Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete
2740 Abony, Kossuth tér 1.
3-12/2011/JT.

223-226, 233-251/2011. sz. határozat

JEGYZŐKÖNYV
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. június 30-i üléséről
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 30-i üléséről.
Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Dr. Abonyi Viktor, Dr. Egedy
Zsolt, Habony István, Kelemen Tibor János, Kocsiné Tóth Valéria, Murvainé Kovács Rita
Képviselő-testület tagjai 7 fő.
Napirend tárgyalása közben érkezett: Kovács László, Dr. Magyar Gábor Sándor képviselő
Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: Dr. Vörös Mária aljegyző, Egedi Bernadett
Jegyzői Titkárságvezető-helyettes, Valaczkainé Varga Erzsébet Településfejlesztési
Osztályvezető, Kovács Teodóra Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztályvezető,
Győri Lászlóné Hatósági és Építésügyi Osztályvezető, Hamar Sándorné Gazdasági
Osztályvezető, Skultéty Éva, Márkus Tamás Mikro-Voks kezelő, Polónyi Éva
jegyzőkönyvvezető.
Meghívottként jelen volt: Palotai Sándor Pa-Ku Consulting Bt. ügyvezető igazgató, Simon
Gáborné Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
igazgató-helyettes.
Külsős Bizottsági tag: Temesközy Tamás, Dévainé Kazinczy Sára.
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 7 fővel határozatképes.
A jegyzőkönyvi hitelesítők személyére tett javaslatot. Névsor szerint Murvainé Kovács Rita
és Dr. Abonyi Viktor képviselők a jegyzőkönyvi hitelesítők.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a jegyzőkönyvi hitelesítők személyének
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás
mellett elfogadta Murvainé Kovács Rita és Dr. Abonyi Viktor jegyzőkönyvi hitelesítők
személyét.
Ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat.
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Napirend:
Zárt ülés:

Előadó:

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete
által kiírt jegyzői állásra benyújtott pályázatok
elbírálása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

2. Városfejlesztési társaság alapító okiratának
módosítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

3. Önkormányzati Érdekegyeztető Fórumba Abony
Város Pedagógus Szakszervezete részéről delegált
tagok elfogadása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

4. Lakbértartozás eltörlésére irányuló kérelem
elbírálása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

5. Fellebbezés elbírálása

Dr. Egedy Zsolt
Szociális és Eü. Biz. Elnöke

17:00 óra
Nyílt ülés:

Előadó:

1. Logopédiai és gyógytestnevelési feladatok
2011. szeptember 01-től történő ellátásáról
szóló megállapodás jóváhagyása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

2. A közoktatási intézmények 2011/2012. tanév szakmai
feladatellátáshoz szükséges órakeretek és pedagógus
álláshelyek számának meghatározása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

3. A 2011/2012-es tanév indítható osztályai számának
meghatározása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

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

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

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

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

6. A gyermekétkeztetés 2011. évi intézményi térítési
díjainak meghatározása (bölcsőde tekintetében)

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester
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7. 270/2010. (IX.23.) számú képviselő-testületi határozat Romhányiné dr. Balogh Edit
módosítása
Polgármester
8. Tájékoztató a 154/2011. (IV.28.) sz. Képviselő-testületi Romhányiné dr. Balogh Edit
határozatban foglalt intézkedések megtételéről
Polgármester
9. Abony Város Önkormányzata és az ABOKOM
Nonprofit Kft. között köttetett keretszerződés módosítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

10. „Abony Város északkeleti részének csapadékvízelvezetése és gyűjtése” című, KMOP-3.3.1/B-102010-0037 jelű pályázathoz kapcsolódó szolgáltatások ellátására szerződések megkötése

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

11. Abony Rákóczi út 8. (helyrajzi szám: 4897) szám
alatti ingatlan megvásárlására való szándék kifejezése

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

12. Tájékoztató a városban felmerülő közvilágítási problémákkal kapcsolatos intézkedések megtételéről

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

13. Tájékoztató a közintézmények, középületek és közterületek akadálymenetesítéséről a mindennapi életben

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

14. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

15. Egyebek

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester
---

Dr. Magyar Gábor Sándor képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők
száma 8 fő.
Levételre javasolta az „Abony Város Önkormányzata és az ABOKOM Nonprofit Kft.
között köttetett keretszerződés módosítása” című napirendi pontot.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az „Abony Város Önkormányzata és
az ABOKOM Nonprofit Kft. között köttetett keretszerződés módosítása” című napirendi
pont levételéről.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett az „Abony Város Önkormányzata és az ABOKOM Nonprofit Kft. között
köttetett keretszerződés módosítása” című napirendi pont napirendről történő levételét
egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta:
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223/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata és az ABOKOM Nonprofit Kft. között köttetett
keretszerződés módosítása című napirendi pont levételéről
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az „Abony Város Önkormányzata és az
ABOKOM Nonprofit Kft. között köttetett keretszerződés módosítása” című napirendi
pontot a Képviselő-testületi ülés napirendjéről leveszi.
--Felvételre javasolta zárt ülés 6. napirendi pontjaként az „Abony, Kossuth tér 3. I/3. szám
alatti önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérleti szerződés közös megegyezéssel
történő megszüntetése” című napirendi pontot.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az „Abony, Kossuth tér 3. I/3. szám
alatti önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérleti szerződés közös megegyezéssel
történő megszüntetése”című napirendi pont zárt ülés 6. napirendi pontjaként történő
felvételéről.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett az „Abony, Kossuth tér 3. I/3. szám alatti önkormányzati bérlakásra vonatkozó
bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése” című napirendi pont zárt
ülés 6. napirendi pontjaként történő felvételét egyhangúlag elfogadta, és a következő
határozatot hozta:
224/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony, Kossuth tér 3. I/3. szám alatti önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérleti
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése 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 „Abony Kossuth tér 3. I/3. szám alatti
önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérleti szerződés közös megegyezéssel történő
megszüntetése” című napirendi pontot a képviselő-testületi zárt ülés 6. napirendi pontjaként
napirendre tűzi.
--Felvételre javasolta nyílt ülés 9. napirendi pontjaként az „Abony 1877, 1878, 1879, 1880,
1881 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú területek térítésmentes használatba
vétele iránti kérelem elbírálása” című napirendi pontot.
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az „Abony 1877, 1878, 1879, 1880,
1881 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú területek térítésmentes használatba
vétele iránti kérelem elbírálása”című napirendi pont nyílt ülés 9. napirendi pontjaként
történő felvételéről.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett az „Abony 1877, 1878, 1879, 1880, 1881 helyrajzi számú önkormányzati
tulajdonú területek térítésmentes használatba vétele iránti kérelem elbírálása” című
napirendi pont nyílt ülés 9. napirendi pontjaként történő felvételét egyhangúlag elfogadta, és
a következő határozatot hozta:
225/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony 1877, 1878, 1879, 1880, 1881 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú területek
térítésmentes használatba vétele iránti kérelem elbírálása 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 foglaltakat, a meghívóban
nem szereplő „Abony 1877, 1878, 1879, 1880, 1881 helyrajzi számú önkormányzati
tulajdonú területek térítésmentes használatba vétele iránti kérelem elbírálása” című
napirendi pontot a képviselő-testületi nyílt ülés 9. napirendi pontjaként napirendre tűzi.
--Felvételre javasolta nyílt ülés 14. napirendi pontjaként az „A térfigyelő rendszer
kialakításához kapcsolódó közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és közbeszerzési eljárást
lefolytató szervezet megbízásáról szóló 184/2011. (V.26.) sz. Képviselő-testületi
határozat módosítása” című napirendi pontot.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az „A térfigyelő rendszer
kialakításához kapcsolódó közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és közbeszerzési eljárást
lefolytató szervezet megbízásáról szóló 184/2011. (V.26.) sz. Képviselő-testületi
határozat módosítása”című napirendi pont nyílt ülés 14. napirendi pontjaként történő
felvételéről.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett az „A térfigyelő rendszer kialakításához kapcsolódó közbeszerzési Ad-Hoc
Bizottság és közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megbízásáról szóló 184/2011.
(V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítása” című napirendi pont nyílt ülés 14.
napirendi pontjaként történő felvételét egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot
hozta:
226/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
a térfigyelő rendszer kialakításához kapcsolódó közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és
közbeszerzési eljárás lefolytat szervezet megbízásáról szóló 184/2011. (V.26.) sz.
Képviselő-testületi határozat módosítása című napirendi pont felvételéről
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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 foglaltakat, a meghívóban
nem szereplő „A térfigyelő rendszer kialakításához kapcsolódó közbeszerzési Ad-Hoc
Bizottság és közbeszerzési eljárás lefolytat szervezet megbízásáról szóló 184/2011.
(V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítása” című napirendi pontot a képviselőtestületi nyílt ülés 14. 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 a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.
Napirend:

Előadó:

Zárt ülés:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete által
kiírt jegyzői állásra benyújtott pályázatok elbírálása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

2. Városfejlesztési társaság alapító okiratának módosítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

3. Önkormányzati Érdekegyeztető Fórumba Abony Város
Pedagógus Szakszervezete részéről delegált tagok
elfogadása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

4. Lakbértartozás eltörlésére irányuló kérelem elbírálása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

5. Fellebbezés elbírálása

Dr. Egedy Zsolt
Szociális és Eü. Biz. Elnöke

6. Abony, Kossuth tér 3. I/3. szám alatti önkormányzati
bérlakásra vonatkozó bérleti szerződés közös
megegyezéssel történő megszüntetése

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

Nyílt ülés:

Előadó:

1. Logopédiai és gyógytestnevelési feladatok 2011.
szeptember 01-től történő ellátásáról szóló megállapodás
jóváhagyása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester
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2. A közoktatási intézmények 2011/2012. tanév szakmai
feladatellátásához szükséges órakeretek és pedagógus
álláshelyek számának meghatározása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

