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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli
üléséről.
Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Parti Mihály alpolgármester, Dr.
Egedy Zsolt, Gulykáné Gál Erzsébet, Habony István, Kocsiné Tóth Valéria, Kovács László,
Murvainé Kovács Rita Képviselő-testület tagjai 8 fő.
Távolmaradását jelezte: Dr. Abonyi Viktor, Fekete Tibor, Kelemen Tibor János és Dr.
Magyar Gábor Sándor képviselő
Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: Dr. Vörös Mária aljegyző, Dr. Pástét Rita
Jegyzői Titkárságvezető, Hamar Sándorné gazdasági osztályvezető, Márkus Tamás MikroVoks kezelő, Bevíz Barbara és 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 Habony István és
Kovács László 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 Habony István és Kovács László jegyzőkönyvi hitelesítők
személyét.
Ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat.
Napirend:

Előadó:

Nyílt ülés:
1. Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési
szilárd hulladéklerakói rekultivációnak Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntések meghozatala

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

2. Feregeteg Triatlon SE támogatás iránti kérelmének
elbírálása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester
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3. Pingvines Óvoda Alapító Okiratának módosítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

--Romhányiné dr. Balogh Edit: Felvételre javasolta nyílt ülés 4. napirendi pontjaként a
”KMOP-2.3.1/C 2008-0008 jelű „Parkolók és csomópontok fejlesztése” című projekt
konzorciumi együttműködési megállapodás módosítása című napirendi pontot.
Kovács László: Kérdezte, hogy a felvételre javasolt napirendi pont tűr-e halasztás június 30ig?
Romhányiné dr. Balogh Edit: Nem tűr halasztást a napirendi pont megtárgyalása, mivel
2011. június 24. 10.00 óra a határidő.
Habony István: Kérte, hogy a Fergeteg Triatlon SE támogatás iránti kérelmének elbírálása
című napirendi pontot vegyék le napirendről, miután a Pénzügyi Bizottság mai ülésen fogja
tárgyalni.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérte, hogy a határidő miatt most tárgyalják meg a napirendi
pontot.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a „KMOP-2.3.1/C 2008-0008 jelű
„Parkolók és csomópontok fejlesztése” című projekt konzorciumi együttműködési
megállapodás módosítása” című napirendi pont nyílt ülés 4. napirendi pontjaként történő
felvételéről.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás
mellett a „KMOP-2.3.1/C 2008-0008 jelű „Parkolók és csomópontok fejlesztése” című
projekt konzorciumi együttműködési megállapodás módosítása” című napirendi pont
nyílt ülés 4. napirendi pontként történő felvételét elfogadta, és a következő határozatot hozta:
217/2011. (VI. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat
KMOP-2.3.1/C 2008-0008 jelű, „Parkolók és csomópontok fejlesztése” című projekt
konzorciumi együttműködési megállapodás módosítása 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, valamint 8. § (3) bekezdés a)
pontjában foglaltakat, a meghívóban nem szereplő „KMOP-2.3.1/C 2008-0008 jelű, „Parkolók
és csomópontok fejlesztése” című projekt konzorciumi együttműködési megállapodás
módosítása” című napirendi pontot a képviselő-testületi nyílt ülés 4. napirendi pontjaként
napirendre tűzi.
---

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az így kialakult napirendi pontok
elfogadásáról.
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás
mellett az így kialakult napirendi pontokat elfogadta.
Előadó:

Napirend:
Nyílt ülés:
1. Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési
szilárd hulladéklerakói rekultivációnak Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntések meghozatala

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

2. Feregeteg Triatlon SE támogatás iránti kérelmének
elbírálása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

3. Pingvines Óvoda Alapító Okiratának módosítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

4. KMOP-2.3.1/C 2008-0008 jelű „Parkolók és csomópontok fejlesztése” című projekt konzorciumi
együttműködési megállapodás módosítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

--1./ Napirendi pont tárgya:

Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd
hulladéklerakói
rekultivációjának
Önkormányzati
Társulással kapcsolatos döntések meghozatala

