nonprofit Kft. között 2008. március 12. napján
kelt Keretszerződést Felek az alábbiak szerint módosítják:
1.) II. 2. pontját a Felek kiegészítik az alábbi „j” ponttal
Helyi közutak fenntartása
2.) II. 3. pontja kiegészül „j” ponttal, az alábbi tartalommal
A II.2. j) pontban meghatározott feladat ellátásával kapcsolatos részletszabályokat a
jelen szerződés 10. sz. melléklete tartalmazza.
3.) A Szerződő Felek a jelen szerződés kölcsönös elolvasása után, jognyilatkozat tételére
jogosult képviselőjük útján, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 5 példányban
jóváhagyólag aláírják, melyből mindkét felet 3-3 példány illeti meg.
4.) Jelen szerződést Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 257/2011. (VII.14.)
sz. határozatával hagyta jóvá.
Abony, 2011. …………………..
…………………………………………
Abony Város Önkormányzata nevében
Romhányiné Dr. Balogh Edit
polgármester

………………………………….
ABOKOM Nonprofit Kft nevében
Gáspár Csaba
ügyvezető
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257/2011. (VII.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 2. sz. melléklete
KERETSZERZŐDÉS
10. sz. mellékletét képező
Megállapodás
amely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzat (2740 Abony, Kossuth tér 1.)
továbbiakban: Önkormányzat képviseltében: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
másrészről ABOKOM Nonprofit Kft. (2740 Abony, Kossuth tér 1.) továbbiakban Szolgáltató
cégjegyzékszám:
13-09-118514
Adószám: 20244075-2-13
képviseletében: Gáspár Csaba ügyvezető
együtt felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:
Szerződés Tárgya
Az Önkormányzati tulajdonban lévő belterületi közutak fenntartási feladatainak ellátása.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés határozatlan időre szól.
1.) Szerződő felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató az Abony Város Önkormányzat
vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályiról szóló 13/2006. (IV. 12.) sz.
rendelet 1/a számú mellékletében tételesen felsorolt ingatlanok karbantartási,
felújítási feladatait látja el jelen szerződésben szabályozottak szerint.
2.) A Szolgáltató biztosítja a 13/2006. (IV. 12.) sz. rendelet 1/a számú melléklet szerint,
Önkormányzati tulajdonban lévő belterületi utak állagmegóvását, az Önkormányzattal
előre egyeztetett tervszerű karbantartások és címjegyzékes részleges felújítások
elvégzését. A Szolgáltató a megrendelt munkát az éves terve, eseti fellelés és az
Önkormányzat írásbeli megrendelése alapján végzi el.
3.) A Szolgáltató jelen szerződésben alapuló kötelezettsége során betartja, és betartatja, a
közutak fenntartásáról szóló hatályos jogszabályokat illetve az önkormányzati
rendeletek. Az Önkormányzat a fenti jogszabályokat a Szolgáltató rendelkezésére
bocsátja. A Helyi rendeletek változása esetén a kihirdetést követőn haladéktalanul
megküldi a Szolgáltató részére.
4.) A Szolgáltató minden soron következő költségvetési évre az éves költségvetési
koncepciót tárgyaló Képviselő-testületi ülést megelőző 60 nappal benyújtja az általa
ajánlott költségvetést. A Szolgáltató az önkormányzat képviselő-testülete által
elfogadott költségvetéshez viszonyított felhasználásáról nyilvántartást vezet.
5.) A Szolgáltató az Önkormányzatot folyamatosan tájékoztatja az Önkormányzat éves
költségvetésében – jelen szerződésbe tartozó karbantartási feladatokra- jóváhagyott
minden nemű költség felhasználásáról.
6.) A Szolgáltató a belterületi közutak karbantartását, felújítását alapvetően saját
alkalmazottal, - megfelelő szakember hiányában – erre alkalmas vállalkozóval
szerződések útján végezteti. Az egyes kiadási tételek összegszerűségével – amely
megegyezik Abony Város éves költségvetésében erre a célra meghatározott összeggel
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_ a Szolgáltató normál napi ügymenethez szükséges mértékig szabadon rendelkezik,
arra kötelezettséget vállalhat, szerződéseket köthet. A Szolgáltató köteles –
amennyiben saját dolgozóival nem tudja a feladatot elvégezni – minden várható
100.000,- Ft bruttó összeget meghaladó kötelezettségvállalásra 3 árajánlatot
beszerezni. A Szolgáltatónak minden 500.000,- Ft bruttó összeget meghaladó dologi,
vagy szolgáltatással járó megrendelést az önkormányzattal előzetesen jóvá kell
hagyatni. Amennyiben a Szolgáltató közbeszerzési eljárást folytat le, úgy az eljárás
dokumentációját kell előzetes jóváhagyásra az Önkormányzathoz benyújtani. A
számlázás (elszámolás) közvetített szolgáltatásból, a Szolgáltató számviteli
szabályzatának megfelelően történik.
7.) A Szolgáltató köteles gondoskodni a kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő
belterületi közutak karbantartásáról, azok biztonságos közlekedés szempontjából
megfelelő állapotáról.
8.) A Szolgáltató köteles a megrendelésnek megfelelő feladatokról építési, ill. felmérési
naplót vezetni, amely a feladatellátás alapját képezi és a Megrendelő részére azok
elérhetőségéről gondoskodni.
9.) A Szolgáltató, illetve képviselői a tulajdonos önkormányzatot rendszeres tájékoztatják
a belterületi közutakkal kapcsolatos időszerű tennivalókról. A Szolgáltató az
Önkormányzat bejelentéseit feljegyzi, a bejelentéssel kapcsolatos hiba kijavításáról
gondoskodik.
10) Szerződő felek rögzítik, hogy a Szolgáltató az egyes munkák elvégzéséről
munkanaplót, jegyzőkönyvet vezet, amely alapján a Szolgáltató jogosult a
vállalkozási díj vonatkozásában számla benyújtására és az Önkormányzat annak
kiegyenlítésére.
11) A Szolgáltató elvégzi az önkormányzati vagyonhoz tartozó belterületi közutak
karbantartási, felújítási, beruházási igényeinek felülvizsgálatát az alábbi szempontok
alapján:
- fenntartó által benyújtott igény, és hatósági határozattal megállapított hiányosság
műszaki leírása
- javaslat a műszaki megoldásra és a kivitelezés ütemezésére
- a karbantartási, felújítási, beruházási munkák elvégzésének részletes költségbecslése
– élet és balesetveszélyt jelentő, rendeltetésszerű használatot akadályozó tények
körülmények ismertetése.
12) Hibás teljesítés esetén a Szolgáltató köteles a nem megfelelően teljesített szolgáltatást
a Megrendelő felhívására a saját költségén kijavítani és a Megrendelőt ért károkat teljes
körűen megtéríteni.
13) A tevékenység elvégzéséhez szükséges anyagok, eszközök biztosítása a Szolgáltató
kötelezettségét képezi.
14) A Szolgáltató a felújítási és karbantartási költségeket illetően valamennyi - a
megrendelő által leigazolt - munka során felmerülő tényleges költségekről számlát állít
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ki az Önkormányzat részére, melyet az Önkormányzat átutalással a számla átvételét
követő 15 napon belül egyenlít ki.
15) A Szolgáltató által kiállított számlák alapja a szerződés műszaki tartalmának
megvalósulását igazoló, Felek által lezárt és aláírt műszaki átadás-átvételi
jegyzőkönyvek.
A vállalkozási díj elszámolása a vállalkozó által kiállított és a megrendelő felé
benyújtott – a Megrendelő részéről arra jogosult által leigazolt számlákkal történik.
16) A meghatározott feladatok ellátására vonatkozó tényleges összegről – tételes
elszámolás után – a szolgáltató végszámlát állít ki, melyet az önkormányzat átutalással
számla átvételét követő 15 napon belül egyenlít ki.
17) A szerződés tartalmának megvalósulása során keletkezett eljárásokban
nyilatkozattételre jogosult személyek a szerződés aláírásának időpontjában:
- Szolgáltató: Gáspár Csaba ügyvezető
- Önkormányzat: Romhányiné dr. Balogh Edit
18) Önkormányzat és Szolgáltató a szerződés teljesítése során szorosan együttműködnek,
a tevékenységükkel, feladatukkal kapcsolatos adatokról és adatváltozásokról egymást
kölcsönösen, megfelelőn időben és módon tájékoztatják.
19) Önkormányzat által benyújtott belterületi közutak felújítási és karbantartási igények
az alábbi műszaki tartalom szerint történik:
Karbantartás, felújítás
20) Tervszerű karbantartás, címjegyzékes felújítás:
A Szolgáltató a tervszerű karbantartások, felújítások munkáit feladatonként előkészíti,
címjegyzék tervezetet készít, és azt előzetesen egyezteti az Önkormányzattal.
21) A Szolgáltató által ellátandó belterületi utak fenntartási tevékenység:
16.1. Karbantartások, javítások:
Olyan általában tervezhető illetve nem tervezhető állagmegóvási munka, amely a
használatban lévő belterületi utak zavartalan használatát biztosítja. A javítások igénye
együtt járhat a köz-, élet-, és vagyonbiztonság, a környezet és egészségvédelem
követelményeinek és előírásainak a kielégítésével.
16.2. Karbantartások
Karbantartás: Olyan fenntartási munkák, melyek a belterületi utak biztonságos és
rendeltetésszerű használatát nem akadályozzák, azonnali beavatkozást nem
igényelnek, de az észleléstől számított 60 napon belül megszüntetése, a biztonságos
üzemeltetése érdekében indokolt. A Szolgáltató a tervszerű karbantartások közé sorolt
munkákat tételesen a karbantartási munkálatok költségvetése elkészítésekor, az
Önkormányzat képviselőjével egyeztetni szükséges.
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16.3. Felújítás:
A belterületi utak egészére, illetőleg egy vagy több részére kiterjedő, időszakonként
szükségessé váló, olyan építési munka, mely eredményeként visszaáll az utca eredeti,
műszaki állapota, illetőleg az eredeti használhatóságot lehetővé teszi. Felújítási
munka csak a tulajdonossal előzetesen egyezetett, címjegyzék szerinti tartalommal és
költséghatáron belül végezhető. Szolgáltató a szerződés alapján gondoskodik a
fenntartási munkák elvégzése során, annak műszaki ellenőrzéséről, szakszerűségéről
és költségeinek elszámolásáról. Szolgáltató a fenntartási munkákat vállalkozási
szerződések alapján is biztosítja. Szolgáltató köteles minden várhatóan 100.000.-Ft
bruttó összeget meghaladó kötelezettségvállalásra 3 ajánlatot beszerezni. A
Szolgáltató minden 500.000.-Ft bruttó összeget meghaladó dologi, vagy
szolgáltatással járó megrendelést az Önkormányzattal előzetesen jóvá kell hagyatnia.
A számlázás (elszámolás) közvetített szolgáltatásból, a szolgáltató számviteli
szabályzatának megfelelően történik.
22) Az burkolt utak fenntartása:
- Útburkolatok meghibásodásának javítását, kátyúmentesen tartását folyamatosan
kell végezni.
- Balesetveszélyes kátyúk, gödrök (kopóréteg hiánya, vagy 6 cm-nél mélyebb) az
észlelést vagy a megrendelést követően azonnal körül kell határolni szabványos
táblával és elkorlátozó elemmel jelölni kell, a megszüntetését a szakma általános
szabályai szerint el kell végezni.
- Kisebb kátyúk (4 cm mélységig, vagy 0,20 m2-nél kisebb területű) süllyedések
megszüntetését az észlelést vagy megrendelést követően kell a szakma általános
szabályai szerint elvégezni.
- A kátyúzási munkákat az útburkolatok fajtájával megegyező anyaggal:
aszfaltbeton és itatásos aszfaltmakadám burkolat esetén hengerelt aszfalt és
zsákos hideg aszfalt
öntött aszfaltburkolat esetén öntött aszfalt
betonburkolat esetén pedig beton felhasználásával kell elvégezni.
- A burkolat repedéseinek kötőanyaggal való kiöntése a vízbehatolás
megakadályozása érdekében.
- Deformációk helyreállítása: a burkolat forgalomra veszélyes hullámainak,
alakváltozásainak a megszüntetése.
- Kőburkolatok fenntartási munkáinak végzése során a lesüllyedt,
balesetveszélyes szakaszokat teljesen fel kell bontani és újra kell rakni.
- Kiemelt és süllyesztett szegélyek pótlását, szintre helyezését és kihézagolását
szükség szerint kell végezni.
- Felületi bevonatok készítése: a burkolatfelület bitumenes kötőanyaggal való
itatása zúzalék terítéssel egy vagy két rétegben. Felületi bevonatot az
útburkolatok állapotának függvényében általában a nyitott felületű itatásos
aszfaltburkolatoknál kell készíteni.
A pályaszerkezet nem megfelelő teherbírásának kezelését, a profiljavítási
feladatokat, a burkolatfelületek elöregedéséből eredő hibák megszüntetését, a
kopóréteg hámlások pótlását a mindenkori burkolatállapot alapján kell
meghatározni és ütemezni.
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23) Szolgáltató az elvégzett karbantartási, felújítási munkálatokról nyilvántartást vezet. A
nyilvántartás adatiról szükség szerint az Önkormányzatot tájékoztatja, továbbá adatot
szolgáltat a mérlegjelentés összeállításához.
Záró rendelkezések
24) A felek a szerződést kölcsönös elolvasása után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt 6 egyező példányban jóváhagyólag írták alá.
25) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv, az 1988.
évi I. törvény és a helyi rendeleteket kell megfelelően alkalmazni.
Jelen szerződést Abony Város Önkormányzat Képviselő - testülete 257/2011. (VII.14.) sz.
határozatával hagyta jóvá.
Abony, 2011. július
…………………………………..
Önkormányzat