3. A 2011-2012-es tanév indítható osztályai számának
meghatározása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

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

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

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

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

6. A gyermekétkeztetés 2011. évi intézményi térítési
díjainak meghatározása ( bölcsőde tekintetében)

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

7. 270/2010. (IX.23.) számú képviselő-testületi határozat
módosítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

8. Tájékoztató a 154/2011. (IV.28.) sz. Képviselő-testületi
határozatban foglalt intézkedések megtételéről

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

9. Abony 1877, 1878, 1879, 1880, 1881 helyrajzi számú
önkormányzati tulajdonú területek térítésmentes
használatba vétele iránti kérelem elbírálása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

10. „Abony Város északkeleti részének csapadékvízelvezetése és gyűjtése” című, KMOP-3.3.1/B-10
2010-0037 jelű pályázathoz kapcsolódó szolgáltatások
ellátására szerződések megkötése

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

11. Abony Rákóczi út 8. (helyrajzi szám: 4897) szám alatti
ingatlan megvásárlására való szándék kifejezése

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

12. Tájékoztató a városban felmerül közvilágítási
problémákkal kapcsolatos intézkedések megtételéről

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

13. Tájékoztató a közintézmények, középületek és
közterületek akadálymentesítéséről a mindennapi
életben

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester
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14. A térfigyelő rendszer kialakításához kapcsolódó
közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és közbeszerzési
eljárást lefolytató szervezet megbízásáról szóló
184/2011. (V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
módosítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

15. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

16. Egyebek
--Kérdezte, hogy van-e napirend előtti kérdés, hozzászólás?
Habony István: elmondta, hogy a legutóbbi képviselő-testületi ülésen arra interperált, hogy
tárgyalás folyik a Tesco járattal összefüggésben a buszjárat kiegészítésére.
Romhányiné dr. Balogh Edit: nem volt még tárgyalás.
Habony István: akkor arról tájékoztatta őket a polgármester asszony, hogy másnap jön a
Tesco-tól valaki ebben az ügyben.
Romhányiné dr. Balogh Edit: elnézte az időpontot. Elnézést kért. 2011. július 4-én lesz a
tárgyalás 11 órakor.
Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját!
Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült!
Képviselő-testület nyílt ülésen folytatta munkáját!
--Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy mivel eredménytelenek lettek a jegyzői állás
betöltésére vonatkozó pályázatok, ezért javasolja nyílt ülés 1. napirendi pontjának felvételére
Abony Város Önkormányzata jegyzői állás betöltésére vonatkozó pályázat kiírása című
napirendi pontot.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az „Abony Város Önkormányzata
jegyzői állás betöltésére vonatkozó pályázat kiírása” című napirendi pont felvételéről.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett az „Abony Város Önkormányzata jegyzői állás betöltésére vonatkozó pályázat
kiírása” című napirendi pont felvételét egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot
hozta:
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233/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata jegyzői állás betöltésére vonatkozó pályázat kiírása 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
„Abony Város Önkormányzata jegyzői állás betöltésére vonatkozó pályázat kiírása”
című napirendi pontot a képviselő-testületi nyílt ülés 1. napirendi pontjaként napirendre tűzi.
--1./ Napirendi pont tárgya:

Abony Város Önkormányzata jegyzői állás betöltésére
vonatkozó pályázat kiírása

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésként
elmondta, hogy a pályázati kiírás ugyanazt tartalmazza, mint a korábbiak. Módosító
javaslatként elhangzott, hogy a vezetői gyakorlatot csökkentsék három évre. Kérdezte, hogy
van-e még más módosító indítvány?
Kovács László: elmondta, hogy a harmadik pályázatot írják ki. Mivel nem túl sokan
jelentkeznek, van egy áthidaló megoldási javaslata. Lehetne csökkenteni a gyakorlat évét is.
Viszont hagyják meg maguknak azt a lehetőséget, hogy a pályázatban élvezzen előnyt az,
akinek öt év vezetői gyakorlata van.
Dr. Magyar Gábor Sándor: szeretnék, hogy ha több jelentkező lenne. Ennek egyetlen egy
lehetősége van, hogy ha a szakmai gyakorlatot három évre csökkentik. Emellett módjuk van
figyelembe venni a választáskor, hogy mekkora gyakorlattal rendelkezik a jelölt. Viszont
ezzel nem zárnak ki olyan pályázót, akinek két hónap hiányzik az öt évhez. Javasolta, hogy
csökkentsék három évre a szakmai gyakorlatot.
Romhányiné dr. Balogh Edit: ő úgy értelmezte, hogy a vezetői gyakorlatot javasolták
három évre csökkenteni, nem a szakmai gyakorlatot. A pályázati kiírásban öt év
közigazgatási szakmai gyakorlat szerepel.
Dr. Magyar Gábor Sándor: elmondta, hogy ő a vezetői gyakorlatra gondolt.
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy van-e több kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ismertette az elhangzott módosító javaslatot.
3 éves vezetői gyakorlat.
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 4 igen és 1 nem szavazattal, 4 tartózkodás
mellett az elhangzott módosító javaslatot nem támogatta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 4 igen és 4 nem szavazattal, 1 tartózkodás
mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot nem támogatta, és a következő határozatot
hozta:
234/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata jegyzői állás betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról
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:
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzői álláshelyre vonatkozó pályázati
kiírást nem fogadta el.
A határozatról értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Vörös Mária aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
--2./ Napirendi pont tárgya:

A logopédiai és gyógytestnevelési feladatok 2011.
szeptember 01.-től történő ellátásáról szóló megállapodás
jóváhagyása

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kérte, hogy
támogassa a Képviselő-testület a megállapodást.
Dr. Magyar Gábor Sándor: elmondta, hogy nincs részletezve, hogy mely
gyógytestnevelési feladatokra kívánnak megállapodást kötni. Pályázati kiírások még nem
jelentek meg. Ezért még nem is éltek előterjesztéssel az uszoda lefedéssel kapcsolatban,
hiszen megalapozott és időtálló előterjesztést szeretnének elővezetni. Ha indítanak egy
csoportos gyógyúszás tanfolyamot, akkor azt kistérségi szinten kell meghirdetni. Ha Abony
ezt nem kezdeményezheti, hanem egy másik szolgáltató végezheti el ezt a munkát kistérségi
szinten, akkor egy komoly finanszírozási lehetőségtől fosztják meg saját magukat.
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Romhányiné dr. Balogh Edit: a logopédiai és gyógytestnevelési feladatok 2007.
szeptember 1-től kistérségi szinten vannak ellátva. Ez nem az első megállapodás. Ez a
korábbi megállapodásoknak a megerősítése. Minden tanév kezdése előtt ezt meg kell
hosszabbítani. A kistérségen belül gyógyúszásra nincs szerződés. Egyetlen egy
Önkormányzatnak sincs gyógyúszásra szerződése. A gyógytestnevelés oktatási és nem
gyógyászati tevékenység. Csak abban az esetben lehet bevállalni, hogy ha annak a személyi
és tárgyi feltétele biztosított. A gyógyúszásra most még nem tudnak szerződni. Csak akkor
lehet, hogy ha meglesznek a feltételei. A meglévő személyi feltételekkel és tárgyi
feltételekkel folytatni kívánja a kistérségen belül az EGYMI a logopédiai és
gyógytestnevelési feladatokat. Ez nem gyógyászati, hanem oktatási feladat. Az oktatási
intézményük áll szerződésben a kistérséggel. A kistérségen belül Abonyon kívül még ellátják
Újszilváson és Kőröstetétlenen is ezeket a feladatokat. Kérte, hogy a korábbi éveknek
megfelelően támogassák, hogy ez a két oktatási feladat kistérségi szinten tovább
folytatódjon.
Kérdezte, hogy 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 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő
határozatot hozta:
235/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
a logopédiai és gyógytestnevelési feladatok 2011. szeptember 01.-től történő ellátásáról
szóló megállapodás jóváhagyásáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 9. §-ban biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a települési
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvényben
foglaltakat, a következő határozatot hozta:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a logopédiai és gyógytestnevelési
feladatok ellátásáról szóló, 2011. szeptember 01. és 2012. augusztus 31. közötti
időszakra, a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulással kötött Megállapodást a
határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező
Megállapodás aláírására.
Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény
Jegyzői Titkárság
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A határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Vörös Mária aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás
Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény
235/2011.(VI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete
MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás (2700 Cegléd, Kossuth
tér 1.) képviseli: Földi László elnök (továbbiakban: megbízó),
másrészről: Abony Város Önkormányzata, (2740 Abony, Kossuth tér 1.)
képviseli Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester (továbbiakban: megbízott), között az
alábbi pontokba foglalt feltételekkel:
1.) Előzmények: a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás tagönkormányzatai
megállapodtak abban, hogy kistérségi szinten látják el az alábbi feladatokat:
Pedagógiai szakszolgálatok.
2.) A megállapodás célja: a megbízó számára külső erőforrás bevonása a jelen
megállapodás tárgyát képező feladatok tekintetében.
3.) A megállapodás tárgya:
a.) A mindenkori hatályos a Magyar Köztársaság Költségvetéséről szóló törvény 8.
sz. mellékletében rögzítetteknek megfelelően gyógytestnevelési feladatok ellátása
a következő településeken:
Abony
Kőröstetétlen
b.) A mindenkori hatályos a Magyar Köztársaság Költségvetéséről szóló törvény 8.
sz. mellékletében rögzítetteknek megfelelően logopédiai feladatok ellátása a
következő településeken:
Abony
Kőröstetétlen
Újszilvás
4.) Kötelezettségvállalás: a megbízott díjazás ellenében kötelezettséget vállal arra, hogy a
jelen megállapodásban 3. pontjában megjelölt feladatokat elvégzi.
A díjazás mértéke mindkét feladat tekintetében 14.000 (tizennégyezer) forint/év
ellátottanként.
Az alaptámogatás kétszerese 28.000 (huszonnyolcezer) forint/év jár azon ellátottak
után, akiknek a szolgáltatást lakóhelyükön, vagy abban a közoktatási intézményben
biztosítja, ahol tanulói jogviszonnyal rendelkeznek.
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5.) A kifizetés ütemezése: a kifizetések havi egyenlő bontásban, a teljesítés igazolása
után, a havi rendes normatív hozzájárulás megbízóhoz való megérkezését követő 5.
napon esedékesek.
6.) A szerződő felek tudomásul veszik, hogy:
továbbra is a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás látja el tagönkormányzatai
jelen szerződésben felsorolt pedagógiai szakszolgálati feladatait,
a jelen megállapodás az 1. pontban rögzítetteknek megfelelően nem
feladatátadásnak, hanem külső erőforrás bevonásának minősül.
7.) A jelen megállapodás 2011. szeptember 1-től 2012. augusztus 31-ig szól.
8.) A megbízó a teljesítés vonatkozásában hozzájárul harmadik személy
közreműködéséhez, de a megbízott a harmadik személy bevonása tárgyában köteles
konzultálni a megbízóval.
9.) A teljesítést igazolja a Társulás munkaszervezetének vezetője.
Abony, 2011.
………………………..
Földi László
elnök
(megbízó)