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Az Unió
szabálytalansági eljárást kezdeményezett a Remondis Kétpó Kft. működésével kapcsolatban.
Csak 100 %-ban önkormányzati tulajdonú cég működtetheti a szemétlerakót, illetve ha lett
volna közbeszerzés ezen úton választották volna ki a céget. Emiatt idő hiányában, nem
marad más megoldás, minthogy 100 %-ban a konzorcium működtesse a lerakót. A
konzorcium nem társulás, 4 település társult a felhagyott szeméttelepek rekultivációjára, az
ügyvédek egyeztetése során azt a megoldást találták, hogy a 4 település 24 településre
bővüljön. Abonynak azt kell eldönteni, hogy a többi települést befogadja-e, az erről szóló
társulási szerződést és megállapodást kell elfogadni. A konzorcium tevékenységi köre nem
csak a felhagyott szeméttelep rekultivációjára, hanem az átrakó működtetésére is szól.
Szolnoki, illetve a Kétpói lerakó működtetését is a saját Kft.-je működteti, egyszemélyes Kft.
Kovács László: Ki az egyszemélyes Kft. vezetője?
Romhányiné dr. Balogh Edit: Jelenleg a városgazdálkodási osztály vezetője a Kft. vezetője
Szolnokon. Javasolta elfogadásra a határozati javaslatot, mivel a projektet le kell zárni.
Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás?
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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:
218/2011. (VI. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat
a
Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva
települési
szilárd
hulladéklerakói
rekultivációjának Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntések meghozataláról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdése, valamint a 80.§ (1) bekezdése alapján
az alábbi határozatot hozza:
1) A Képviselő-testület elfogadja és tudomásul veszi a határozat 1. számú melléklete
szerinti konzorciumi határozatot.
2.a.) A Képviselő-testület elfogadja Tószeg Község Önkormányzata, Tiszavárkony
Község Önkormányzata, Tiszajenő Község Önkormányzata, Vezseny Község
Önkormányzata, Zagyvarékas Község Önkormányzata, Szászberek Község
Önkormányzata, Újszász Város Önkormányzata, Törökszentmiklós Város
Önkormányzata, Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata, Kétpó Község
Önkormányzata, Kuncsorba Község Önkormányzata, Tiszatenyő Község
Önkormányzata,
Kengyel
Község
Önkormányzata,
Örményes
Község
Önkormányzata, Tiszapüspöki Község Önkormányzata, Mezőtúr Város
Önkormányzata, Túrkeve Város Önkormányzata, Kenderes Város Önkormányzata,
Jászkarajenő Község önkormányzata, Kőröstetétlen Község Önkormányzata
csatlakozását a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói
rekultivációjának Önkormányzati Társulásához (továbbiakban: Társulás), és ezzel
együtt a Társulás alapító okiratának módosítását, valamint a társulási megállapodás
módosítását a határozat 2/a. és 2/b. sz. mellékletei szerinti tartalommal elfogadja.
2.b.) Az alapító okirat módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartást vezető szervnek meg kell küldeni a
változások nyilvántartásban történő átvezetése végett.
3) A Képviselő-testület kinyilvánítja szándékát, hogy a Szolnok Térségi
Hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítását célzó projekt során létrejött
vagyontárgyak üzemeltetését a Társulás útján kívánja megvalósítani, és felhatalmazza
a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és a kapcsolódó okiratok
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
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Végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
A határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Vörös Mária aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
--2./ Napirendi pont tárgya:

Fergeteg Triatlon SE támogatás iránti kérelmének elbírálása

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Átadta a szót Gulykáné Gál Erzsébet Oktatási, Sport és
Kulturális Bizottság elnökének az előterjesztés ismertetésére.
Gulykáné Gál Erzsébet: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Oktatási, Sport és
Kulturális Bizottság a kérelemben foglaltakat nem támogatta, csak a Kihívás Napjára
jóváhagyott támogatási összegből 50.000 forint kerüljön átcsoportosításra. Azért nem
támogatták a kérelmet, mert a költségvetés kiadási oldalát nem látják az anyagban. Csak
pályázatból megvalósítani a programjait, ez bizonytalan dolog. Ennek ellenére szerették
volna a kiadási oldalt is megvizsgálni, miből adódik a plusz 150.000 forintos igény. Másik
ok, ami miatt nem támogatták a plusz 150.000,-Ft odaítélését, hogy sok egyesület kért már
támogatást, tekintettel arra, hogy a Nagyabonyi Színkör is kért plusz támogatást, melyet nem
támogattak, így következetesen nem támogatnak más ilyen jellegű kérelmet sem. 50.000,-Ft
átcsoportosítását támogatták, további igényüket viszont nem.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy és a XX. Fergeteg Triatlon Verseny
rendezési költségeire 50.000,-Ft összeget az elmaradt Kihívás Napjára jóváhagyott támogatási
összegből biztosít.
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:
219/2011. (VI. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Fergeteg Triatlon SE támogatás iránti kérelmének elbírálásáról
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Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozza:
1.) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ússz az egészségedért! és a XX.
Fergeteg Triatlon Verseny rendezési költségeire 50.000,-Ft összeget az elmaradt Kihívás
Napjára jóváhagyott támogatási összegből biztosít.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2011. június 30.
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
Fergeteg Triatlon SE elnöke
---

3./ Napirendi pont tárgya:

Pingvines Óvoda Alapító Okiratának módosítása

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Azért szükséges az
Alapító Okirat módosítása, mert ezt követően lehet az engedélyezési eljárást elindítani, és
szeptember 01-től szeretnék, ha a bölcsőde rész is beindulhatna. Tehát a működési
engedélyhez kell az Alapító Okirat. Módosításra javasolta, hogy 1-3 év helyett 0-3 éves koró
gyermekek megnevezésre javítsák az előterjesztés szövegezését, ennek értelmében az 1 éves
kor alatti gyermekek részére is biztosítani kell helyet.
Kérdezte van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és az 1-es számú
határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett az előterjesztést és az 1-es számú határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a
következő határozatot hozta:
220/2011. (VI. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Pingvines Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve az államháztartásról szóló
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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 Pingvines Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát a 1. sz. melléklet szerinti
tartalommal módosítja.
2) A Pingvines Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát a 2 sz. melléklet szerinti egységes
szerkezetbe foglalt tartalommal adja ki.
3) A 2011. szeptember 01. napjától hatályos változások törzskönyvi nyilvántartásba
történő átvezetéséhez kapcsolódó intézkedéseket meg kell tenni.
Határidő: 2011. szeptember 01.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Gazdasági Osztály
Jegyzői Titkárság
A határozatról értesül:
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
Dr. Vörös Mária aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
Pingvines Óvoda és Bölcsőde vezetője
Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága
220/2011. (VI.21.) számú Képviselő-testületi határozat 1. számú melléklete
Pingvines Óvoda és Bölcsőde
Alapító Okiratának
5. számú módosító okirata
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 foglaltak alapján Abony Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Pingvines Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az Alapító Okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
A költségvetési szerv
Neve: Pingvines Óvoda és Bölcsőde
Székhelye: 2740 Abony, Bethlen Gábor út 3. – 5. (hrsz. 4894)
Az Alapító Okirat 2. pontja az alábbiakkal egészül ki:
A bölcsőde feladata a családban nevelkedő, elsősorban dolgozó szülők 0-3 éves
gyermekeinek napközbeni ellátása, szakszerű gondozása, nevelése, az életkori és egyéni
sajátosságok figyelembevételével.
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Az Alapító Okirat 4. pontja az alábbiakkal egészül ki:
A bölcsőde kötelező felvételi körzete: Abony Város közigazgatási területe
Az Alapító Okirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul:
Az intézmény típusa: többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény
Az Alapító Okirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul:
A feladatellátást szolgáló vagyon:
Ingatlan címe:
Abony, Arany J. úti óvoda
Abony, Bethlen G. úti óvoda
és bölcsőde
Abony, Bethlen G. úti óvoda

terület (m2)
798

hrsz:
3339
4894
4861

6274
750

Az Alapító Okirat 13. pontja az alábbiak szerint módosul:
A bölcsődébe felvehető maximális gyermeklétszám: 44 fő
Sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma a bölcsődében csoportonként 1 fő.
A költségvetési szerv 8 óvodai és 4 bölcsődei csoporttal működő intézmény.
Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlanok maradnak.
Abony, 2011. június 21.
Romhányiné Dr. Balogh Edit
polgármester
220/2011. (VI.21.) számú Képviselő-testületi határozat 2. számú melléklete
Pingvines Óvoda és Bölcsőde
Alapító Okirata
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésében, valamint az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 88. § (2) bekezdésében foglaltak alapján Abony
Város Önkormányzata a Pingvines Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát az alábbiak szerint
adja ki.
1. A költségvetési szerv
Neve: Pingvines Óvoda és Bölcsőde
Székhelye: 2740 Abony, Bethlen Gábor út 3. – 5. (hrsz. 4894)
A költségvetési szerv telephelyei:
2740 Abony, Bethlen G. u. 8.
2740 Abony, Arany J. u. 8.

hrsz: 4861
hrsz: 3339
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2. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A bölcsőde feladata a családban nevelkedő, elsősorban dolgozó szülők 0-3 éves
gyermekeinek napközbeni ellátása, szakszerű gondozása, nevelése, az életkori és egyéni
sajátosságok figyelembevételével.
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az
óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló
foglalkozások keretében folyik.
Alaptevékenységi körében ellátja a gyermekek személyiségének és képességeinek
fejlesztését, közösségi életre történő felkészítését, a szociálisan hátrányos helyzetű
gyermekek differenciált fejlesztését, fejlődésének elősegítését, sajátos nevelési igényű
gyermekek integrált óvodai nevelését.
Saját programja alapján felvállalja a részképesség kieséssel, beilleszkedési és magatartási
nehézséggel küzdő gyermekek fejlődésének segítését.
Felvállalja a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését gyógypedagógus,
fejlesztőpedagógus igénybevételével, az alábbiak szerint:
a/ Érzékszervi fogyatékos (látássérült), enyhe fokban értelmi fogyatékos és beszédfogyatékos
gyermekek.
b/ A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető
tartós és súlyos rendellenességgel küzdő gyermek.
c/ A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra nem
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő gyermek.
d/ Nevelési, tanulási folyamatban akadályozott.
Felvállalja az oktatási és kulturális miniszter által kiadott személyiségfejlesztő,
tehetséggondozó, felzárkóztató program szerint foglalkoztatást.
2011. szeptember 01-től hatályos szabályozás szerint:
Saját programja alapján felvállalja a részképesség kieséssel, beilleszkedési és magatartási
nehézséggel küzdő gyermekek fejlődésének segítését, fejlesztő foglalkoztatását.
Felvállalja a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzdő, illetve a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
súlyos rendellenességével küzdő, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai
nevelését gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus igénybevételével.
3. Alaptevékenység besorolása szakfeladat szerint:
Alaptevékenység TEÁOR száma:
8510 Iskolai előkészítő oktatás
8891 Gyermekek napközbeni ellátása
Alaptevékenység szakágazat száma:
851011 Óvodai nevelés, ellátás
Alaptevékenységi szakfeladatok:
851011
889101

Óvodai nevelés, ellátás
Bölcsődei ellátás
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851012

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása, az iskolai
életmódra felkészítése, integrált nevelése az alábbi sajátos nevelési igény
esetén:
- értelmileg enyhe fokban sérült
- beszédfogyatékos
- érzékszervi fogyatékos: látássérült
- testi fogyatékos, mozgássérült
- nevelési, tanulási folyamatban akadályozott
- aktivitás és figyelem zavara
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okra visszavezethető tartós és súlyos
rendellenesség
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okra nem visszavezethető tartós és súlyos
rendellenesség
- személyiségfejlesztés, tehetséggondozás, felzárkóztatás