……………………………….
Szolgáltató
---

3./ Napirendi pont tárgya:

Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény, valamint a nevelési intézmények Alapító
Okiratának módosítása

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy a
Magyar Államkincstár ellenőrzéskor észlelte, hogy mégsem megfelelő a korábban elfogadott
Alapító Okirat módosítás, ezért szükséges a módosítása. Szakágazati és a TEOR számok
nem voltak megfelelőek. Jogszabálynak megfelelően kerültek módosításra. Oktatási, Sport és
Kulturális Bizottság megtárgyalta és elfogadását javasolta.
Habony István: Javasolta, hogy döntsön a képviselő-testület arról, hogy büntetlenül nem
lehet mindent megcsinálni a hivatalban. Lesznek sorban olyan dolgok, amelyek személyhez
köthető feladatkörök. Nem engedhető meg, hogy az Államháztartási Hivatal vegye észre a
hibákat. Ilyen hibák előfordulnak, de nem megengedhető. Elmúlt testületi ülés óta több
telefonhívást is kapott arra vonatkozóan, hogy végre valaki vigyáz a közpénzekre. Nem
kívánja, hogy az osztályvezető fizesse meg a ki és bekapcsolás díját, bár igen lelkesen
magára vállalta a dolgot, hanem az ügyintéző, aki mással van elfoglalva, csak testben van itt,
de gondolatilag nem. Van a hivatalban olyan ügyintéző, több is, aki az oktatásért felelős,
mégis 15 millió forintot kell visszafizetni. Higgyék már el végre, hogy a versenyszférában
ilyen nincs. Ebben a hivatalban mindent meg lehet tenni büntetlenül. Jogvégzett emberek
sokasága dolgozik, mégis más felsőbb intézménynek kell észlelnie a hibát. Alapos előkészítő
munka után hozták meg az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottsággal közösen a döntést
státuszokat illetően. Eltelik két hét, és kérdésként merül fel, honnan van ez az összeg. 30 fő
nem lesz egyik napról a másikra napközis. Esetenként látható, hogy a körbebástyázás nagyon
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működik. Kérdezte, hogy a zeneiskolában zeneovi és zenebölcsi térítési díj beszedése,
hogyan működött, hová folyt be a bevétel?
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy az intézményvezetőknek is van felelőssége,
csak nem biztos, hogy bizonyos idő elteltével felelősségre lehet vonni. Véleménye szerint
nem a képviselő-testület tehet róla, hogy rossz anyagból dolgozott. Aljegyzőnő ki fogja
vizsgálni, hogy ki tehet róla, volt-e ennek anyagi következménye és tájékoztatni fogja a
képviselő-testületet.
Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy 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:
258/2011. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint a nevelési
intézmények Alapító Okiratának módosításáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvényben, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.
(XII.19.) Kormányrendeletben, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvényben foglaltakat, az alábbi határozatot hozza:
1. a) A Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító
Okiratát az 1. számú melléklet szerinti tartalommal módosítja.
b) A Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító
Okiratát a 2. számú melléklet szerinti tartalommal adja ki.
2. a.) A Gyöngyszemek Óvodája Alapító Okiratát a 3. számú melléklet szerinti
tartalommal módosítja.
b.) A Gyöngyszemek Óvodája Alapító Okiratát a 4. számú melléklet szerinti
tartalommal adja ki.
3. a) A Pingvines Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát az 5. számú melléklet szerinti
tartalommal módosítja.
b) A Pingvines Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát a 6. számú melléklet szerinti
tartalommal adja ki.
4. a) A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát a 7. számú melléklet szerinti
tartalommal módosítja.
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b) A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát a 8. számú melléklet szerinti
tartalommal adja ki.
5. A változás törzskönyvi nyilvántartásba
intézkedéseket meg kell tenni.