……………………….
Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester
(megbízott)

Ellenjegyzők:
…………………………..
munkaszervezet-vezető

…………………………
jegyző

--3./ Napirendi pont tárgya:

A közoktatási intézmények 2011/2012. tanév szakmai
feladatellátásához szükséges órakeretek és pedagógus
álláshelyek számának meghatározása

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kérdezte, hogy
van-e valakinek módosító javaslata?
Habony István: kérte, hogy a Képviselő-testület fogadja el iskolánként az előterjesztést.
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az 1. számú határozati javaslat 1.
pontjának elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett az 1. számú határozati javaslat 1. pontját egyhangúlag elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az 1. számú határozati javaslat 2.
pontjának elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett az 1. számú határozati javaslat 2. pontját egyhangúlag elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az 1. számú határozati javaslat 3.
pontjának elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett az 1. számú határozati javaslat 3. pontját egyhangúlag elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az 1. számú határozati javaslat 4.
pontjának elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett az 1. számú határozati javaslat 4. pontját egyhangúlag elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az 1. számú határozati javaslat 5.
pontjának elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett az 1. számú határozati javaslat 5. pontját egyhangúlag elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és az 1. számú
határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett az előterjesztést és az 1. számú határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a
következő határozatot hozta:
236/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
a közoktatási intézmények 2011/2012. tanév szakmai feladatellátáshoz szükséges
órakeretek meghatározásáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvényben foglaltakat, az alábbi határozatot hozta:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyulai Gaál Miklós
Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a 2011/2012.
tanévben a kötelezően finanszírozandó 100 %-os órakeretet – 1410,151
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óratömeg felhasználásával – biztosítja, a határozat 1. számú mellékletét képező
kimutatás szerint.
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a művészetoktatás órakeretét
maximálisan 37 óra felhasználásában határozza meg..
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Somogyi Imre Általános
Iskolában a 2011/2012. tanévben a kötelezően finanszírozandó 100 %-os
órakeretet – 1340,025 óratömeg felhasználásával – biztosítja, a határozat 2.
számú mellékletét képező kimutatás szerint.

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Montágh Imre Általános
Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben a
2011/2012. tanévben a kötelezően finanszírozandó 100 %-os órakeretet – 228,5
óratömeg felhasználásával – biztosítja, a határozat 3. számú mellékletét képező
kimutatás szerint.
4. Abony Város Önkormányzat Képviselő – testülete a Bihari János Zeneiskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011/2012. tanévben felhasználható
óratömegét 385 órában, a túlórákat 27 órában határozza meg.
5. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kinizsi Pál Gimnázium és
Szakközépiskolában a 2011/2012. tanévben a kötelezően finanszírozandó 100
%-os órakeretet – 499,2 óratömeg felhasználásával – biztosítja, a határozat 4.
számú mellékletét képező kimutatás szerint.
Határidő: 2011/2012. tanév
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Intézményvezetők
Jegyzői Titkárság
Gazdasági Osztály
A határozatról értesül:
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
2. Parti Mihály alpolgármester
3. dr. Vörös Mária aljegyző
4. Jegyzői Titkárság
5. Gazdasági Osztály
6. Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
7. Somogyi Imre Általános Iskola igazgatója
8. Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény igazgatója
9. Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola igazgatója
10. Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
A határozat melléklete ezen jegyzőkönyv mellékletét képezi!
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a 2. számú határozati javaslat 1.
pontjának elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett a 2. számú határozati javaslat 1. pontját egyhangúlag elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a 2. számú határozati javaslat 2.
pontjának elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett a 2. számú határozati javaslat 2. pontját egyhangúlag elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a 2. számú határozati javaslat 3.
pontjának elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett a 2. számú határozati javaslat 3. pontját egyhangúlag elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a 2. számú határozati javaslat 4.
pontjának elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett a 2. számú határozati javaslat 4. pontját egyhangúlag elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a 2. számú határozati javaslat 5.
pontjának elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett a 2. számú határozati javaslat 5. pontját egyhangúlag elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a 2. számú határozati javaslat 6.
pontjának elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett a 2. számú határozati javaslat 6. pontját egyhangúlag elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a 2. számú határozati javaslat 7.
pontjának elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett a 2. számú határozati javaslat 7. pontját egyhangúlag elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a 2. számú határozati javaslat 8.
pontjának elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett a 2. számú határozati javaslat 8. pontját egyhangúlag elfogadta.
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a 2. számú határozati
javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett az előterjesztést és a 2. számú határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a
következő határozatot hozta:
237/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
a közoktatási intézmények 2011/2012. tanév szakmai feladatellátáshoz szükséges
pedagógus álláshelyek számának meghatározásáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvényben foglaltakat, az alábbi határozatot hozta:
1.

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyulai Gaál Miklós Általános
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézményben az általános iskolai pedagógus
álláshelyek számát a 2011/2012. tanévtől 54 fővel, az alapfokú művészetoktatásban a
pedagógus álláshelyek számát 1,5 fővel engedélyezi.

2.

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Somogyi Imre Általános
Iskolában az általános iskolai pedagógus álláshelyek számát a 2011/2012. tanévtől
52 fővel engedélyezi.

3.

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Montágh Imre Általános Iskola,
Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben a pedagógus
álláshelyek számát a 2011/2012. tanévtől 17 fővel engedélyezi.

4.

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kinizsi Pál Gimnázium és
Szakközépiskolában a pedagógus álláshelyek számát a 2011/2012. tanévtől 20 fővel
engedélyezi.

5.

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bihari János Zeneiskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a pedagógus álláshelyek számát a
2011/2012. tanévtől 17,5 fővel engedélyezi.

6.

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyöngyszemek Óvodájában a
2011/2012. nevelési évtől a pedagógus álláshelyek számát 17 fővel engedélyezi.

7.

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pingvines Óvodában a
2011/2012. nevelési évtől a pedagógus álláshelyek számát 17 fővel engedélyezi.

8.

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szivárvány Óvoda és
Bölcsődében a 2011/2012. nevelési évtől a pedagógus álláshelyek számát 15 fővel
engedélyezi.

Határidő: 2011/2012. tanév
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
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Végrehajtásban közreműködik:
Intézményvezetők
Jegyzői Titkárság
Gazdasági Osztály
A határozatról értesül:
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
2. Parti Mihály alpolgármester
3. dr. Vörös Mária jegyző
4. Jegyzői Titkárság
5. Gazdasági Osztály
6. Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
7. Somogyi Imre Általános Iskola
8. Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény
9. Kinizsi Pál gimnázium és Szakközépiskola
10.
Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
11.
Pingvines Óvoda
12.
Gyöngyszemek Óvodája
13.
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
--4./ Napirendi pont tárgya:

A 2011/2012-es tanév indítható osztályai számának
meghatározása

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni nem
kívánta.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 1. pontjának
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett a határozati javaslat 1. pontját egyhangúlag elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 2. pontjának
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett a határozati javaslat 2. pontját egyhangúlag elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 3. pontjának
elfogadásáról.
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett a határozati javaslat 3. pontját egyhangúlag elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 4. pontjának
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett a határozati javaslat 4. pontját egyhangúlag elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő
határozatot hozta:
238/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 2011/2012-es tanév indítható osztályai számának meghatározásáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvényben foglaltak alapján az alábbi határozatot hozta:
1.

2.

3.

4.

5.

A Somogyi Imre Általános Iskolában a 2011/2012. tanévben az 1. évfolyamon négy
osztály indítását, továbbá a tanulók napközbeni ellátására (napközi, iskolaotthon és
tanulószoba) összesen 11 csoport indítását engedélyezi. Más évfolyamokon nem
változik az indítható osztályok száma.
A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a
2011/2012. tanévben az 1. évfolyamon négy osztály, továbbá a tanulók napközbeni
ellátására (napközi, iskolaotthon és tanulószoba) összesen 13 csoport indítását
engedélyezi. Más évfolyamokon nem változik az indítható osztályok száma.
A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és EGYMI-ben a 2011/2012. tanévben két
összevont (1.-2. és 7.-8. osztály) csoport indítását, összesen 6 tanulócsoport, a tanulók
napközbeni ellátására (napközi és tanulószoba) összesen 2 csoport indítását
engedélyezi.
A Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskolában a 2011/2012. tanévben összesen 5
gimnáziumi és 4 szakközépiskolai osztály indítását engedélyezi.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 1-4. pontban foglalt feladatokkal
kapcsolatos intézkedések megtételére.