851012

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 2011.
szeptember 01-től hatályos szabályozás szerint
- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista (ép
értelmű), több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége

562912
856099

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenessége
Óvodai intézményi étkeztetés
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

4. A költségvetési szerv működési köre:
A bölcsőde kötelező felvételi körzete: Abony Város közigazgatási területe
Az óvoda kötelező felvételi körzete: A Ceglédi út, valamint a Ceglédi úttól a Tószegi útig
terjedő terület.
5. A költségvetési szerv irányító és fenntartó szerv neve, székhelye:
Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1.
A költségvetési szerv alapító jogokkal felruházott irányító, fenntartó szerv
neve, székhelye:
Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1.
A költségvetési szerv felügyeleti szerv neve, székhelye:
Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1.
6. Gazdálkodási jogkör: önállóan működő költségvetési szerv
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Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szerv gazdasági és pénzügyi
feladatainak ellátására Abony Város Polgármesteri Hivatalát (2740 Abony, Kossuth tér 1.)
jelöli ki.
A költségvetési szerv vállalkozói tevékenységet nem folytathat.
7. Vezetőjének kinevezési (megbízási) rendje:
Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás
előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a jegyző köteles elvégezni. A
pályázati felhívást a vonatkozó jogszabályok előírásai alapján kell közzétenni.
Az intézményvezetői megbízást a helyi önkormányzat Képviselő-testülete adja. A megbízás
5 évre, illetve tanévre szól. Jogszabály eltérő szabályokat is megállapíthat.
8. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (ok) megjelölése:
- Közalkalmazott, aki jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény az irányadó.
9. A költségvetési szerv jogi személyiségű szervezeti egységgel nem rendelkezik.
10. Intézmény típusa: többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény
11. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Ingatlan címe:
Abony, Arany J. úti óvoda
Abony, Bethlen G. úti óvoda
és bölcsőde
Abony, Bethlen G. úti óvoda

hrsz:
3339
4894
4861

terület (m2)
798
6274
750

Rendelkezésre állnak továbbá a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. A felsorolt
vagyontárgyakat a nevelő-oktató munka feladatainak ellátásához szabadon használhatja.
12. A vagyon feletti rendelkezés joga:
A költségvetési szerv a rendelkezésre álló épületeket, helyiségeket az önkormányzat
vagyonrendeletében meghatározott időre bérletbe adhatja, szabad szellemi kapacitását
felhasználhatja, szellemi termékeit értékesítheti, feltéve, hogy az nem akadályozza az
intézményben folyó nevelő és oktató munkát, figyelembe véve az önkormányzat
vagyonrendeletében foglaltakat.
A használatába adott ingatlanok tekintetében a tulajdonosi jogokat az önkormányzat
Képviselő-testülete gyakorolja, azonban annak rendeltetésszerű használatáról az intézmény
köteles gondoskodni az önkormányzat rendeletében meghatározott módon.
13. Az óvodába felvehető maximális gyermeklétszám: 240 fő
Sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma az óvodában csoportonként maximum 3 fő.
A bölcsődébe felvehető maximális gyermeklétszám: 44 fő
Sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma a bölcsődében csoportonként 1 fő.
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A költségvetési szerv 8 óvodai és 4 bölcsődei csoporttal működő intézmény.
Záradék: A Pingvines Óvoda és Bölcsőde egységes szerkezetbe foglalt Alapító
okiratának módosítását Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 220/2011.
(VI.21.) sz. határozatával hagyta jóvá.
Abony, 2011. június 21.
P.H.
------------------------------------------------------alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a 2-es számú
határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett az előterjesztést és a 2-es számú határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a
következő határozatot hozta:
221/2011. (VI. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Pingvines Óvodában bölcsődei szolgáltatás ellátásához munkahelyek biztosításról
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:
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KMOP-4.5.2-09-2009-0024 azonosító
számú „Kreatív Kópévár – új bölcsőde létesítése Abonyban” című pályázatban vállaltaknak
megfelelően a Pingvines Óvoda és Bölcsőde intézmény keretein belül a bölcsődei
szolgáltatás ellátására 12 fő részére biztosít munkahelyet.
Határidő: 2011. szeptember 01.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Gazdasági Osztály
Jegyzői Titkárság
A határozatról értesül:
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Vörös Mária aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
Pingvines Óvoda és Bölcsőde vezetője
Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága
---
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4./ Napirendi pont tárgya:

KMOP-2.3.1/C
2008-0008
jelű
„Parkolók
és
csomópontok fejlesztése” című projekt konzorciumi
együttműködési megállapodás módosítása