történő

átvezetéséhez

kapcsolódó

Határidő: 2011. július 31.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Gazdasági Osztály
Jegyzői Titkárság
Határozatról értesülnek:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Vörös Mária aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Gyöngyszemek Óvodája
Pingvines Óvoda és Bölcsőde
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága
Határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi!
--4./ Napirendi pont tárgya:

Megbízás a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Óvoda
és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
pedagógiai
programja
módosításának
szakértői
véleményezése

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy
Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és Polgár-Szabó Zoltánné közoktatási
szakértő megbízását javasolta bruttó 40.000,-Ft megbízási díjért. Oktatási, Sport és
Kulturális Bizottság szintén megtárgyalta az előterjesztést és Dr. Patakiné Farkas Erzsébet
közoktatási szakértő megbízását javasolta bruttó 100.000,-Ft megbízási díjért. Maga részéről
Polgár-Szabó Zoltánné közoktatási szakértő megbízását javasolta.
Gulykáné Gál Erzsébet: Az elmúlt testületi ülésen nem tudott részt venni, de tudomása
szerint nagy vihart kavart az előterjesztés. Tavalyi évet, valamint az előző éveket figyelembe
véve Habony úr is tájékozódott már, hogy megfelelő szakértőt meg kell fizetni. Gyulai Gaál
Miklós Általános Iskola javaslatát a szakmaiság és a megbízhatóság alapján tette meg. Dr.
Patakiné Farkas Erzsébet közoktatási szakértőt ajánlás és referenciái alapján, rendkívül
lelkiismeretesnek ismerték meg. Gyulai Iskola pedagógiai programján még nem dolgozott.
Tekintettel arra, hogy a pedagógiai program elkészítésénél több esetben választottak már
telefonkönyvből szakértőt, ezért a bizottság tagjai, pedagógusok, intézményvezetők is
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javasolták, hogy szívesebben dolgoznak olyan szakértővel, aki az intézményt is ismeri, és
nemcsak a dokumentumot szakérti. Lehet vitatni az árat, azonban Dr. Patakiné Farkas
Erzsébet árajánlatához hozzárendelte, hogy milyen feladatokat kíván ellátni. Bizottság által
javasolt közoktatási szakértő referenciái arról győzték meg, hogy megfelelő a szakértésre.
Szem előtt tartva a takarékosság elvét, bár nem gondolja, hogy pont itt kellene
takarékoskodni. Nem utolsó szempont, hogy személyesen megjelenik, valamint bármikor
elérhető. Annyival nem magasabb az ár a többi árajánlattal szemben. Véleménye szerint,
akik 30-40.000 forint díjazásért vállalják el, az komolytalan. Természetesen az intézmény
dolgozza ki a Pedagógiai Programot és a közoktatási szakértő végzi a szakértési munkát.
Minden szakértőnek szíve joga véleményezni az anyagot, nevét ő fogja adni hozzá. Lehet
választani ilyet és olyat is, de az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság ragaszkodik
javaslatához. Felmerült gyanú, hogy kinek van ebből anyagi előnye, sem anyagi, sem
erkölcsi előnye nem származik senkinek. Tavalyi évi szakértői díjakat is megvizsgálták
bizottsági ülésen, megállapítható volt, hogy nem sokkal kerültek kevesebbe tavaly sem.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy olyan szakértőt válasszanak, aki felelősségteljes
munkát fog végezni.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ár vonatkozásában elmondta, hogy a tavalyi évben Béres
Károly végezte a Bihari Zeneiskolában a szakértői munkát 20.000,-Ft díjazásért, és az Ő
neve szaktekintély a zeneművészetben.
Gulykáné Gál Erzsébet: Tudomása szerint Béres Károly szakértő dolgozott legutoljára a
Bihari János Zeneiskola tekintetében, aki az Alapító Okiratot is vizsgálta.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy nem a mostani Alapító Okiratot vizsgálta
Béres Károly közoktatási szakértő.
Dr. Egedy Zsolt: Dr. Kürti György közoktatási szakértőt javasolta megbízni 50.000,-Ft
díjazásért. Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium igazgatója.
Habony István: Nagyon becsülendő, hogy Gulykáné Gál Erzsébet képviselő kiáll az iskola
mellett. Dr. Soós Ferenc igazgató halála után Simon Gáborné általános igazgatóhelyettes
vette át az iskola ideiglenes vezetését. A Pedagógiai Program szakértése előtt az iskola
elkészíti a pedagógiai programját, beadja a fenntartónak és a fenntartó kiadja szakértőnek.
Tehát szakértő az iskola által elkészített anyag megismerése után fog találkozni az iskola
képviselőjével, majd ezek után fogja szakértői munkáját elvégezni. Tudomása szerint Dr.
Patakiné Farkas Erzsébet szakértővel nagyon szoros együttműködése van az iskolának.
Igazgatóhelyettes elmondása szerint Patakiné Farkas Erzsébet megadta a szempont rendszert,
ami alapján el kell készíteni az iskola pedagógiai programját. Kiderült az is, hogy a zenei
tagozatnak, amit többen, többször kifogásoltak, hogy miért kell Abonyban két művészeti
oktatási intézmény, nemhogy 100.000,-Ft-ot kell adni valakinek a szakértői munkájáért,
hanem ezen felül még további pénzösszeg kell valakinek a munkájára, jelen esetben a
szakértő munkájára, mert nincsenek rendben a naplók, a törzskönyvek, elvesztek a
bizonyítványok. Az egész művészeti oktatás Dr. Soós Ferenc igazgató úr kezében volt, és
nincs rendben. Ezt kellene rendbe tenni, olyan embernek, akiben az iskola is megbízik,
akivel az iskolának már volt kapcsolata, ez Dr. Patakiné Farkas Erzsébet személye. Pénzügyi
Bizottság véleménye, ha ilyen problémák vannak, akkor azonnali vizsgálatot kell elrendelni
és megbízták Pénzügyi Bizottsági ülésen a gazdasági osztály vezetőjét, hogy szerda reggelre
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kérje be a naplókat. Napló a legalapvetőbb bizonylata az iskolának. Azon mennek keresztül a
bérek, az anyakönyvek, a jegyzékek, a bizonyítvány, mind-mind olyan dokumentum, amely
jelenleg nincs rendben. Jelenlegi helyzet az, hogy van művészeti oktatás Abonyban, de
papíron nincs nyoma, ezt rendbe kell tenni. Az iskola lobbizik azért, hogy ezt a munkát Dr.
Patakiné Farkas Erzsébet végezze, mellyel Gulykáné Gál Erzsébet is egyetért, mint iskolai
dolgozó. Nagyon rendbe kellene tenni az egész művészetoktatást. Az említett
dokumentumok bekérésre kerültek, megy a vizsgálat útján. Pénzügyi Bizottság él azon
ellenőrzési jogával, amivel természetesen élhet. Osztályvezető asszony évekig volt belső
ellenőr, Dr. Skultéty Éva oktatási ügyben dolgozik és ismeri a jogszabályokat. Végre rendbe
kell tenni a Gyulai Iskola dolgait. Ennek is vállalni kell a következményeit. Győzze meg
Gulykáné Gál Erzsébet képviselő, hogy a Gyulai Iskolában minden rendben van. Viszont
Simon Gáborné nem erről győzte meg, elmondta, hogy bizony elég komoly gondok vannak,
ezért ragaszkodnak Dr. Patakiné Farkas Erzsébet szakértőhöz, mert ő rendbe tenné a
dolgokat. Mindenki felelős és mindenki felelősségre vonható. Amennyiben maga az igazgató
azt mondja, hogy nincs rendben a napló, a törzskönyv, a bizonyítvány, akkor kell ennél
hitelesebb szó egy bizottsági ülésen. Igaza van az intézmény megbízott igazgatójának is,