Határidő: 2011. augusztus 31.
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Jegyzői Titkárság
Oktatási intézmények
A határozatról értesül:
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Parti Mihály alpolgármester
dr. Vörös Mária aljegyző
Valamennyi osztályvezető
Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Somogyi Imre Általános Iskola
Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és EGYMI
Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola
---

5./ Napirendi pont tárgya:

Megbízás a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Bihari János
Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
pedagógiai
programja
módosításának
szakértői
véleményezésére

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésül
elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság a Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény esetében szakértőnek Spáthné Faragó Éva közoktatási szakértőt javasolta
megbízni, bruttó 30.000,- forintért. Az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság is Spáthné
Faragó Éva közoktatási szakértőt javasolta.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az 1. számú határozati javaslat
elfogadásáról és Spáthné Faragó Éva közoktatási szakértő megbízásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett az 1. számú határozati javaslatot és Spáthné Faragó Éva közoktatási szakértő
megbízását egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta:
239/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Bihari János Zeneiskola, 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 Bihari János Zeneiskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programjának törvényességi szakmai
vizsgálatával, szakértői vélemény készítésével Spáthné Faragó Éva közoktatási

22

szakértőt bízza meg 30.000,- Ft (alanyi adómentes) 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. június 30.
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
Spáthné Faragó Éva közoktatási szakértő
Bihari János Zeneiskola , Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény
239/2011.(VI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről a Abony Város Önkormányzata (székhely: 2740 Abony,
Kossuth tér 1. képviseli: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester, adószám: 15390709-213, bankszámlaszám: 1199360906147486-10000104, mint megbízó (továbbiakban:
Megbízó)
Másrészről Spáthné Faragó Éva (székhely: 2023 Dunabogdány Szent Donát utca 14. szám
adószám: 73180531-1-33, bankszámlaszám: 6470001410013735 egyéni vállalkozói
igazolvány szám: ES-470162), mint megbízott (továbbiakban: Megbízott) között az alábbi
feltételekkel:
1. Megbízó megbízza Megbízottat a Bihari János Zeneiskola, 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 Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény pedagógiai program módosítása szakértői véleményezésének megbízásáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 239/2011. (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: SZ021629.
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4. A Megbízó a Megbízott részére megküldi a Bihari János Zeneiskola, 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
Pedagógiai Program módosításának 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
30.000,- Ft (azaz Harmincezer forint) (alanyi adómentes) 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.
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. …….………..
………………………………
Abony Város Önkormányzat
Megbízó képviseletében:
Romhányiné Dr. Balogh Edit
polgármester