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A BKSZ
felszámolásra került, de már előtte jelezte, hogy kilép a konzorciumból, szerepét átveszi a
MÁV. Még mindig nem ez lesz a végleges anyag, módosítani fogják még a támogatási
szerződést, kevesebb pénzből valósították meg, mint amit elnyertek, a mellékelt táblázatban
szereplő összegek változni fognak. Arról volt szó, hogy a kiviteli terveket viszik a projektbe,
és annak elkészítési díja, tervezési díja 4,5 millió forint az önerő. Közben a számla csak 3,6
millió forintról szól, és ez elszámolható költség, ebből kapnak támogatást, melyet vissza
fognak utalni, tehát meg fogják kapni, amint az elszámolás megtörténik. Többet azért nem
kapnak, mert nincs róla számlája Abonynak. Amikor az egész projekt lezárul, bérleti díjat
kell fizetni, az lesz a 5,7 millió forint, ugyanakkor a MÁV fizet üzemeltetési, karbantartási
költséget, tehát a két összeg egymást kiüti, emiatt még mindig nem ez a végleges
megállapodás.
Dr. Egedy Zsolt: Teljesen máshogy értelmezi. Azt mondta polgármester asszony, hogy
kevesebb összegből valósult meg, ezt pénzügyileg hogyan lehet alátámasztani? 4.503.430,Ft-ról az Abonyra jutó önrész összege 5.728.374,-Ft-ra emelkedik.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Az abonyi rész került többe, a pályázatban szerepelt, hogy
melyik településre mennyi pénz jut. Abonyi parkoló magasabb áron kelt el, de például a
Sződligeti kevesebbért ment el. Összességében nem lett a teljes pályázati keret felhasználva,
de a településekre leosztva az eredetihez képest, Abonyé többe került. Amikor erről szó volt,
mivel az egész projekt belefért abba a támogatási keretbe, ezért ugyan az Abonyra jutó
önrész magasabb, de azt mondták, hogy nem kell befizetni semmit sem. Abony része több,
amit itt megvalósítottak. Más településeken viszont olcsóbban valósult meg, összességében a
projekt kevesebbe került, mint eredetileg volt. Táblázat tartalmazza, hogy a teljes projektből
mennyi az Abonyra eső rész. Önrészt az állam adta a terület biztosításával. Annyival
módosult az eredetihez képest, hogy nem kapja meg Abony a tervezési költséget, mert
számlával csak 3,6 millió forintot igazoltak, annak a 90 %-a támogatás, 10 %-a önerő. 3,2
millió forint az, amire számíthat Abony, amikor a konzorciumot kifizetik. Önerőrész a teljes
beruházás 10 %-a, Abonyban 57 millió forintért valósult meg, annak a 10 %-a terheli az
abonyi szakaszt.
Dr. Egedy Zsolt: Hogyan fog történni a szolgáltatás? Abonynak ki kell fizetni az 5,7 millió
forintot, és a MÁV-tól bérlik a területet, utána a MÁV-nak ki fog számlázni? Bérleti,
karbantartási, és rendben tartási díj kiüti egymást.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Igen, a bérleti díj és a rendben tartási díj kiegyenlíti egymást.
Dr. Egedy Zsolt: Ki fog számlázni, az ABOKOM Nonprofit Kft., vagy az önkormányzat?
Romhányiné dr. Balogh Edit: Önkormányzat fog számlázni.
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Dr. Egedy Zsolt: Kérdezte, hogy a vállalkozási forma belefér-e az önkormányzat
tevékenységi körébe?
Romhányiné dr. Balogh Edit: Vissza fogják adni az ABOKOM Nonprofit Kft-nek az utak
karbantartását. A korábbi keretszerződés tartalmazta az utak és zöldterületek karbantartását,
ha ezt visszaadják, akkor a Kft.-n keresztül fog működni. Jelenleg az önkormányzatnál van,
mint feladat. A konzorciummal még nem kötöttek megállapodást a működésre vonatkozóan.
Dr. Egedy Zsolt: Az önkormányzatnak fizetni kell havonta egy bizonyos összeget,
amennyiben az 5 éves fenntartási időszak alatt ugyanannyit hajlandó a MÁV fenntartásként
visszafizetni. Ha ez nem jön össze akkor 20 %-ot el fognak veszíteni. Ha az
önkormányzatnak vállalkozási tevékenysége e tekintetben nem lehet, akkor
közreműködőként bevonja saját cégét. Az ABOKOM Nonprofit Kft. felé ki kell számlázni az
önkormányzat részéről.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Senki nem tudja megmondani, hogy mi lesz. Eredeti tervek
szerint, mivel a MÁV területén valósult meg a beruházás, így Abonynak üzemeltetésre
átadja. Jelenleg arról van szó, hogy a MÁV átadja a Magyar Államnak, mert nem maradhat a
MÁV tulajdonában. Egyenlőre nincs üzemeltetésre szerződésileg átadva, meg volt a műszaki
átadás-átvétel, innentől az önkormányzatnak kell rendben tartani, de erre nincs szerződés.
Nem kaptak pénzt még, de nem is fizettek semmit. Nem tudja, hogy a MÁV egyben marad-e,
vagy sem. Megjött a hatósági osztályra, hogy azt a területet a Magyar Államnak át kell adnia
a MÁV-nak. Még mindig lesz további módosítása ennek. A BKSZ szerepét átvette a MÁV,
megvalósult a beruházás, a 13 településen elkészült a beruházás. Le kellene zárni a projektet,
mert az Unió felé el kell számolni.