hogy az új tanévet úgy kellene kezdeni, hogy minden rendben van. Ne gondolja senki, hogy
sajnálja a 100.000 forintot, nem erről van szó. Simon Gábornét dicséret illeti, hogy rendbe
akarja tenni a dolgokat, külön dicséret illeti, hogy nem beszélt mellé, hanem a valós
problémát mondta el. Nem őt kell megfenyíteni ezért, hanem meg kell dicsérni, hogy
együttműködő volt a Pénzügyi Bizottsággal és nem helytelen lobbit felhasználva viselkedett.
Gulykáné Gál Erzsébet: Az eddigi gyakorlat is azt mutatta, hogy az Oktatási, Sport és
Kulturális Bizottságnak nem sok köze volt a szakértő megbízásához. Szerettek volna olyan
szakembert megbízni, akivel az iskola jól tud dolgozni. Két különböző dologról beszélt
Habony elnök úr. Egy az árajánlat, egy másik pedig, hogy védi az iskolát. Természetesen
védi az iskolát, de nem annak a tudatában, hogy nincs napló, törzskönyv, erről nem tudott.
Korábban a művészetoktatás területén is volt ellenőrzés, ezek szerint a vizsgálat nem volt
megfelelő. Nagyon csodálkozna azon, hogy ilyen hiányosságok vannak az iskolában.
Habony István: Nem azt mondta, hogy nincs napló, nincs törzskönyv, hanem hogy nincs
vezetve, valamint bizonyítványok tűntek el.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Maga részéről is támogatta, hogy a pénzügyi bizottság
vizsgálatot folytasson ebben az ügyben. Véleménye szerint Gulykáné Gál Erzsébet elfogult
ebben a témában. Támogatta Dr. Egedy Zsolt képviselő javaslatát, mely szerint Dr. Kürti
György urat bízzák meg 50.000,-Ft megbízási díjért.
Kovács László: Véleménye szerint Gulykáné Gál Erzsébet személyes érintettsége miatt,
tartózkodjon a szavazástól.
Gulykáné Gál Erzsébet: Természetesen tartózkodni kíván a szavazástól.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat,
valamint Dr. Kürti György közoktatási szakértő megbízásáról, bruttó 50.000,-Ft díjazásért.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás
mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot, valamint Dr. Kürti György közoktatási
szakértő megbízását bruttó 50.000,-Ft díjazásért elfogadta, és a következő határozatot hozta:
259/2011. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
pedagógiai programja módosításának szakértői véleményezésére adott megbízásról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 44.§ (1) bekezdésében, valamint a közoktatási szakértői
tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 38/2009.
(XII.29.) OKM rendeletben foglaltakat, a következő határozatot hozta:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyulai Gaál Miklós Általános
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programjának
törvényességi szakmai vizsgálatával, szakértői vélemény készítésével Dr. Kürti
György közoktatási szakértőt bízza meg bruttó 50.000,-Ft díjazásért, melynek
fedezetét a Városi tevékenység 55324 szakmai szolgáltatások soron biztosítja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező
megbízási szerződés aláírására.
Határidő: 2011. július 17.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Jegyzői Titkárság
A határozatról értesül:
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
Dr. Vörös Mária aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
Dr. Kürti György közoktatási szakértő
Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
259/2011. (VII.14.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzata (székhely: 2740 Abony, Kossuth
tér 1. képviseli: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester, adószám: 15390709-2-13,
bankszámlaszám: 1199360906147486-10000104, mint megbízó (továbbiakban: Megbízó)
másrészről „VAKTÉRKÉP” Bt. (székhely: 2700 Cegléd, Szabadság tér 7. C lépcsőház 1/1.
adószám: 20781798-3-13, bankszámlaszám: 11600006-00000000-03576539,
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cégjegyzékszám: 13-06-038532), mint megbízott (továbbiakban: Megbízott) között az alábbi
feltételekkel:
1. Megbízó megbízza Megbízottat a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programjának az alapfokú művészetoktatás
követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998.
(VI.10.) MKM rendelet előírásainak megfelelő módosítása törvényességi szakmai
vizsgálatával, szakértői vélemény készítésével. A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai program módosítása szakértői
véleményezésének megbízásáról Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
259/2011. (VI.30.) számú határozatában döntött.
2. Megbízott a megbízást elfogadja, a nevelőtestület által elfogadott dokumentum
módosításáról a szakértői véleményt elkészíti.
3. A Megbízott kijelenti, hogy a közoktatási szakértői tevékenység folytatásához szükséges
– a 38/2009. (XII.29.) OKM rendelet által előírt – feltételekkel rendelkezik.
Országos Szakértői névjegyzékben feltüntetett szakértői nyilvántartási szám: SZ021747
4. A Megbízó a Megbízott részére megküldi a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
(továbbiakban: Kt.) 48. § illetve az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi
programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet szerint
elkészített és a Kt. 44. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a nevelőtestület által
elfogadott Pedagógiai Program módosítását. A szakértői vélemény elkészítéséhez
szükséges további adatokat a Megbízott részére a közoktatási intézmények vezetői,
valamint a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkársága biztosítják.
5. Megbízott vállalja, hogy a szakértői véleményt elkészíti olyan időpontban, hogy a
Program jóváhagyásáról a Képviselő-testület munkaterv szerinti augusztus havi ülésén
dönteni tudjon. Megbízott vállalja továbbá, hogy ugyanezen időpontban a szakértői
véleményt nyomtatott és elektronikus formában átadja Megbízónak.
6. A megbízási szerződés 2. pontjában meghatározott feladat elvégzéséért Megbízottat
50.000,- Ft (azaz Ötvenezer forint) megbízási díj illeti meg. Az összeget Megbízott a
szakértői vélemény átadásával egyidejűleg jogosult leszámlázni.
7. Megbízó a megbízási díjat a számla kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül
átutalja Megbízott bankszámlájára. Késedelmes teljesítés esetén Megbízott jogosult a Ptk.
301. § (1) bekezdése szerinti kamatot felszámítani.
8. Felek kijelentik, hogy jelen szerződésből adódó vitás kérdéseket egyeztetés útján oldják
meg. Amennyiben az egyeztetés eredményre nem vezet, úgy a megállapodó felek
alávetik magukat a Ceglédi Városi Bíróság, illetve hatáskör esetén a Pest Megyei Bíróság
illetékességének.
9. Felek kijelentik, hogy a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó
rendelkezései az irányadóak.
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Jelen megbízási szerződést a felek áttanulmányozást és értelmezést követően annak
tartalmával minden tekintetben egyetértve, helybenhagyólag írták alá.
Jelen megbízási szerződés 4 példányban készült, melyből 2-2 példány a megállapodó feleket
illeti meg.
Abony, 2011. július ………..
………………………………
Abony Város Önkormányzat
Megbízó képviseletében:
Romhányiné Dr. Balogh Edit
polgármester