……………………………………..
Megbízott
közoktatási szakértő
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Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény esetében Dr. Patakiné Farkas Erzsébet közoktatási
szakértőt javasolják megbízni bruttó 100.000,- forintért.
Habony István: a Pénzügyi Bizottság 30.000,- forintot hagyott jóvá a Gyulai Gaál Miklós
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szakértésére is. Nem támogatja a
100.000,- forintos szakértői díjat. Kérte, hogy a Képviselő-testület se támogassa.
Kocsiné Tóth Valéria: elmondta, hogy van olcsóbb ajánlat is. Gáspár István árajánlata
75.000,- forint.
Murvainé Kovács Rita: elmondta, hogy az igazgató-helyettes jelen volt az Oktatási, Sport
és Kulturális Bizottsági ülésen. Kikérték a véleményét. Dr. Patakiné Farkas Erzsébettől már
kértek segítséget. Az kérte az igazgató helyettes, hogy őt támogassa a Bizottság.
Simon Gáborné: korábbi munkakapcsolatuk is van Dr. Patakiné Farkas Erzsébettel. Azon
kívül szolnoki, itt van a közelben. Gáspár Istvánt nem ismerik. Ez a két ajánlat érkezett. A
két ajánlat között a 25.000,- forintnyi különbség nem annyira sok.
Romhányiné dr. Balogh Edit: nincs 30.000,- forintos ajánlat. Spáthné Faragó Éva adott
30.000,- forintos ajánlatot a zeneiskolára, de a Gyulai iskolára nem adott ajánlatot, mert nem
szakértette sosem az általános iskola művészetoktatását.
Dr. Egedy Zsolt: nincs becsatolva az árajánlata Molnár Istvánnénak.
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy nem érkezett be tőle ajánlat. A Gyulai
iskolára két érvényes ajánlat érkezett, Dr. Patakiné Farkas Erzsébeté és Gáspár Istváné.
Kocsiné Tóth Valéria: a Pénzügyi Bizottságon azt a tájékoztatást kapták, hogy csak a
művészetoktatási pedagógiai programot véleményezi a szakértő.
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy nem az egész pedagógiai programra
vonatkozik a véleményezés?
Simon Gáborné: a művészetoktatás részére vonatkozik, öt tanszakra.
Habony István: elmondta, hogy a Gyulai iskolának és a zeneiskolának is jelenlegi
fenntartója Abony Város Önkormányzata. Abony Város Önkormányzatához le kell adni a
pedagógiai programot. Az Önkormányzat adja ki a pedagógiai programot szakértésre. Nem
hatja meg, hogy előzetes egyeztetések és munkakapcsolatok történtek-e. Az iskola dönti el,
hogy kinek a véleményét kéri ki az előkészítő szakaszban. Etikailag is megkérdőjelezi, hogy
az, aki ezt a munkát segítette, az szak érthet-e. Kiáll a Pénzügyi Bizottság határozat mellett,
amiben az szerepel, hogy 30.000,- forintnál nincs több pénz a Gyulai iskola
művészetoktatásának szakértésére. Ha ezt Dr. Patakiné Farkas Erzsébet nem készíti el
30.000,- forintért, akkor az Önkormányzat kiadja szakértésre. Nincs rá 100.000,- forint. A
Pénzügyi Bizottság 30.000,- forintot hagyott jóvá erre.
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Simon Gáborné: a munkakapcsolatuk nem a pedagógiai program módosítására vonatkozott,
hanem bizonyítványok és egyebek kiállításának törvényes módjára.
Romhányiné dr. Balogh Edit: 30.000,- forintos árajánlata egyetlen egy szakértőnek sincs a
Gyulai iskolára.
Habony István: kérni kell be újra árajánlatokat. Van a Hivatalban olyan ember, aki az
oktatással foglalkozik. Erre nincs 100.000,- forint.
Romhányiné dr. Balogh Edit: újabb ajánlatok ismeretében 2011. július 14-i ülésen újra
tárgyalja a Képviselő-testület.
Kérdezte, hogy van-e több kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ismertette az elhangzott módosított határozati javaslatot.
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programja módosításának szakértő által
történő véleményezésére vonatkozó megbízásra, újabb ajánlatok ismeretében 2011. július 14i rendkívüli ülésén visszatér.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosított határozati
javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás
mellett az elhangzott módosított határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot
hozta:
240/2011. (VI. 30.) 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:
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programja módosításának szakértő által
történő véleményezésére vonatkozó megbízásra, újabb ajánlatok ismeretében 2011. július 14i rendkívüli ülésén visszatér.
Határidő: 2011. július 14.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Jegyzői Titkárság
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A határozatról értesül:
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Vörös Mária aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
--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. Kiegészítést nem
kívánt tenni.
Dr. Magyar Gábor Sándor: elmondta, hogy nem szavazták meg a költségvetést, mert azt
gondolják, hogy ez tarthatatlan. Teljesen új költségvetésről van szó. Legfőképpen a hiány
emelkedett meg számottevően. Ez sok kérdést vet fel. Az eredeti költségvetésben a hiány 300
millió forint körül volt. Ebben az előterjesztésben a költségvetési hiány 1 milliárd 506 millió
925 ezer forint. Kérdezte, hogy az előzetes tervezéskor ezt miért nem lehetett látni? A
bevételek nem megfelelő ütemezésben érkeztek? Ez önmagában nem indok arra, hogy az
egész éves költségvetést 1 milliárd 200 millió forinttal, nagyobb hiánnyal tervezzék. Ez
igazolja azt a tényt, hogy ez egy látszat költségvetés és az év során majd hozzá idomítják a
valóság számait. Ők ezt teljes mértékben elutasítják. Ebben a felvetésben csatlakozna
Habony István képviselő többszöri megfogalmazásához, amikor csoszogi és a foltozás,
valamint a szakértelem hiányát pedzegette. Azt látja, hogy vagy az eredeti költségvetés
megtervezésekor volt nagy hozzá nem értés, és egy olyan szintű mulasztás, amit illene
kivizsgálni, vagy pedig most egy valamiféle térnyerés, egy gazdasági szabadkéz, amit
szeretne az Önkormányzat elérni. Nem hiszi, hogy nekik ehhez asszisztálni kellene. Felelős
képviselő ezt a költségvetés módosítást nem szavazhatja meg. Ha elindítják ezt a folyamatot,
akkor Abony Város költségvetése és gazdálkodása nagyon rövid időn belül teljes káoszba és
anyagi összeomlás szélére fog sodródni. Ezt időben meg kell akadályozni. Nem javasolja,
hogy ez magyarázat nélkül, úgynevezett belső finanszírozás keretében történjen. Szigorú
magyarázatot szeretne kapni. Kéri polgármester asszonytól, hogy az Önkormányzat 2011. évi
költségvetésének időarányos teljesülése és a város gazdálkodásának elemzése céljából a
képviselők számára az időarányos teljesülést készítsék el. A második negyedévi pénzügyi
helyzetről szóló tájékoztatót érti ez alatt. Az aktuális likviditási helyzetről minden képviselőtestületi ülésre készítsenek kimutatást a pénzállomány és a szállítói tartozások egyenlegének
megállapítása céljából. Vélhetően ezeknek az információknak a csendes háttérben maradása
okozta, hogy ilyen drasztikus változás állt elő a költségvetésben. Úgy tudja, hogy az előző
ciklusban a képviselők folyamatosan megkapták ezeket az adatokat. Gondolja, hogy a
Pénzügyi Bizottságnak vannak ezzel kapcsolatban információi. Ha nincsen, akkor kéri, hogy
foglalkozzanak ezzel a kérdéssel. Minden képviselő-testületi ülésen szeretnék látni az
aktuális mérleget. Ha a költségvetés készítők látták előre és nem figyelmeztették őket erre, és
akkor elfogadható hiánnyal próbálták kozmetikázni a várható pénzügyi helyzetet, akkor
szeretné, hogy ha ez számon kérődne.
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Ilyen mértékű hiányt a költségvetés nem fog tudni elviselni, ha csak nem a Két Torony
kötvény terhére manipulációkat hajtanak végre, ami egyébként záros határidőn belül csődbe
fogja a várost taszítani. Olyan szintű csődbe, amelyből a kötvény jellegétől fogva hosszú
évtizedekig nem lehet kimászni. Elfogadhatatlannak tartja és magyarázatot kér erre a
hatalmas hiányra. Vetődjön fel a kérdés, hogy ki és miért manipulál Abony költségvetésével.
Átadta az írásban megfogalmazott kérelmüket Romhányiné dr. Balogh Edit polgármesternek.
Dr. Egedy Zsolt: úgy gondolja, hogy a költségvetési hiány 1,5 milliárd forint, finanszírozási
műveletek kiadása 428 millió forint, finanszírozási hiány ugyanez az összeg, a hiány belső
finanszírozása 1,9 milliárd forint. Ez megítélése szerint, a Két Torony kötvénnyel
kapcsolatos műveleteket jelenti. A 428 millió forint bizonyára takarja a veszteség időarányos
részét is. Szerinte ez a számsor az árfolyamveszteségből, a kötvényből felhasznált összegből
állhat össze. Ezt a hiányt nem igazán indokolná a könyvvizsgáló által készített
véleményezési anyag 6. és 7. pontja. Gyakorlat volt, hogy a Képviselő-testület minden
hónapban a kötvény egyenleg állását megkapja. A költségvetés elfogadása óta nem
emlékszik, hogy kaptak volna erre vonatkozó összefoglalót.
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy az Önkormányzat nem működési
forráshiányos. A forráshiány fejlesztési forráshiányt takar. A Főtér projekt a költségvetés
elfogadását követően lett kihirdetve, hogy nyert. A megfelelő átvezetések megtörténtek.
Ezeknek a fedezete a kötvény terhére történik. Nem tudja, hogy az árfolyamveszteséget
takarja-e. Több mint két milliárd forint pályázati pénzt nyertek. A kötvénnyel azonos
értékben nyertek el uniós pályázati támogatást. A kötvényből 1,9 milliárd forint jelenleg is
rendelkezésre áll. Ehhez még jönni fog bevételként az utolsó harmada az Egészségügyi
Centrumnak, mintegy 150 millió forint. Bevételként fog megjelenni a bölcsödének a
kifizetése is. Szó sincs arról, hogy a kötvényt felélték volna. Azt mindenkinek tudnia kell,
hogy valamennyi városfejlesztést csak uniós pályázati pénzből és a kötvényt, mint önerőt
tudják felhasználni. Ha bármiféle manipuláció lett volna, akkor azt a könyvvizsgáló leírta
volna. Feltételezi, hogy a Pénzügyi Bizottság észrevételezte volna és a határozati
javaslatában írta volna.
A könyvtárba kikötötték az áramot, de még az nap délután visszakötötték. Ez nem azért van,
mert nincsenek a számlák kifizetve. Mindig is volt egy hónap tolódásuk. 31 nap után az E-on
az Önkormányzatoknál is kiköti az áramot. Aki régóta képviselő az tudja, hogy júniusban,
júliusban és augusztusban nincs a városnak bevétele. Ezek a legnehezebb hónapok.
Szeptember, októberben éri utol magát az Önkormányzat. Működési forráshiány nincs.
Fejlesztési forráshiány van, arra viszont a kötvény a fedezet. A Hivatalban semmi féle hűtlen
kezelés nincs. Reméli, hogy lesz pozitív elismerés is és nemcsak az elmarasztalás. Jobb
lenne, ha előbb tájékozódnának a képviselők, mielőtt bárkit minősítenének a televízió
nyilvánossága előtt és ezzel azt a gyanút keltenék, hogy itt hűtlen kezelés folyik.
Dr. Magyar Gábor Sándor: neveket nem sorolt fel. Egy vizsgálatot kért. Jobban szeretné,
hogy ha egy gazdasági szakember válaszolna, nem pedig Dr. Egedy Zsolt képviselő társa.
Nem kapott arra választ, hogy az eredeti költségvetésben lévő 300 milliós költségvetési
hiány mitől lett ötször annyi.
Hamar Sándorné: kimutatást fognak készíteni, hogy a költségvetés elfogadásától kezdve,
hogyan alakult a hiány belső illetve külső finanszírozása.
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A Képviselő-testület kérésének megfelelően készíteni fognak egy kimutatást. Negyedéves
pénzügyi tájékoztatót és félévi beszámolót mindig készítenek. Az augusztus végi képviselőtestületi ülésre készítik el a félévi beszámolót. A háromnegyed évről koncepciót készítenek,
az egész évről pedig zárszámadás keretében adnak tájékoztatót. Az állami támogatásból
kifizetésre kerültek a bérek. Április hónapban egy felülvizsgálat keretében megállapításra
került, hogy az alapító okirat nem pontosan fogalmazott az SNI-s gyerekekkel kapcsolatban.
Ennek következtében normatíva lemondás történt, ami havi lebontásban 5 millió mínuszt
jelent az állami támogatásból. A nyári hónapok elég szűkösek. Próbálnak minden számlát
kifizetni, amit csak tudnak. A jelenlegi szállítói tartozás 90 millió forint. Szabadon
rendelkezhetnek 20 millió forinttal, de inkább 11 millió forinttal, mert a segélyt is ki kell
fizetniük. Innentől kezdve minden hónap végére készíteni fognak tájékoztatót.
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy tegnap lett összesítve, a szünetben meg
fogják kapni a képviselők. Nincsen hatvan napos szállítói tartozásuk. Májusi és júniusi
számláik vannak. 622 ezer forint maradt a bérek kifizetését követően az állami támogatásból.
Az tény, hogy tolják a számlákat, hogy a szeptemberi adóbevételekkel utolérjék magukat.
Dr. Egedy Zsolt: ő nem akart Dr. Magyar Gábor Sándor képviselőnek válaszolni. Nem is
neki válaszolt. Pusztán csak a számok mögötti lehetséges műveletekre próbált egyfajta
szemszögből rávilágítani. A beruházási kiadás az előterjesztés szerint 67 millió 720 ezer
forinttal csökken és a költségvetési hiánynak a másfél milliárdja így alakult ki. Amikor
elfogadták a költségvetést, akkor nem volt megbontva, hogy mennyi a költségvetési hiány. A
bevételi főösszeg és a kiadási főösszeg gyakorlatilag most is ugyanazon szám, mint akkor is
volt. De ennyire nem volt kirészletezve. Kérdezte, hogy mekkora volt, azaz összeg a
könyvtár esetében, ami miatt kikapcsolták az elektromos szolgáltatást?
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy 188 ezer forint.
Dr. Egedy Zsolt: a költségvetés elfogadásakor a Hivatal számára elfogadták a terepjárót.
Talán nem most kellett volna megvásárolni, várhattak volna egy-két hónapot. Javasolta, hogy
az augusztusi képviselő-testületi ülésen módosítsák a költségvetési rendeletüket.
Romhányiné dr. Balogh Edit: házon belüli mulasztás miatt történt, hogy nem lett akkor
kifizetve, amikor kellett volna. Nem azért mert nem volt 188 ezer forint a számlán.
Egyszerűen alulra került, azaz egy számla. Aki dolgozik, az tévedhet.
Habony István: úgy gondolja, hogy mindenkinek lehetnek igazságai és részigazságai. A
költségvetés módosításával kapcsolatosan leírt számok őt tökéletesen megnyugtatják. Őt nem
ez idegesíti. Úgy gondolja, hogy bármely képviselő társának joga van kételkedni,
gyanakodni, gondolkodni és ismereteit bővíteni. Ezért senkinek nem szabad megsértődni. Ő
sem ért a jogi kérdésekhez. Nem állítja magáról, hogy csalhatatlan a pénzügyekben. De azt
határozottan állítja magáról, hogy a közpénz felett igyekszik a lehető legtisztességesebben
őrködni. Most olyan fizetési kötelezettségük van az SNI-s gyerekek rossz besorolásából,
vagy valamilyen munka elmarasztalásából, ami öt millió forintos kötelezettséget jelent
havonta.
Hamar Sándorné: elmondta, hogy az alapító okiratban pontosan meg kellett fogalmazni,
hogy az SNI-s gyerekeknek mi a konkrét baja.