Dr. Egedy Zsolt: 1.944.000,-Ft-tal mi lesz? Határozati javaslatban szerepel, hogy az
előterjesztésben lévő tartalommal fogadják el az együttműködési megállapodás módosítását,
ez az összeget is tartalmazza, ez egyfajta kötelezettségvállalás?
Romhányiné dr. Balogh Edit: Az összeget is tartalmazza, korábban is volt
kötelezettségvállalás. Akkor is arról volt szó, hogy a beruházást 10 % önerő terheli.
Módosításban szerepel, hogy az abonyi P+R parkoló többe került, ezért annak a 10 %-a 5,7
millió forint. A tervezési díj az is önerőt képezett, elképzelhető, hogy azt fogják ebbe
visszaforgatni, akkor az 5,7 millió és a 3,2 millió közötti különbözetet kell hozzátenni. Erre
nincs semmi utalás.
Dr. Egedy Zsolt: A kifizetések megtörténtek? Kivitelezőnek még nem került kifizetésre a
meghatározott összeg?
Romhányiné dr. Balogh Edit: Nem történt meg, mert még nem tudtak elszámolni.
Valószínű, hogy szállítói kifizetés van, és ezért kell a projekt lezárása. Abonynak még nem
kellett fizetni semmit.
Dr. Egedy Zsolt: Kora tavasszal arról is szó volt, hogy a P+R zöldövezeti részén több a
gyom, mint a fű, a vállalásban szerepelt, hogy gyepesíteni fognak, ez jelenleg hogyan áll?
Nem javasolta kifizetni a kivitelezőt, amíg nem teszi rendbe.
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Annyit mondott Lakatos úr a Duna Aszfalttól, hogy hozni
fognak rá még termőföldet, vegyszeres gyomirtást végeztek. Műszaki átadás megtörtént,
onnantól kezdve művelték.
Dr. Egedy Zsolt: Hiánypótlásban szerepeltetni kellett volna, hogy ezt végezzék el. Többen
felvetették, hogy a füvesítés történjen meg. A térfigyelő kamerák működnek-e a parkolóban?
Romhányiné dr. Balogh Edit: Működnek a kamerák, a forgalmi irodában figyelik.
Laptoppal mennek ki a közterület-felügyelők és kéthetente letöltik az anyagot. Garanciában
meg fogják csinálni a füvesítést.
Habony István: Mindenkinek érteni kell, nem találhat süket fülekre, hogy elkészül valami ¾
részig és ebek harmincadjára ott hagyják. Ez a település adott embereinek hibája, bűne,
elmarasztalása. Mondhatná azt is, hogy az aljegyzőnek az egész dolgot figyelemmel kellett
volna kísérnie. Ugyanígy van a 40-es úton, elkészítették a lehajtókat és nem tették rendbe a
40-es út padkáján túli területet. Abony városát minősíti, teljes egészében. Ebbe nem kíván
többet szólni, mert 12-szer említette a főtér rendbetételét, garanciális bejárást, abban sem
történt semmi. Tehát felesleges, mert a testületi ülés nem az ügyeknek fontos, általános
tapasztalata, hanem bizonyos embereknek fontos, hogy a munkájukat valaki beszegje, ez a
valaki a képviselő-testület. Lényeg, hogy az általuk elkészített irományokra valaki áment
mondjon, bélyegző és aláírás legyen rajta. Ez a jegyző, vagy a jegyzői titkárság, vagy melyik
osztály, nem tudja, de már hónapok óta ez az érzése, hogy a testület csak azért kell, hogy
bizonyos dologra rábólintson. Ez a téma is úgy jön a testület elé, hogy 17 órakor leteszik az
asztalra, a képviselő igazodjon el a több, mint 10 oldalon, ha nem akkor, átmegy így és ki
lehet pipálni. Ez az oka annak, hogy mindennel el vannak maradva. Elhangzott egy olyan
mondat a P+R parkoló kapcsán a polgármestertől, hogy nem fedi le számlával, csak a 3,2
millió forintot, mi az, hogy nem fedi le számlával? Kérdezi úgy is, mint képviselő, de inkább
úgy, mint Pénzügyi Bizottság elnöke. Hogyan történt, hogy nem fedi le a számla? Ebben a
hivatalban csak munka után készülhet számla, vagy nem így van?
Romhányiné dr. Balogh Edit: Nem így van. Sértegetés nélkül is meg tudja válaszolni a
feltett kérdéseket. Amikor a P+R parkoló építése elindult 4,5 millió forintra volt tervezve a
teljes kiviteli terv elkészítése. Ez került a pályázatba beépítésre. Mindenki tudja, hogy
csökkenteni kellett a műszaki tartalmat, buszforduló és a vasútállomás előtti tér nem készült
el. Ezért a Zakar úr nem tudott beadni számlát 4,5 millió forintról, mert a többit át kellett
adni a Nemzeti Strukturális Fejlesztési Hivatalnak. Ezért nem tudott leszámlázni többet, csak
az elvégzett munkát, az pedig 3,6 millió forint. Mielőtt bárki, bármiféle gyanúsat észlel
benne, azért nincs lefedve számlával, mert csak azt lehet lefedni számlával, ami munka
elkészült. Így került a pályázatba kompletten a tervezés, erre adott árajánlatot, a teljes
parkoló buszfordulóval együtt, kompletten. Ezzel szemben a gépkocsi parkoló és a
kerékpártároló valósult meg. Nincs benne semmi ferde dolog.
Habony István: Egyik oldalról szűkítették, másik oldalról pedig átlépte a Duna Aszfalt és
még be sem fejezte. Az egészet igyekszik kompletten kezelni. Egyik oldalról sok elmaradás
van, ami megtervezésre sem került. Így a lehívhatóság csökkent, másik oldalról, ha meg kell
fizetni, de a munkát a mai napig nem végezte el. Nem tudja, hogy ki volt, aki aláírta az