……………………………………..
Megbízott
közoktatási szakértő

--5./ Napirendi pont tárgya:

Megbízás a Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
pedagógiai
programja
módosításának
szakértői
véleményezése

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Javasolta Noé
Krisztina közoktatási szakértő megbízását bruttó 75.000,-Ft díjazásért.
Kérdezte van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat,
valamint Noé Krisztina közoktatási szakértő megbízásának elfogadásáról, bruttó 75.000,-Ft
díjazásért.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás
mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot, valamint Noé Krisztina közoktatási
szakértő megbízását, bruttó 75.000,-Ft díjazásért elfogadta, és a következő határozatot hozta:
260/2011. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény pedagógiai programja módosításának szakértői véleményezésére adott
megbízásáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 44.§ (1) bekezdésében, valamint a közoktatási szakértői
tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 38/2009.
(XII.29.) OKM rendeletben foglaltakat, a következő határozatot hozta:
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1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Montágh Imre Általános Iskola,
Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai
Programjának törvényességi szakmai vizsgálatával, szakértői vélemény készítésével
Noé Krisztina közoktatási szakértőt bízza meg bruttó 75.000,- Ft díjazásért,
melynek fedezetét a Városi tevékenység 55324 szakmai szolgáltatások soron
biztosítja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező
megbízási szerződés aláírására.
Határidő: 2011. július 14.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Jegyzői Titkárság
A határozatról értesül:
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
Dr. Vörös Mária aljegyző
Valamennyi osztályvezető
Noé Krisztina közoktatási szakértő
Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény
260/2011. (VII.14.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzata (székhely: 2740 Abony, Kossuth
tér 1. képviseli: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester, adószám: 15390709-2-13,
bankszámlaszám: 1199360906147486-10000104, mint megbízó (továbbiakban: Megbízó)
másrészről Noé Krisztina(székhely: 1072 Budapest, Klauzál u. 13. adószám: 8378012433,
bankszámlaszám: 11991119-98278493-00000000), mint megbízott (továbbiakban:
Megbízott) között az alábbi feltételekkel:
10. Megbízó megbízza Megbízottat a Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Programja módosításának
törvényességi szakmai vizsgálatával, szakértői vélemény készítésével. A Montágh Imre
Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
pedagógiai program módosítása szakértői véleményezésének megbízásáról Abony Város
Önkormányzat Képviselő-testülete a 260/2011. (VII.14.) számú határozatában döntött.
11. Megbízott a megbízást elfogadja, a nevelőtestület által elfogadott dokumentum
módosításáról a szakértői véleményt elkészíti.
12. A Megbízott kijelenti, hogy a közoktatási szakértői tevékenység folytatásához szükséges
– a 38/2009. (XII.29.) OKM rendelet által előírt – feltételekkel rendelkezik.
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Országos Szakértői névjegyzékben feltüntetett szakértői nyilvántartási szám: SZ023388
13. A Megbízó a Megbízott részére megküldi a Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 48. § szerint elkészített és a Kt. 44. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján a nevelőtestület által elfogadott Pedagógiai Program
módosítását. A szakértői vélemény elkészítéséhez szükséges további adatokat a
Megbízott részére a közoktatási intézmények vezetői, valamint a Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Titkársága biztosítják.
14. Megbízott vállalja, hogy a szakértői véleményt elkészíti olyan időpontban, hogy a
Program jóváhagyásáról a Képviselő-testület munkaterv szerinti augusztus havi ülésén
dönteni tudjon. Megbízott vállalja továbbá, hogy ugyanezen időpontban a szakértői
véleményt nyomtatott és elektronikus formában átadja Megbízónak.
15. A megbízási szerződés 2. pontjában meghatározott feladat elvégzéséért Megbízottat
75.000,-Ft (azaz Hetvenötezer forint) megbízási díj illeti meg. Az összeget Megbízott a
szakértői vélemény átadásával egyidejűleg jogosult leszámlázni.
16. Megbízó a megbízási díjat a számla kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül
átutalja Megbízott bankszámlájára. Késedelmes teljesítés esetén Megbízott jogosult a Ptk.
301. § (1) bekezdése szerinti kamatot felszámítani.
17. Felek kijelentik, hogy jelen szerződésből adódó vitás kérdéseket egyeztetés útján oldják
meg. Amennyiben az egyeztetés eredményre nem vezet, úgy a megállapodó felek
alávetik magukat a Ceglédi Városi Bíróság, illetve hatáskör esetén a Pest Megyei Bíróság
illetékességének.
18. Felek kijelentik, hogy a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó
rendelkezései az irányadóak.
Jelen megbízási szerződést a felek áttanulmányozást és értelmezést követően annak
tartalmával minden tekintetben egyetértve, helybenhagyólag írták alá.
Jelen megbízási szerződés 4 példányban készült, melyből 2-2 példány a megállapodó feleket
illeti meg.
Abony, 2011. július ………..
………………………………
Abony Város Önkormányzat
Megbízó képviseletében:
Romhányiné Dr. Balogh Edit
polgármester

……………………………………..
Megbízott
közoktatási szakértő

---
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6./ Napirendi pont tárgya:

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
2/2011.(II.18.) számú rendeletének módosítása

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy
Dr. Magyar Gábor képviselő által kért kiegészítések megküldésre kerültek. Bizottságok
elfogadásra javasolták, azzal a kiegészítéssel, hogy augusztus végéig a gazdasági osztály
vezetője tételesen nézze át a költségvetést, és a szükséges korrekciókat, módosításokat tárja
fel az augusztusi testületi ülésre. Jelenlegi anyagban semmi más módosítás nincs, csak a
korábbi testületi ülésen elhangzottak.
Dr. Magyar Gábor Sándor: Elmondta, hogy továbbra sem tudja elfogadni a költségvetés
módosítását. A legfontosabb és a legszigorúbb felügyelet alá eső ügyekben, pénzügyekben
nem tudnak azonnali választ adni, illetve hosszú felkészülést kérnek arra, hogy
megmagyarázzák. Véleménye szerint az egész költségvetés nem jó. Költségvetés
elfogadásakor is ellene szavazott, jelenleg sem tudja támogatni. Kíváncsian várja az
augusztusi időpontot. Ismételten bizalmatlanságát szeretné kifejezni az eredeti
költségvetéssel kapcsolatban, mely véleménye szerint még tovább romlott.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a rendelet-módosítás
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 igen és 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás
mellett az előterjesztést és a rendelet-módosítást nem fogadta el, és a következő határozatot
hozta:
261/2011. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.18.) számú rendeletének
módosításáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvényben foglaltakat, az alábbi határozatot hozta:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi
költségvetéséről szóló 2/2011. (II.18.) számú rendeletének módosítását nem fogadta
el.
2. Képviselő-testület felkéri a gazdasági osztály vezetőjét, hogy az augusztus végi
testületi ülésig tekintse át a költségvetési rendeletet és a szükséges korrekciókat hajtsa
végre, melyek módosítás formájában kerüljenek ismertetésre a Képviselő-testülettel.
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Határidő: következő munkaterv szerint képviselő-testületi ülés időpontja
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Gazdasági Osztály
A határozatról értesül:
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Vörös Mária aljegyző
Valamennyi osztályvezető
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy egyetlen egy intézményi felújítás nem
valósul meg. Költségvetési rendelet-módosításban a korábban kért átvezetések nem
kerülnek végrehajtásra. Korábbi megrendelések, festések, mázolások, padlójavítások
minden óvodában, iskolában leállításra fog kerülni. Ezt szükségesnek tartotta elmondani.
--Dr. Magyar Gábor Sándor képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők
száma 7 fő
7./ Napirendi pont tárgya:

Abony Város Önkormányzat adószám és a hozzá
kapcsolódó pénzforgalmi számlaszám igénylése

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy az
Ungár ház tetőfelújítására a Nemzeti Kulturális Alap csak abban az esetben írja alá a
támogatási szerződést, ha az Önkormányzat adószámmal rendelkezik. Erről egy friss törvény
rendelkezik, gyakorlatilag meg kell igényelni az adószámot, mely a támogatási összeg
lehívásának feltétele.
Kérdezte van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő
határozatot hozta:
262/2011. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat adószám és a hozzá kapcsolódó pénzforgalmi számlaszám
igényléséről
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozza:
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1. Az Art. 14. § (1) bekezdésének i.) pontja alapján az adózónak az adó és a
költségvetési támogatás megállapítása, megfizetése (kiutalása) érdekében intézkedni
kell a helyi önkormányzat pénzforgalmi számlanyitásáról.
2. Az Art. 16. § (1) bekezdése alapján intézkedni kell az adószám igényléséről.
3. Az adószám és a hozzá kapcsolódó pénzforgalmi számlaszám nyitásával
kapcsolatosan a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásban történő
bejelentési kötelezettséget teljesíteni kell.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Gazdasági Osztály
Határozatról értesülnek:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Vörös Mária aljegyző
Valamennyi osztályvezető
Magyar Államkincstár Törzskönyvi Nyilvántartási Osztálya
--Dr. Magyar Gábor Sándor képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő
képviselők száma 8 fő
8./ Napirendi pont tárgya:

Ungár-kúria
veszélyelhárítási
kivitelező cég megbízása

és

tetőfelújítására

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni nem
kívánta. Javasolta a Tolnátó Építőipari Szövetkezet megbízását 9.738.901,-Ft összegben.
Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat,
valamint a Tolnátó Építőipari Szövetkezet megbízásának elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot, valamint a Tolnátó Építőipari Szövetkezet
megbízását egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta:
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263/2011. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Ungár kúria veszély-elhárítási és tetőfelújítására kivitelező cég megbízásáról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 1. §. (4) bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva az alábbi
határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony Város Önkormányzat
1/1 tulajdoni hányadát képező műemlék jellegű volt Ungár-kúria műemlék főépület
veszély-elhárítási munkái I. ütem: károsodott tetőszerkezet helyreállítása, héjazat
átrakása, károsodott fafödémek dúcolási feladatok ellátására a Tolnátó Építőipari
Szövetkezetet bízza meg 9.738.901,-Ft összegben, mely fedezet 5.000.000,-Ft-ig
a Nemzeti Kulturális Alap Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégiuma által
megítélt csökkentett összegű támogatás. A fennmaradó összeg, mely tartalmazza a
faanyagvédelmi szakvélemény, építész tervezői művezetési feladatok valamint a
műszaki ellenőri díjakat, 5.448.901,-Ft a Két torony kötvény terhére biztosított.
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
határozatnak megfelelő vállalkozási szerződés megkötésére.
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 9/2011. (I.06.) sz. Képviselőtestületi határozat 1. pontját hatályon kívül helyezi.
Határidő: 2011. augusztus 12.
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
Dr. Vörös Mária aljegyző
Valamennyi Osztály
--9./ Napirendi pont tárgya:

„Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése”
című KEOP-7.1.0/11-2011-0006 azonosító számú
pályázathoz kapcsolódó szolgáltatások
ellátására
szerződések megkötése, valamint Közbeszerzési Ad-Hoc
Bizottság megbízása

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Mindegyik esetben
a legkedvezőbb ajánlatot tevőt tudja támogatni. Megbízási díj kifizetésére a fedezet
biztosított.
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Kérdezte van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy Abony Város Önkormányzat
Képviselő-testülete az Abony Város szennyvíztisztító telepének a korszerűsítése” című
KEOP-7.1.0/11-2011-0006 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó projektmenedzseri
feladatok ellátására a Hundert Wasser Kft-t bízza meg 2.290.000,-Ft+Áfa összegben,
melynek fedezete a 2008. április 11-én kibocsátott Két torony kötvény terhére biztosított.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett az elhangzott javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy Abony Város Önkormányzat
Képviselő-testülete az Abony Város szennyvíztisztító telepének a korszerűsítése” című
KEOP-7.1.0/11-2011-0006 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó beruházás
helyszínén B típusú tábla, fotódokumentáció, sajtóközlemények kiküldése a projekt zárásáról
és a sajtómegjelenések összegyűjtése, a beruházás helyszínén D típusú tábla készítéséhez
tartozó feladatok ellátására a Gedi Press-t bízza meg 300.000,- Ft + Áfa összegért,
melynek fedezete a 2008. április 11-én kibocsátott Két torony kötvény terhére biztosított.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett az elhangzott javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy Abony Város Önkormányzat
Képviselő-testülete az Abony Város szennyvíztisztító telepének a korszerűsítése” című
KEOP-7.1.0/11-2011-0006 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó tájékoztatás,
nyilvánosság biztosítás feladatok ellátásához TÉRKÉPTÉR feltöltésére a Leader Kft.-t
bízza meg, 1.700.000,- Ft + Áfa összegért, melynek fedezete a 2008. április 11-én
kibocsátott Két torony kötvény terhére biztosított.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett az elhangzott javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy Abony Város Önkormányzat
Képviselő-testülete az Abony Város szennyvíztisztító telepének a korszerűsítése” című
KEOP-7.1.0/11-2011-0006 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó tervezési és a
megvalósításra vonatkozó közbeszerzési dokumentáció elkészítésének közbeszerzési
feladatok teljes körű lefolytatásával a Kár-Mentor Bt-t bízza meg. A megbízási díja bruttó
2.875.000,-Ft. A szükséges önerő a 2008. április 11-én kibocsátott Két torony kötvény
terhére biztosított.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett az elhangzott javaslatot elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy Abony Város Önkormányzat
Képviselő-testülete az Abony Város szennyvíztisztító telepének a korszerűsítése” című
KEOP-7.1.0/11-2011-0006 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó tervezési és a
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megvalósításra vonatkozó közbeszerzési dokumentáció elkészítésének „közbeszerzési
eljáráshoz kapcsolódó feladatok ellátásával m e g b í z z a Tóth Róbert (5000 Szolnok
Arany János u. 20.), dr. Vörös Mária aljegyző, Palotai Sándor Városfejlesztő Társaság
ügyvezetője és Gáspár Csaba az Abokom Nonprofit Kft. igazgatóját.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett az elhangzott javaslatot elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a kiegészített
határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett az előterjesztést és a kiegészített határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a
következő határozatot hozta:
264/2011. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város szennyvíztisztító telepének a korszerűsítése” című KEOP-7.1.0/11-20110006 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó szolgáltatások ellátására szerződések
megkötéséről, valamint Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság megbízásáról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 1. §. (4) bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva az alábbi
határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony Város szennyvíztisztító
telepének a korszerűsítése” című KEOP-7.1.0/11-2011-0006 azonosító számú
pályázathoz kapcsolódó projektmenedzseri feladatok ellátására a Hundert Wasser
Kft-t bízza meg 2.290.000,-Ft+Áfa összegben, melynek fedezete a 2008. április 11én kibocsátott Két torony kötvény terhére biztosított.
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony Város szennyvíztisztító
telepének a korszerűsítése” című KEOP-7.1.0/11-2011-0006 azonosítószámú
pályázathoz kapcsolódó beruházás helyszínén B típusú tábla, fotódokumentáció,
sajtóközlemények kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése,
a beruházás helyszínén D típusú tábla készítéséhez tartozó feladatok ellátására a Gedi
Press-t bízza meg, 300.000,- Ft + Áfa összegért, melynek fedezete a 2008. április 11én kibocsátott Két torony kötvény terhére biztosított.
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony Város szennyvíztisztító
telepének a korszerűsítése” című KEOP-7.1.0/11-2011-0006 azonosítószámú
pályázathoz kapcsolódó tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás feladatok ellátásához
TÉRKÉPTÉR feltöltésére a Leader Kft.-t bízza meg, 1.700.000,- Ft + Áfa összegért,
melynek fedezete a 2008. április 11-én kibocsátott Két torony kötvény terhére
biztosított.
4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony Város szennyvíztisztító
telepének a korszerűsítése” című KEOP-7.1.0/11-2011-0006 azonosítószámú
pályázathoz kapcsolódó tervezési és a megvalósításra vonatkozó közbeszerzési
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dokumentáció elkészítésének közbeszerzési feladatok teljes körű lefolytatásával a KárMentor Bt-t bízza meg. A megbízási díja bruttó 2.875.000,-Ft. A szükséges önerő a
2008. április 11-én kibocsátott Két torony kötvény terhére biztosított.
5. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony Város szennyvíztisztító
telepének a korszerűsítése” című KEOP-7.1.0/11-2011-0006 azonosítószámú
pályázathoz kapcsolódó tervezési és a megvalósításra vonatkozó közbeszerzési
dokumentáció elkészítésének „közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó feladatok
ellátásával
megbízza
Tóth Róbert
(5000 Szolnok Arany János u. 20.)
dr. Vörös Mária aljegyző
Palotai Sándor
Városfejlesztő Társaság ügyvezetője
és
Gáspár Csaba
az Abokom Nonprofit Kft. igazgatóját.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a
határozatnak megfelelő szerződések aláírására.
Határidő: 2011. július 29.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Vörös Mária aljegyző
Valamennyi Osztály
Abokom Nonprofit Kft.
Ajánlattevők
--10./ Napirendi pont tárgya:

„Abony Város északkeleti részének csapadékvízelvezetése és gyűjtése” című KMOP-3.3.1/B-10-20100037 pályázathoz kapcsolódó külterületi földterületek
tulajdonviszonyának rendezése

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy az
ülés előtt mindenki megkapta a teljes anyagot. Azért került kiosztásra, mert az értékbecslés
elkészült minden egyes ingatlanra. Teljes összeg 3.057.455,-Ft, ez a 14 ingatlanrész kivásárlása.
Testületi felhatalmazásra van szükség a végleges adásvételi szerződés megkötéséhez, mert a
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Földhivatalnál már széljegyzésnek kell szerepelni ahhoz, hogy a belterületi csapadékvízelvezetéshez megkapják a 78 millió forintos támogatást. Akivel nem tudnak megegyezni a
vételárat illetően, azok esetében közérdekből történő kisajátítást kell indítani. Felhatalmazást kért
arra vonatkozólag, hogy a szerződéseket megköthesse, melynek fedezete a zöldkár, vízkár,
belvízkár soron rendelkezésre áll.