29

Ez nem került szó szerint átvezetésre az alapító okiratban. Amikor felülvizsgálta a Magyar
Állam Kincstár, az összes SNI-s gyerekre azt mondták, hogy nem jár a normatíva.
Habony István: kérdezte, hogy az alapító okirat és a tény miért nem felel meg? Már fizettek
vissza összegeket a központi költségvetésbe emberek hibájából. Kérdezte, hogy ez a
probléma miért nem hangzott el a Pénzügyi Bizottsági ülésen? Miért kell esernyőt tartani a
Hivatal azon dolgozója feje fölé, aki nem képes átutalni az E-on-nak a villanyszámlát?
Fizesse meg a kikötést és a visszakötést, aki hibázott és örüljön, hogy ha a helyén maradhat,
valamint kapja meg az aljegyzőtől a fegyelmijét is. El tudja fogadni a költségvetés
módosítását. Írásban kér tájékoztatást az általa elmondott dolgokra.
A pénzköltést is tervezni kell. Akkor veszik meg a terepjárót, amikor a legszűkösebbek az
anyagiakban. Kíváncsi lesz, hogy a terepjáró Dacia meddig fogja szolgálni az
Önkormányzatot. Reméli, hogy nem fogja mindenki ütni-vágni, hanem csak egy ember fogja
vezetni.
Hamar Sándorné: nem titkolták el a Pénzügyi Bizottság elől. Az, hogy mennyi állami
támogatást kapnak, azt a bér és az állami támogatás előtt kapják meg. Ha a Pénzügyi
Bizottságnak van ilyen irányú igénye, akkor ők ezt kiadják, ha kell, akkor minden hónapban.
Két lapból áll összesen. Lehet rajta látni, hogy mennyi a normatíva. Azért most derült ki,
mert két hónap átfutás van. A költségvetési rendelet módosításában csak a Képviselő-testület
által elfogadott határozatok kerülnek végrehajtásra. Illetve azok az előirányzat módosítások,
amelyek a különböző szociális juttatásokkal kapcsolatosak. Ha nem kerül elfogadásra a
költségvetési rendelet módosítása, akkor okafogyottá válik a Rákóczi út 8. szám alatti
ingatlan megvásárlása.
Addigra mire utalták volna a pénzt az E-on-nak, addigra itt voltak és kikötötték az áramot.
Ha kell, akkor vállalja érte a felelősséget.
Dr. Magyar Gábor Sándor: reméli, hogy a vita kapcsán egy valami mindenkiben rögzül az,
hogy itt gond van. Nem hiszi, hogy ezen, könnyű lenne átlépni. Irtatlan mennyiségű pénz
ment el az általuk még továbbra is értelmetlennek tartott, Abony belterületén történő
belvízszállításra. Nagyon sok tízmillió forintot költöttek el erre és ennek a töredéke sem fog
visszajönni. Nagyon sok pénzért ingatlant bontattak el. Értékesíteni kellett volna az
ingatlanban lévő építőanyagot. Ezáltal nemcsak, hogy nem kellett volna kifizetni a bontási
költséget, hanem pénzhez is jutott volna az Önkormányzat. Több mint hét millió forintot
költöttek épületek elbontására. Az Abokom Nonprofit Kft. az Önkormányzat cég több millió
forintot költött hirdetésre, aminek nincs semmi üzleti jelentősége. Sok millió forint tűnt el
ilyen módon. Felhívták a figyelmet, hogy ezekre vannak más megoldások, de mindig süket
fülekre találtak. Az, hogy az utolsó pillanatig halasztják a kifizetést annak oka van. Hogyha
megfelelő mennyiségű pénz lenne a számlán, akkor nem kellene az utolsó fizetési
felszólításig várni arra, hogy kifizessék egy közintézménynek a számláját. A kultúrára és a
közművelődésre szánt pénzeket lefarigcsálják. A civil szervezetek támogatását
fogcsikorgatva adják oda. Nem tartja alkalmasnak a módosított költségvetést arra, hogy
nyugodt szívvel megszavazzák. Arra alkalmasnak tartja, hogy újabb időt nyerjen az abonyi
költségvetés valamire. Ha valóban takarékoskodni akarnak, akkor az előbb felsorolt eseteket
utólag gondolják végig és próbálják az elkövetkező képviselő-testületi döntésekben ezt a
szellemiséget képviselni. Nem kell olyan dolgokra pénzt költeni, amire nincs szükség.
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Romhányiné dr. Balogh Edit: nem kíván kommentált fűzni Dr. Magyar Gábor Sándor
hozzászólásához. Rengeteg elferdített és csúsztatott dolgot tartalmaz. Nem nyit fölötte vitát.
A költségvetési rendelet módosítását a Pénzügyi Bizottság elnöke javasolta elfogadni. A
könyvvizsgáló jóváhagyta. Semmi olyat nem tartalmaz, ami miatt nem fogadhatnák el, a
további munkájukhoz ez elengedhetetlen.
Kérdezte, hogy 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 3 igen és 2 nem szavazattal, 4 tartózkodás
mellett az előterjesztést és a rendelet módosítást nem fogadta el, és a következő határozatot
hozta:
241/2011. (VI. 30.) 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:
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011.
költségvetéséről szóló 2/2011. (II.18.) számú rendeletének módosítását nem fogadta el.

évi

A határozatról értesül:
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
2. Parti Mihály alpolgármester
3. dr. Vörös Mária aljegyző
4. Valamennyi osztályvezető
--7./ Napirendi pont tárgya:

A gyermekétkeztetés 2011. évi intézményi térítési
díjainak meghatározására (bölcsőde tekintetében)

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésül
elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság az 50 %-ot javasolta. Ez teljes étkeztetés esetén 390,forintot jelent naponta.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

31

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a „B” változat 50%ot kitevő költség elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás
mellett az előterjesztést és a „B” változat 50%-ot kitevő költséget elfogadta, és a következő
határozatot hozta:
242/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
a gyermekétkeztetés 2011. évi intézményi térítési díjainak meghatározásáról (bölcsőde
tekintetében)
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekétkeztetés 2011. évi
térítési díjait a bölcsőde vonatkozásában az alábbiakban módosítja 2011. szeptember
1-vel:
Intézmény
Térítési díj
Bölcsőde
Teljes étkezés
390
ebből:
Reggeli
78
Tízórai
51
Ebéd
183
Uzsonna
78
(Az árak az Áfá-t nem tartalmazzák)
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2011. augusztus 31.
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Gazdasági Osztály
A határozatról értesülnek: 1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
2. dr. Vörös Mária aljegyző
3. Gazdasági Osztály
4. Jegyzői Titkárság
5. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője
--8./ Napirendi pont tárgya:

A 270/2010. (IX.23.) számú képviselő-testületi határozat
módosítása

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítést nem
kívánt tenni.
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Dr. Egedy Zsolt: az Önkormányzat az ingatlanok adásvétele tekintetében áfa mentes
státuszban van. Kérdezte, hogy amikor megvásárolták ezt az ingatlant, akkor fizettek-e áfát?
Romhányiné dr. Balogh Edit: nem, az Önkormányzat áfa mentes volt.
Kérdezte, hogy 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 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő
határozatot hozta:
243/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 270/2010. (IX.23.) számú Képviselő-testületi határozat módosításáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 270/2010. (IX.23.) számú
képviselő-testületi határozatának 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő
Abony, Simonffy u. 3. sz. alatti 409/3 hrsz-ú (3143 m2 nagyságú) „kivett lakóház,
udvar” művelési ágú, jelenleg lakott ingatlanra kiírt pályázat nyertesének a Fagora
Kft-t nyilvánítja, a lakóingatlan adómentes vételára 10 000 000 Ft.”
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező
adásvételi szerződés-módosítást jóváhagyja.
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné dr.
Balogh Edit polgármestert a határozat mellékletét képező adásvételi szerződésmódosítás aláírására.
Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Gazdasági Osztály
A határozatról értesülnek:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Vörös Mária aljegyző
Valamennyi osztályvezető
Fagora Kft.
Ifj. dr. Tóta Áron ügyvéd
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243/2011.(VI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete
A D Á S V ÉTELI S ZER ZŐ D ÉS
M Ó D O S ÍTÁ S
Amely létrejött egyrészről
ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (2740 Abony, Kossuth tér 1., törzsszám: 3907030-00, adószám: 15390709-2-13, KSH szám: 15390709-751132-1-13, képviseli: Romhányiné
dr. Balogh Edit polgármester), mint Eladó (a továbbiakban: eladó),
másrészről
FAGORA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2740
Abony, Erzsébet királyné út 16., rövidített cégnév: FAGORA Kft., Cg.: 13-09-118512,
adószám: 14232453-2-13, KSH szám: 14232453-6810-113-13, képviseli: Lőrinczy Mihályné
Nagy Julianna ügyvezető), mint Vevő (a továbbiakban: vevő) között alulírott helyen és
időben az alábbi feltételek mellett:
A szerződő felek a közöttük az abonyi 409/3 hrsz. alatt felvett, természetben 2740 Abony,
Simonffy utca 3. szám alatt található, 3143 m2 területű kivett lakóház, udvar megjelölésű
ingatlan vonatkozásában 2010. szeptember 28. napján létrejött adásvételi szerződést a
Képviselő-testület 243/2011. (VI. 30.) sz. határozata alapján az alábbiak szerint módosítják:
1. Az adásvételi szerződés 2. pontja az alábbiak szerint módosul:
2. A szerződő felek az ingatlan vételárát 10.000.000,- Ft, azaz Tízmillió forint
összegben állapítják meg, mely vételár általános forgalmi adót nem tartalmaz,
adómentes.
2. Szerződő felek az adásvételi szerződés 3. pont 2. bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
Szerződő felek akként állapodnak meg, hogy Eladó a nettó vételárról állít ki
számlát.
3. Szerződő felek a 2010. szeptember 28. napján kel adásvételi szerződének a jelen
módosító okirat által nem érintett rendelkezéseit változatlan tartalommal fenntartják.
Felek a szerződés-módosítást elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt helybenhagyólag írták alá.
Abony, 2011. …………………….