átvételi jegyzőkönyvet. Vitatkoztak már máskor is, más témában is, amikor az utak átadásra
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kerültek gázépítés után, mai napig szinte járhatatlanok az utak. Októberbe átadásra került a
terület, és nem ellenőrizte senki, hogy megfelelő-e a munka.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Műszaki bejárásokon el tudja mondani kik szoktak részt
venni. Minden projektnek van műszaki ellenőre, az felel a munkáért, nem a polgármesternek
kell aláírni, hogy a beruházás elkészült vagy sem, és nem is a településfejlesztési osztálynak.
Nem fogja átvenni addig üzemeltetésre az egészet, amíg a gyepterületet meg nem valósítják.
Dr. Egedy Zsolt: Egyik alkalommal jött egy telefon, hogy menjen ki a területre, ez közbülső
bejárás volt. Az eső elkezdett esni, és azt mondták, hogy írja alá, vissza is kérdezett, hogy
mit kell aláírni. Kérdésként feltette, hogy akadálymentes parkoló hol kerül elhelyezésre.
Megmutatták, hogy hová kerül megvalósításra. Elmondta a bejáráson, hogy amikor ezeket
helyreállítják a felmerült problémákat, akkor fogja a dokumentumokat aláírni. Utána más
bejáráson nem vett részt. Üzemeltetésben lehet azt mondani, hogy addig nem veszik át, ha
már leigazolták a teljesítést 100 %-osan, akkor már nagyon nehéz.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Teljesítést nem a polgármester igazolja le. A konzorciumon
belül van projektmenedzser, van műszaki ellenőr. Nem az első alkalom, mielőtt bárki
vádaskodna, először győződjön meg a dolgokról. Csinálhatná az aljegyző, lehet a Tesco-nál
nem kellett volna átvenni az építéshatóságnak, de akkor a közútnak nem kellett volna kiadni
az engedélyt. A járda, kerékpárút és a 40-es út közötti szakasz, Abony táblán kívül a Közút
kezelésében van, azon belül az önkormányzaté. Le kell zárni a projektet, fizikailag
megvalósult, még akkor is, ha garanciális hiba merült fel és javítani szükséges.
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 7 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás
mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta:
222/2011. (VI. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat
KMOP-2.3.1/C 2008-0008 jelű, „Parkolók és csomópontok fejlesztése” című projekt
konzorciumi együttműködési megállapodás módosításáról
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:
Képviselő-testület a KMOP-2.3.1/C 2008-0008 jelű, „Parkolók és csomópontok fejlesztése”
című pályázathoz kapcsolódó konzorciumi együttműködési megállapodás módosítását a
határozat 1. számú mellékleteként jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert az aláírásra.
Határidő: 2011. június 24.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
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Végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
A határozatról értesül:
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Vörös Mária aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
Budapesti Közlekedés-szervező Kht.
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi!
--Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte van-e napirend utáni kérdés, hozzászólás?
Kocsiné Tóth Valéria: Kérdezte, hogy arra fény derült-e, hogy az Abonyi Lajos útra hogyan
kerültek az útjavítók? A Károly Róbert út végén bontási törmelék van, hogyan került az oda?
Információi szerint oda vitték a Lovassy úti ingatlan bontásából származó törmeléket. Károly
Róbert út végén tehenészeti telep van, az oda járó nagy tehergépjárművek, traktorok
tönkreteszik az utat. Megoldást kellene találni, hogy a vállalkozó és a lakosság is
megnyugodjon.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Utána fognak nézni, a közterület-felügyelők ki fognak
menni. Megint egy olyan információ hangzott el, amihez nem kaptak tulajdonosi
hozzájárulást. Az utakkal kapcsolatban elmondta, hogy az ABOKOM Nonprofit Kft.
csinálta, és elfelejtettek szólni. Gáspár úr kiadta feladatul a vízműnek, ahol csőtörés volt,
szennyvízhálózat helyreállítási munkát, 1 m2-es aszfalt kivágásokat javítsák ki. Meg volt a
fedezet az út helyreállítási munkákra. Erre az összes megsüllyedt nyomvonalban felvágatták.
Erre már nem volt meg a fedezet, mert nem volt megrendelve a munka. Mást csináltak a
dolgozók, mint amire utasította a vezető a beosztottakat. Eredeti elképzelés szerint a
felvágott aszfaltot helyreállítják, pótlásokat elvégzik, de más munkát hajtottak végre. Írásban
fel fogja szólítani az ügyvezető urat, hogy állítassa helyre a hibákat.
Habony István: Az ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezetővel beszélt a napokban.
Megmutatta a volt orvosi ügyelet épületét, amit helyreállítottak. Egy észrevétele van, amikor