Kérdezte van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy 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 elfogadta, és a következő határozatot hozta:
265/2011. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
„Abony Város északkeleti részének csapadékvíz-elvezetése és gyűjtése” című KMOP3.3.1/B-10-2010-0037 pályázat keretein belül megvalósuló külterületi „K1” csatorna
megépítéséhez szükséges földrészletek megvásárlásáról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében,
valamint az Abony Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól
szóló 13/2007.(IV.12.) sz. helyi rendelet figyelembe vételével eljárva az alábbi határozatot
hozza:
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a K1 csatorna által érintett földrészleteket
(0362/15 - 261 m2; 0362/16 – 972 m2; 0362/17 – 541 m2; 0362/18 – 1112 m2; 0362/19 – 1
ha 2466 m2; 0362/20 – 6574 m2; 0366/42 – 621 m2; 0366/43 – 1439 m2; 0366/44 – 1515
m2; 0366/45 – 997 m2, 0366/46 – 7927 m2, 0364/36 – 1936 m2, 0364/37 – 244 m2; 0364/4
– 148 m2) megvásárolja. A vételár fedezete a 2011. évi költségvetésben a 3907032/8411261. Városi tevékenység kátyúkár, belvízkár, zöldkár során biztosított.
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármestert a határozat mellékletét képező Ingatlan megosztási és kisajátítást helyettesítő
adásvételi előszerződés aláírására.
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármestert a határozat mellékletét képező Megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásában közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Jegyzői Titkárság
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Határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Vörös Mária aljegyző
Valamennyi osztályvezető
ifj. dr. Tóta Áron ügyvéd
Valamennyi tulajdonos
--11./ Napirendi pont tárgya:

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

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Trió Tv
Képújságán meghirdetik, kiplakátolják, erre pénzt nem kívánnak fordítani, csak
figyelemfelhívással élnek, hogy szeptember 22-én alternatív közlekedési módot válasszanak.
Kérdezte van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy 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 elfogadta, és a következő határozatot hozta:
266/2011. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
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 az Európai Mobilitási Hét és
Európai Autómentes Naphoz nem csatlakozik, azonban
a helyi fórumokon
felkéri a lakosságot, hogy szeptember 22-én alternatív közlekedési módokat vegyenek
igénybe, mellyel a Város közlekedési feltételeinek javítását szolgálják.
Határidő: 2011. szeptember 22.
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
A határozatról értesülnek:
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
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Dr. Vörös Mária aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Gépjármű - közlekedési és Vasúti Szabályozási
Főosztály – Környezetvédelmi Osztály (1011 Bp. Fő utca 44-50.)
--12./ Napirendi pont tárgya:

A működési céltartalék felhasználása

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kérdezte, hogy a
napirendi pont megtárgyalásának van-e értelme annak ismeretében, hogy a rendeletmódosítást nem fogadták el?
Hamar Sándorné: Az előző napirendnél sem volt értelme. A működési céltartalék
átcsoportosítása, a zöldkár, belvízkár terhére sem mehet, mivel nem hagyta jóvá a képviselőtestület.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Határozatot meghozhatja a képviselő-testület, de az összeg
hozzárendeléséről augusztusban dönt. A Somogyi Iskolánál kazáncsere miatt szükséges a
kémény megépítése, annak ellenére, hogy a pályázatban nem került feltüntetésre, és az
előzetes bejárás alkalmával sem határozta meg senki. A kémény megépítése a működési
céltartalék terhére kerülne kifizetésre, 772.403,-Ft. Ezen kívül még bontási engedélyes terv
elkészítését javasolta elfogadásra azért, hogy haladjanak a Márton kúria melletti cselédház
bontásának előkészületeivel. Ennek elvégzésére bruttó 175.000,-Ft-os ajánlatot adott
Bedekovics Éva, ezt is a működési céltartalék terhére javasolja a képviselő-testületnek
elfogadásra.
Kovács László: Kérdezte, hogy milyen pályázatból maradt ki a kémény megépítése?
Romhányiné dr. Balogh Edit: Az energetikai pályázatból maradt ki. Úgy volt korábban,
hogy a meglévő kémények megfelelőek.
Kovács László: Ki mérte ezt fel? Azok a kémények alkalmatlanok erre? Nem tudja, ki végzi
a felméréseket. Kétségbeejtő, hogy megvan a pályázat és költségvetési pénzből pluszba
hozzá kell tenni.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kapni fognak tájékoztatást a településfejlesztési osztálytól.
Dr. Egedy Zsolt: Előterjesztés a működési céltartalék felhasználásáról szól, azon belül a
Gyulai Iskola esetében a Márton kúria elbontása szerepel a határozati javaslatban.
Szomorúan tapasztalta, hogy az anyagot készítő nem rendelkezik kellő ismerettel, ugyanis a
Márton kúria a kistornaterem mellett van. Véleménye szerint ezt tisztázni szükséges.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Előterjesztésben szerepel, hogy az épület életveszélyessé
vált, bontására engedélyes terv szükséges.
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Dr. Egedy Zsolt: Kistornaterem szakvéleménnyel alátámasztott életveszélyessé
nyilvánításáról dokumentummal rendelkeznek. Véleménye szerint a város is el tudná
bontani, vagy anyagért elbontatni.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Mindenki véleményét szívesen várja. Csak a bontási
engedélyezésről szavazzanak. Azt tudni kell, hogy a bontási engedély azt fogja tartalmazni,
hogy téglánként, darabonként kell szétszedni. Bontást úgy kell elvégezni, hogy előbb a
vakolatot leverni, fel kell tárni régészetileg, majd csak téglánként lehet elbontani úgy, hogy a
boltíves pincét meg kell hagyni. Társadalmi munkában szívesen vár mindenkit, aki ebben
részt kíván venni.
Dr. Egedy Zsolt: Vak Bottyán utcában is műemlék épületről van szó. Kérdezte, hogy ebben
az ügyben hol tartanak jelenleg?
Romhányiné dr. Balogh Edit: Vak Bottyán utcai ingatlannal kapcsolatban azt az
információt kapta, hogy 2012. első felében fog realizálódni a helyzet, mivel törvénymódosítás szükséges.
Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy a Gyulai Gaál Miklós Általános
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Márton kúria melléképületének bontási
engedélyes tervére bruttó 175.000,-Ft-ot biztosít a működési céltartalék terhére.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás
mellett az elhangzott javaslatot elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy a Somogyi Imre Általános Iskola
kéménybéléseinek cseréjére bruttó 772.403,-Ft-ot biztosít az intézményvezető döntése
alapján a tornaterem javítási költségeiből, vagy a bitumenes pálya felújítására jóváhagyott
összegből.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás
mellett az elhangzott javaslatot elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a módosított
határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás
mellett az előterjesztést és a módosított határozati javaslatot elfogadta, és a következő
határozatot hozta:
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267/2011. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
a működési céltartalék felhasználásáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozza:
1. A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Márton kúria melléképületének bontási engedélyes tervére bruttó 175.000,-Ft-ot
biztosít a működési céltartalék terhére.
2. A Somogyi Imre Általános Iskola kéménybéléseinek cseréjére bruttó 772.403,-Ft-ot
biztosít az intézményvezető döntése alapján a tornaterem javítási költségeiből, vagy a
bitumenes pálya felújítására jóváhagyott összegből.
3. Képviselő-testület
megtételére.

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

szükséges

intézkedések

Határidő: 2011. július 31.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Gazdasági Osztály
Határozatról értesülnek:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Vörös Mária aljegyző
Valamennyi osztályvezető
Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
vezető-helyettese
Somogyi Imre Általános Iskola intézményvezetője
--13./ Napirendi pont tárgya:

Egyebek

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy Szolnok Város Önkormányzata kivásárolta a
Remondis cégcsoport részét. Ősszel fogják a cég nevét, illetve igazgatóságát, felügyelő
bizottsági tagságát meghatározni. Jelenlegi gazdasági évet ebben a formában kívánják
végigvinni. Kb. 300 millió forint értékben vásárolta ki Szolnok Városa ezt a részt. Azért
történt így, mert a Remondis csak egy önkormányzattal volt hajlandó tárgyalni, nevezetesen
a gesztorral, nem pedig a 24 önkormányzattal. Későbbiekben Szolnok fogja eldönteni, hogy
felosztja-e a tulajdonrészt, vagy sem. Jelenleg 100 %-ban önkormányzati tulajdonú cég.
Bölcsőde építését készre jelentik július 25-én. Műszaki átadás-átvétel július 25-én
megkezdődik. Egy eljárás keretében kérik meg az összes hatósági hozzájárulást, hogy
szeptember 01-től a működési engedélyt megkapják. Ünnepélyes átadás augusztus 12-én
lesz. A pályázatban rendelkezésre álló fedezetből készítik el a meghívót, történik meg a
szalagátvágás és vendégvárás. A fennmaradó összeget pedig a használatbavételi engedélyhez
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szükséges eszközök, mint takarítókocsik, stb. fogják felhasználni. Kérte, hogy a támogatási
szerződés módosításánál a záró rendezvény költségéből még az eszközökre, és kerítés
megépítésére fordítsanak összeget. Ugyanis a szomszéd csak úgy járul hozzá a
használatbavételhez, ha kerítést építenek. Tőrös Csaba tervező fűzött fából kívánja
megoldani a kerítést, melynek összege 600.000,-Ft. Tehát 1,5 millió forintból 600.000
forintba kerül a kerítés, és 900.000 forint marad az eszközökre.
Habony István: Kérdezte, hogy jogszabály szerint az önkormányzatnak kell lekeríteni?
Romhányiné dr. Balogh Edit: Igen, az önkormányzat feladata a kerítés megépítése.
Dr. Magyar Gábor Sándor: Elindult a Gyulai Iskolában is az energetikai hatékonyság
fokozása pályázat megvalósítása. Nem szeretné, hogy bizonyos információk ne jussanak el
hozzá és a felkészületlenség látszatát keltse. Kérte a polgármester asszonyt, hogy intézkedjen
arra vonatkozóan, hogy az építéssel és pályázattal kapcsolatos összes dokumentációt
bocsássa rendelkezésére. Előterjesztések, határozatok, műemlékvédelmi hozzájárulás,
műszaki leírás, műszaki ellenőri dokumentáció, építési napló, ezt szeretné naprakészen
áttekinteni. Kérte, hogy a teljes anyagot bocsássa polgármester asszony a rendelkezésére.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ennek nincs semmiféle akadálya.
Dr. Magyar Gábor Sándor: Szeretné kérését írásban is átadni polgármester asszonynak.
Átadta polgármester asszonynak, aki aláírásával igazolta az átvételt.
Habony István: Elmondta, hogy az Abony-Újszász összekötő útszakasz állapota a
tűrhetetlenség határát súrolja. Mondja ezt úgyis, mint közlekedő, úgyis, mint képviselő.
Ennek a metódusa az volt korábban, hogy megépítik az utat határidőben. Utána kaptak egy
újabb értesítést, hogy mégsem csinálják meg az utat. Azután írt a polgármester asszony egy
levelet ez év áprilisában, május végén visszaírtak, hogy nem áll módjában ezt a megyei
útfenntartónak megcsinálni, mert neki erre nincs pénze. Abony-Újszász közötti terület nem
kerül megépítésre, mert az Európai Uniós összegből valósult volna meg, de ez időközben
megváltozott. Szűkebb autós társadalom megkereste mint képviselőt, mely megkeresésre a
fent említett tájékoztatást tudta adni számukra. Kérték, hogy a város szervezze meg, álljon az
ügy élére egy polgári elégedetlenségi mozgalomnak, mert ez az állapot nem tartható tovább.
Aki járt azon az úton tudja, hogy a dűlőutak ettől különb állapotban vannak. Maga részéről
egyetért a lakosság aláírásgyűjtési szándékával. Nem tudja, hogy Dr. Egedy Zsolt
képviselőnek milyen a mostani országvezetőkkel a kapcsolata, de kérte a segítségét ebben az
ügyben.
Dr. Egedy Zsolt: Annyit tud ezzel kapcsolatban elmondani, hogy Dr. Czira Szabolcs
országgyűlési képviselő úr személyesen tárgyalt a közútkezelő igazgatójával. Jelen állás
szerint az Uniós fejlesztések átcsoportosítása miatt kevesebb pénz van. Mozgási terük
behatárolódott. Szó volt arról, hogy lezárják ezt az útszakaszt, de ebben az esetben nagy
kerülőt jelent a 32-es úthoz történő eljutás. Nagy probléma, hogy annak idején, amikor ezt a
szakaszt felújították a 32-estől, megálltak a megyehatárnál, ami egyben fejlesztési régióhatár
is, tehát egyben kellett volna kezelni. Szakmailag és logikailag együtt kellett volna kezelni
ezt az útszakaszt. Jelenleg azért vált kritikussá az út állapota, mert a belvíz miatt átvizesedett,
télen megfagyott és teljesen megrongálódott.
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy az útszakasznak engedélyes és kiviteli terve
is van. Amikor leálltak az útépítések a kormány döntött úgy, hogy elveszi a pénzt az Újszászi
úttól, a 4-es út négysávosítására csoportosították át a pénzt. Közeljövőben nem is várható,
hogy megvalósul. Véleménye szerint ténylegesen le kellene zárni ezt az útszakaszt, mert még
a kerülőút is jobb, minthogy baleset történjen.
Gulykáné Gál Erzsébet: Tudomása szerint, amikor bekötötték az áramot a főtérre, akkor azt
mondták, elég teljesítményű a rendezvényekre is. Meglepődve tapasztalta az augusztus 20-i
rendezvényre készülve, hogy 70.000 forintért kell áramot lekötni rendezvényenként. Nem
lenne célszerűbb nagyobb kapacitásúvá tenni? Kérdezte az E-ON-nal kapcsolatban, hol tart
az utcák karbantartása. Látták az utcákban az E-ON autókat, de eredményt még nem
tapasztaltak. Tájékoztatást kért arra vonatkozóan, hogy milyen munkát és milyen
ütemezéssel végzett az E-ON. Ennek hiányában nem tud hiteles tájékoztatást adni a lakosság
felé. Korábban már arra is volt példa, hogy nem a problémás úton javították ki a hibát.
Főtérrel kapcsolatos felvetését átgondolásra javasolta a képviselő-testületnek.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Az EH-SZER-rel kéthete került aláírásra a szerződés, az
elmúlt testületi ülésen hagyták jóvá. Aláírt példányt még nem kapta vissza. Feltételezi ebből,
hogy még csinálják a javíttatásokat, de nem azt, amire a megrendelés szólt. Amint a
szerződést visszakapja, akkor tud tájékoztatást kérni az ütemezésről és tudja ezek után
tájékoztatni a képviselő-testületet. A főtér esetében 3x50 Amper került kihelyezésre, ez nem
járt plusz teljesítménynöveléssel. A hivatalból adták ki az áramot. Ez ledokumentálásra
került, egyeztetésre került az E-ON-nal, mert a fény és hangtechnikát nem bírja el. Pontosan
azért, mert a hivatalból kerül kivezetésre az áram és többet nem bír el. Színpadhoz kell
növelni a teljesítményt. Meg fogják oldani a következő nagy városi rendezvényre.
Habony István: Pénzügyi Bizottságon Fehér Endre bizottsági tag felvetette, hogy a
Művelődési Házzal egyeztetve, augusztus 20-án a főtérre szeretnének meghívni árusokat.
Kérése, hogy ne kelljen bérleti díjat fizetniük. Pontosan azért, hogy eljöjjenek ide és
színvonalasabbá tegyék a rendezvényt. Kérdezte polgármester asszonytól, hogy a TESCO
vezetésével történő tárgyaláskor a buszjáratról beszéltek-e? Mi a jelenlegi helyzet ezzel
kapcsolatban?
Romhányiné dr. Balogh Edit: Megérkezett a TESCO válasza, mely szerint a vállalkozónak
nem tiltják meg, hogy más busz beállításával fizetős vállalkozást végezzen. Meg fogják
kérdezni, hogy mennyiért vállalja. Továbbá a Volán-tól is meg fogják kérni az árajánlatot.
Ennek is ki kell dolgozni a menetét, ingyen nem fogják vállalni. Ez is olyan
kötelezettségvállalás lesz a testület részéről, melynek fedezete nem áll rendelkezésre.
TESCO feliratú busszal nem lehet ilyen tevékenységet végezni. Közterület-foglalásról
aljegyzőnő fogja elmondani álláspontját.
Dr. Vörös Mária: Jelenleg a közterületek eltérő használatáról szóló önkormányzati rendelet
nem teszi lehetővé, hogy eltekintsenek a bérleti díjtól. Azonban többször is felmerült ilyen
jellegű igény, amennyiben a testület is úgy dönt, akkor következő rendkívüli ülésre
behoznának egy rendelet-módosítási javaslatot, melynek lényege, hogy önkormányzati
érdekből és egyedi testületi döntés alapján el lehet tekinteni a díjfizetési kötelezettségtől.

43

Dr. Egedy Zsolt: Ez jelenleg is így működik, minden egyes esetben külön dönt a testület.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Jelenleg főtérről beszélnek, korábban nem ilyen esetben
döntöttek az ingyenességről.
Dr. Vörös Mária: Amennyiben a képviselő-testület ilyen határozatot hozott, akkor a
rendeletével ellentétesen döntött.
Habony István: Következő testületi ülésen dönthetnek úgy, hogy az árusok jöhetnek
egyszeri alkalommal ingyenesen?
Dr. Vörös Mária: Ezt nem lehet megvalósítani. Augusztus 11-én rendkívüli testületi ülés
lesz, akkor be tudják hozni a rendelet-módosítást. Mire be kell nyújtani a kérelmeket, addigra
meglesz a rendelet-módosítás. Testületi döntés alapján a hatósági osztály ki fogja adni az
engedélyeket.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
--Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, így Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester az
ülést bezárta.
K.m.f.
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