..………………………………………..
…….………………………………….
Abony Város Önkormányzata
FAGORA Kft.
Eladó
Vevő
Képviseli: Romhányiné Dr. Balogh Edit Képviseli: Lőrinczy Mihályné Nagy Julianna
polgármester
ügyvezető

Ellenjegyzem:
Abony, 2011. ………………………...
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…………………………………….
ifj. dr. Tóta Áron
ügyvéd

--9./ Napirendi pont tárgya:

Tájékoztató a 154/2011. (IV.28.) sz. Képviselő-testületi
határozatban foglalt intézkedések megtételéről

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésül
elmondta, hogy egyetlen egy anyag érkezett be. A bizottságok megtárgyalták és arra jutottak,
hogy konkrétan határozzák meg az elvárást. Ötven férőhelyes parkoló épüljön, kerüljön
rendezésre zöld terület, illetve a csapadékvíz elvezetést oldják meg. Egyéb plusz
infrastrukturális javításra, fejlesztésre nincs anyagi lehetősége a városnak. Kérjenek be
árajánlatokat.
Dr. Egedy Zsolt: elmondta, hogy az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsági ülésen nem
teljesen úgy lett elfogadva a döntés, ahogyan az a kiosztott anyagban szerepel. Két ütemben
legyen 2X25 parkoló.
Romhányiné dr. Balogh Edit: ő úgy emlékszik, hogy abban maradtak, hogy megtervezésre
kerül az ötven férőhelyes parkoló, csak a kivitelezés ütemezése lenne két ütemben. A terv és
az engedélyezés egybe készülne el. Ahogy az anyagi lehetőségeik, vagy ha a pályázati forrás
rendelkezésre áll, akkor kerül megvalósításra.
Kérdezte, hogy van-e több kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ismertette az elhangzott módosító javaslatot.
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete ajánlatot kér 2X25 férőhelyes parkoló,
zöldövezet és belvízelvezetés kialakítására vonatkozó tervkészítésre.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett az elhangzott módosító javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat
elfogadásáról az elhangzott módosító javaslattal együtt.
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot az elhangzott módosító javaslattal együtt
egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta:
244/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
tájékoztató a 154/2011. (IV.28.) sz. Képviselő-testületi
intézkedések megtételéről

határozatban

foglalt

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva az alábbi határozatot hozta:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony 2071 helyrajzi számú
ingatlan funkciójának megváltoztatására, rehabilitációra javasolt terület parkolóvá,
parkká történő kialakításához kiírt ötletpályázatot eredménytelennek nyilvánítja.
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete ajánlatot kér 2X25 férőhelyes
parkoló, zöldövezet és belvíz-elvezetés kialakítására vonatkozó tervkészítésre.
Határidő: 2011. augusztus 31.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásában közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Határozatról értesül:
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Vörös Mária aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
Makadám Group Kft.
--10./ Napirendi pont tárgya:

Az Abony 1877, 1878, 1879, 1880, 1881 helyrajzi számú
önkormányzati
tulajdonú
területek
térítésmentes
használatba vétele iránti kérelem elbírálása

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítést nem
kívánt tenni.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat
elfogadásáról.
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett, az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő
határozatot hozta:
245/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abony 1877, 1878, 1879, 1880, 1881 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú
területek térítésmentes használatba vétele iránti kérelem elbírálásáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, Abony Város
vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló Önkormányzat
13/2007. (IV. 12.) sz. rendelet 8. § (2) bekezdés alapján az alábbi határozatot hozta:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az Abony, Bagoly söröző
mellett található önkormányzati tulajdonú 1877, 1878, 1879, 1880, 1881 helyrajzi
számon nyilvántartott területek ingyenes használatba adásához Kálló Tamás Abony
Tamási Áron utca 15. szám alatti lakos részére a 2011. július 16-án megrendezésre
kerülő sport és szabadidős (vadász-íjász bemutató, lovaglás) rendezvény céljából.
2. Kálló Tamás Abony Tamási Áron utca 15. szám alatti lakos a rendezvényhez
kapcsolódó, esetlegesen felmerülő hatósági engedélyek beszerzéséről gondoskodik. A
rendezvény után az Abonyi Bagoly söröző mellett található 1877, 1878, 1879, 1880,
1881 helyrajzi számon nyilvántartott önkormányzati területeket rendezett állapotban
köteles visszaadni.
Határidő: 2011. július 04.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Településfejlesztési Osztály
A határozatról értesül:
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
Dr. Vörös Mária aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Kálló Tamás
--S z ü n e t!
11./ Napirendi pont tárgya:

„Abony Város északkeleti részének csapadékvízelvezetése és gyűjtése” című, KMOP-3.3.1/B-10-20100037 jelű pályázathoz kapcsolódó szolgáltatások
ellátására szerződések megkötése

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
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Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésül
elmondta, hogy a műszaki ellenőrre nincs betervezve pénz a pályázatban. A
projektmenedzsmenti feladatokra célszerű a pályázatíró céget megbízni. A legkedvezőbb
ajánlatot a Pa-Ku Consulting Bt. adta, bruttó 1.900.000,- forint összegben. Ennek a fedezete
a pályázatban elszámolható. A nyilvánosság biztosítás két részből áll. Egyrészt az internetes
felületről, illetve „B” és „D” típusú tábla megrendeléséről. Az internetes bannerre és
térképtérre a Leader Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot. A Gedi-Press és a Leader együttes
ajánlata kimeríti a nyilvánosságra biztosított fedezetet, de nem haladja meg. A
könyvvizsgálói feladatokra a C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. adott kedvező ajánlatot. Ennek
a fedezete is biztosított a pályázatban. A bizottságok ezeket támogatták.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a projektmenedzsmenti feladatok
ellátására a Pa-Ku Consulting Bt. megbízásának elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett, a projektmenedzsmenti feladatok ellátására Pa-Ku Consulting Bt. megbízását
elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az internet banner és TÉRKÉPTÉR
feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal a Leader Kft. megbízásának elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett, az internet banner és TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal a
Leader Kft. megbízását elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a „B” típusú hirdetőtábla, emlékeztető
tábla „D” típus, nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk) 2 db, sajtóközlemény 2 db,
fotódokumentáció készítése, sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése, folyamatos utalás
az uniós támogatásra a GEDI-PRESS Digitális Nyomda és Reklámstúdiót megbízásának
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett, a „B” típusú hirdetőtábla, emlékeztető tábla „D” típus, nyomtatott sajtó (cikkek,
interjúk) 2 db, sajtóközlemény 2 db, fotódokumentáció készítése, sajtómegjelenések
összegyűjtése és elemzése, folyamatos utalás az uniós támogatásra a GEDI-PRESS Digitális
Nyomda és Reklámstúdiót megbízását elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a könyvvizsgálói feladatok ellátására a
C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. megbízásának elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett, a könyvvizsgálói feladatok ellátására a C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. megbízását
elfogadta.
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a műszaki ellenőri feladatok ellátására
az Invesztációs 2000 Kft. megbízásának elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 2 igen és 4 nem szavazattal, 3 tartózkodás
mellett, a műszaki ellenőri feladatok ellátására az Invesztációs 2000 Kft. megbízását nem
fogadta el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a műszaki ellenőri feladatok ellátására a
VATUKO Kft. megbízásának elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 2 igen és 2 nem szavazattal, 5 tartózkodás
mellett, a műszaki ellenőri feladatok ellátására a VATUKO Kft. megbízását nem fogadta el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a műszaki ellenőri feladatok ellátására a
KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. megbízásának elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás
mellett, a műszaki ellenőri feladatok ellátására a KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft.
megbízását elfogadta, és a következő határozatot hozta:
246/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
„Abony Város északkeleti részének csapadékvíz-elvezetése és gyűjtése” című, KMOP3.3.1/B-10-2010-0037 jelű pályázathoz kapcsolódó szolgáltatások ellátására szerződések
megkötéséről
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület az„Abony Város északkeleti részének csapadékvíz-elvezetése
és gyűjtése” című, KMOP-3.3.1/B-10-2010-0037 jelű pályázathoz kapcsolódó
projektmenedzseri feladatok teljes körű ellátásával a Pa-Ku Consulting Bt-t bízza
meg, 1.520.000,- Ft + Áfa összegért, melynek fedezete a 2008. április 11-én
kibocsátott Kéttorony kötvény terhére biztosított.
2. A Képviselő-testület a „Abony Város északkeleti részének csapadékvíz-elvezetése
és gyűjtése” című, KMOP-3.3.1/B-10-2010-0037 jelű pályázathoz kapcsolódó „B”
típusú hirdetőtábla, emlékeztető tábla „D” típusú, nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk) 2
db, sajtóközlemény 2db, fotódokumentáció készítése, sajtómegjelenések összegyűjtése
és elemzése, folyamatos utalás az uniós támogatásra feladatok ellátásához tartozó „a
GEDI-PRESS Digitális Nyomda és Reklámstúdiót bízza meg, 200.000,- Ft + Áfa
összegért, melynek fedezete a 2008. április 11-én kibocsátott Kéttorony kötvény
terhére biztosított.
3. A Képviselő-testület„Abony Város északkeleti részének csapadékvíz-elvezetése és
gyűjtése” című, KMOP-3.3.1/B-10-2010-0037 jelű pályázathoz kapcsolódó
tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás feladatok ellátásához tartozó internetes banner,
internetes oldalak és TÉRKÉPTÉR feltöltésével a Leader Kft-t bízza meg, 250.000,-
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Ft + Áfa összegért, melynek fedezete a 2008. április 11-én kibocsátott Kéttorony
kötvény terhére biztosított.
4. A Képviselő-testület„Abony Város északkeleti részének csapadékvíz-elvezetése és
gyűjtése” című, KMOP-3.3.1/B-10-2010-0037 jelű pályázathoz kapcsolódó
könyvvizsgálói feladatok ellátásával a C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft-t bízza meg,
360.000,- Ft + Áfa összegért, melynek fedezete a 2008. április 11-én kibocsátott
Kéttorony kötvény terhére biztosított.
5. A Képviselő-testület„Abony Város északkeleti részének csapadékvíz-elvezetése és
gyűjtése” című, KMOP-3.3.1/B-10-2010-0037 jelű pályázathoz kapcsolódó
műszaki ellenőri feladatok ellátására KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft-t bízza
meg, 1.450.000,- Ft + Áfa összegért, melynek fedezete a Városi tevékenység szellemi
termék vásárlása terhére biztosított.
6. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozatnak megfelelő
szerződéseket jóváhagyja, és felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert
annak aláírására.
Határidő: 2011. július 29.
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
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Ajánlattevők
--12./ Napirendi pont tárgya:

Az Abony, Rákóczi út 8. (helyrajzi szám: 4897) szám
alatti ingatlan megvásárlására való szándék kifejezése