orvosi ügyelet volt, miért nem lehetett rendbe tenni? Akkor többször interpellált ebben az
ügyben, de nem történt megoldás. Amikor saját fészket kell rakni, akkor csodálatosan rendbe
lehet tenni, nem kérdezte, mennyibe került, de az elkeseríti, amíg orvosi ügyelet volt, addig
nagyon csúnyán nézett ki. Három testületi üléssel ezelőtt észrevételezte, hogy a Kostyán
Andor Rendelőintézetnél miért kell az embereknek ácsorogni a bejárati ajtó előtt, miért nem
lehet kinyitni, és miért nem lehet a betegeket beengedni a rendelőintézetbe, erre nem kapott
választ. Milyen intézkedés született ebben az ügyben.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Még akkor hívta Kovács Ildikó vezető asszisztenst, hogy fél
órával előbb legyen kinyitva az ajtó.
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Habony István: Elmaradt a visszajelzés az interpellálónak. Ugyanakkor észrevételezte, hogy
az Abonyi Lajos úti lakosok nevében a traktorok és nehézgépjárművek forgalmát illetően,
szíveskedjenek lépéseket tenni, ebben sem kapott választ. Ugyancsak felvetése volt korábbi
testületi ülésen, hogy a Tesco járattal kapcsolatban tegyenek lépéseket, hogy az ingyenesen
közlekedő járat, mivel a vasútállomásnál is van megállója, kérte, hogy tárgyaljanak a
tulajdonossal és próbáljanak megegyezni, hogy a vonatoktól is szállítsa be az utasokat.
Ezekre nem kapott eddig választ, nem a televízió nyilvánosságnak beszél, hanem a város
érdekében.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ezek után bármilyen kérdés felmerül, írásban fog Habony
képviselő úrnak válaszolni. Tábla kihelyezése a Pénzügyi Bizottság hatásköre. Elnök úrtól
kérte, hogy kezdeményezze bizottsági ülésen, hogy az Abonyi Lajos útra tiltó tábla kerüljön
kihelyezésre. A Tesco igazgatója holnapi napon jön, nem a helyi igazgató, hanem az
országos, több minden szóba fog kerülni, többek között a helyi buszjárat is. Nem a
vállalkozóval kell egyezkedni, mert a Tesco finanszírozza.
Gulykáné Gál Erzsébet: Kodály Zoltán út és Ady Endre út sarkán kérte a kaszálást
elvégezni.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy a közmunkaprogramban dolgozók végzik a
munkát. Elkészült a kaszálási ütemterv, bárki által megtekinthető, ha még van olyan terület,
ami kimaradt, akkor azt szerepeltetik az ütemtervben. Háromhetes forgó van, mert kevés
közfoglalkoztatott végzi a munkát.
Dr. Egedy Zsolt: Habony elnök úr hozzászólásához csatlakozva elmondta a központi volt
orvosi ügyelet, két ellentétes megjelenésével kapcsolatosan. Retró élmény maradt, ami a régi
ügyeletet hozza vissza a szép, új ABOKOM központ mellett, ott van a Kostyán Kúria
ugyanolyan állapotok vannak, mint volt korábban az ügyeleti épületnél. Ha van egy szép
központja az ABOKOM Nonprofit Kft-nek, akkor miért nem lehet a mellette lévő épület
előtti területet is lekaszálni.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kaszálják folyamatosan, az udvarban és az utcán is.
Festéséről is egyeztettek Szedmer Szilviával, a Műemlékvédelmi Felügyelőség
munkatársával. Amennyiben a hozzájárulást megkapják, nem kell terveztetni, meg lehet
javítani, hogy esztétikailag megfelelő legyen.
Dr. Egedy Zsolt: Ugyanilyen terület a Montágh Imre Iskola melletti, a régi tejcsarnok
területe, ott is kaszálni szükséges.
Murvainé Kovács Rita: Elmondta, hogy a központi játszótéren lévő csúszda kikopásra
került, javítása szükséges.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Garanciális javításban meg fogják rendelni a csúszda
javítását.
Kocsiné Tóth Valéria: Létezik olyan, hogy előzetes költségkalkulációt nem kaptak a
rendelő fenntartási költségekre vonatkozóan?
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Mivel korábban nem került leolvasásra, az első számlák
most bejöttek. Nem kell egyszerre kifizetni, eddig sem kellett. Bizottság, ha vizsgálja, akkor
vizsgálják meg, azt is, hogy megoldásra került-e a röntgenben felmerült hiányosság,
valamint, hogy a nőgyógyászat nem a megfelelő óraszámban működik.
Kovács László: Elmondta, hogy a Belsőerdő dűlőben még mindig ott van a kihordott
törmelék, ebben kért intézkedést.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Testület jóváhagyja a költségeket, és az ABOKOM
Nonprofit Kft. rendbe fogja tenni. Várja a rendőrségi vizsgálat eredményét. Semmilyen
hulladék, törmelék kihordására nem adott ki engedélyt, sem a Belsőerdő dűlőben, sem a
Károly Róbert útra. Egyedül engedélyt a Csiky laposra adna ki, oda lehetne törmeléket
hordani, de oda sem adott még ki engedélyt.
--Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, így Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester az
ülést bezárta.
K.m.f.
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polgármester

dr. Vörös Mária
aljegyző

Habony István
Kovács László
jegyzőkönyvi hitelesítők