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy mivel az Önkormányzat 2011. évi
költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 18.) számú rendeletének módosítását nem fogadta el a
Képviselő-testület, ezért okafogyottá vált ez a napirendi pont. Mivel fedezet hiányában nem
tudják megvásárolni az Abony, Rákóczi út 8. szám alatti ingatlant.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak „Az Abony, Rákóczi út 8. (helyrajzi
szám: 4897) szám alatti ingatlan megvásárlására való szándék kifejezése” című napirendi
pont levételéről.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás
mellett, „Az Abony, Rákóczi út 8. (helyrajzi szám: 4897) szám alatti ingatlan megvásárlására
való szándék kifejezése” című napirendi pont levételét elfogadta, és a következő határozatot
hozta:
247/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abony, Rákóczi út 8. (helyrajzi szám: 4897) szám alatti ingatlan megvásárlására
való szándék kifejezése című napirendi pont levételéről
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva „Az Abony, Rákóczi út 8. (helyrajzi szám:
4897) szám alatti ingatlan megvásárlására való szándék kifejezése” című napirendi
pontot a Képviselő-testületi ülés napirendjéről leveszi.
--13./ Napirendi pont tárgya:

Tájékoztató a városban felmerülő közvilágítási
problémákkal kapcsolatos intézkedések megtételére

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésül
elmondta, hogy a költségvetési koncepció készítésekor összeállításra került valamennyi
lakossági igény. Valamennyi igényre megkérték az árajánlatot. Kizárólagos kivitelezési joga
az EH-SZER Kft-nek van. Ez az összeg a terveknek megfelelően beépítésre került a
költségvetésben. Novemberig összeírják, hogy milyen további izzó cserékre van szükség,
illetve bővítésre. A következő évben újra hoznak a közvilágításra előterjesztést.
Kocsiné Tóth Valéria: kérdezte, hogy csak a lámpatestekre vonatkozik-e? A Károly Róbert
úton szinte az úttest felét elfoglalja egy lámpaoszlop. Kérdezte, hogy ezt felülvizsgálná-e az
E-on, hogy jó helyen van-e?
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy valamennyi képviselő fog egy megkeresést
kapni, melyben kéri, hogy a saját területükön vegyék fel a problémákat. Ezeknek az
összegyűjtését követően fogják megkérni, hogy mi az, ami tervezést igényel. Utólagosan
tudják megterveztetni és engedélyeztetni.
Kérdezte, hogy van-e több kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és az EH-SZER Kft.
megbízásának elfogadásáról.
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett, az előterjesztést és az EH-SZER Kft. megbízását egyhangúlag elfogadta, és a
következő határozatot hozta:
248/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
tájékoztató a városban felmerülő közvilágítási problémákkal kapcsolatos intézkedések
megtételéről
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot
hozta:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő testülete az előterjesztésben foglaltakat
megismerte és jóváhagyja az alábbi közvilágítással kapcsolatos munkálatokat:
Szeretet út hálózat bővítése 4 db oszlop létesítésével, 2 db 36 W-os lámpatest
felszerelésével (tervezés, engedélyeztetés, erőátviteli légkábel felszerelése)
Kerektó dűlő elavult lámpatestek cseréje (48 db 80 W-os HGL lámpatest cseréje
36 W-os kompakt fénycsőre)
Koszta József út 24. szám előtt 1 db 36 W-os, Ady Endre út 14. szám előtt 1 db
36 W-os, Nyírfa úton 2 db 36 W-os, Alkotás úton 1 db 36 W-os, Mártírok út 1 db
36 W- os lámpatest felszerelése
Kinizsi Pál Gimnázium sarkánál, illetve a Városkapunál 2 db kandeláber
elbontása
Hermann Ottó út 1 db izzó csere (Kossuth térről leszerelt 100 W-os lámpatest
felszerelésével)
Kasza útra 1 db a Hermann Ottó útról leszerelt 36 W-os lámpatest felszerelése
2. A hálózatbővétési munkák fedezete - 5.000.000,- Ft+Áfa összesen bruttó: 6.250.000,Ft - a 2011. évi költségvetésben a 13152 Egyéb gépek, berendezések, felszerelések
során biztosított.
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő testülete az EH-SZER Kft.-vel a közvilágítási
problémák megoldására vonatkozó határozat mellékletét képező szerződést
megkötését jóváhagyja és felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert
a szerződés aláírására.
Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
Dr. Vörös Mária aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
EH-SZER Kft.
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248/2011. (VI.30.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete
Vállalkozási Szerződés
………../2011
mely létrejött a Megrendelő:
Név:
Abony Város Önkormányzat
Székhely:
2740 Abony Kossuth tér 1.
Telephely:
Telefon:
06/53/360-010
Telefax:
06/53/360-010
e-mail:
abony@abony.hu
Cégjegyzékszám:
Bank neve:
ERSTE BANK Hungary Zrt.
Bankszámlaszám:
11993609-06147486-10000104
Képviselő neve:
Romhányiné Dr. Balogh Edit
és a Vállalkozó:
Név:
Székhely:
Telephely:
Telefon:
Telefax:
e-mail:
Cégjegyzékszám:
Bank neve:
Bankszámlaszám:
Képviselő neve:

EH-SZER
Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és Szerelő Kft.
8500 Pápa, Szent István tér 9 sz.
4030 Debrecen, Híd u. 10-12.
52/527-700
-52/527-738
Cg. 08-09-011380
HVB Bank Hungary Rt.
10918001-00000005-08660005
Marosvári Árpád ügyvezető igazgató
Csulak Ferenc ügyvezető igazgató

között a Vállalkozó „Alapító okirat"-ában foglalt kivitelezői jogosultság körében a cégszerű
aláírások időpontját rögzítő napon.
1. A megállapodás tárgya (elvégzendő munka):
Abony Város területén közvilágítással kapcsolatos munkák
2. Megállapodási ár
2.1. Elszámolás átalány (egyösszegü-fix) árral
2.2. Lámpacserék ( nem építési hatósági engedély köteles)
Nettó vállalkozási díj:
ÁFA 25%
összesen.

3.517.907,-Ft
879.477,-Ft
4.397.384,-Ft
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2.3. Szeretet út hálózat bővítés (építési hatósági engedély köteles)
Nettó vállalkozási díj:
ÁFA 25%
összesen.

1.482.093,-Ft
370.523,-Ft
1.852.616,-Ft

( Mindösszesen nettó: 5.000.000,-Ft, bruttó: 6.250.000,-Ft)
3. Határidő: Szeretet út hálózat bővítés: 2011. november 30.
Megrendelésben szereplő összes többi munka: 2011. július 30.
Jelen szerződés a Felek cégszerű aláírásával lép hatályba és a teljesítéssel lejár.
4. Munkaterület biztosítása
4.1. A Megrendelő a munkaterületeket munkavédelmi, tűzvédelmi szempontból
kivitelezésre alkalmas, megfelelő állapotban határidőre 2011. július 01. a
Vállalkozónak átadja.
4.2. Amennyiben a munkaterület átadás nem a Vállalkozó hibájából szenved késedelmet,
úgy a Vállalkozónak jogában áll a befejezési határidőt a késedelem mértékével
arányosan meghosszabbítani.
4.3. A munkaterület a Vállalkozó kizárólagos rendelkezése alatt fog állni, és ott köteles
betartani az érvényes munkavédelmi, tűzvédelmi, biztonság-, technikai és
egészségvédelmi szabályokat. A kivitelezési tevékenység befejezését követően a
munkaterületet a Vállalkozónak tisztán és rendeltetésszerű használatra alkalmas
állapotban kell elhagyni.
5. A Vállalkozó általános jogai és kötelezettségei
5.1. A Vállalkozó köteles gondoskodni a telepítéshez szükséges valamennyi anyag,
készülék és berendezés beszerzéséről, kivéve a 6.2. pontban felsoroltakat
5.2. A Vállalkozó teljes felelőséggel tartozik azért, hogy az építés-szerelés során a
jóváhagyott kiviteli tervekben rögzített Termékeket építi be. A Megrendelő
előzetes hozzájárulásával ez módosítható.
5.3. A kivitelezés során a Vállalkozó köteles a környezetszennyezést és
környezetkárosítást megelőzni, illetve az ingatlanon felmerülő zöld,- és taposási
károkat minimalizálni.
5.4.

Amennyiben a Vállalkozó egy munkafázisban környezetre potenciálisan veszélyt
jelentő anyaggal, készítménnyel dolgozik, úgy a munkavégzés helyszínén
kárelhárító készletet kell biztosítania, ill. kötelezően használnia. A készletet alkotó
anyagok összetételének minőségileg és mennyiségileg alkalmasnak kell lenniük a
környezeti elembe jutó szennyező anyag megkötésére, felitatására.

5.5.

A Vállalkozó környezetszennyezés, ill. környezetkárosítás esetén köteles a
kárenyhítést azonnal megkezdeni a helyszínen (további szennyezés
megakadályozása, lokalizálás) – a mobil kárelhárító készlet segítségével.
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Köteles ebben az esetben a Megrendelőt értesíteni (okok, szennyezőanyag
milyensége, szennyezés mértéke, megtett és továbbiakban szükséges
intézkedések).
A káresemény hatósági bejelentése, az okok kivizsgálása és megszüntetése a
Megrendelő környezetvédelmi szakemberével egyeztetett módon történik.
5.6.

Amennyiben a munkavégzés során jelentős zajhatással kell számolni, a Vállalkozó
köteles meghatározni a vonatkozó előírások betartásának módját, ellenőrzését.

5.7.

A munkavégzés megkezdése előtt valamennyi, a munkában részt vevő dolgozót
(alvállalkozókat is) oktatásban kell részesíteni, az adott munkára vonatkozó
jogszabályi előírások szerint, illetve a Megrendelő belső szabályzatai szerint. Az
oktatás megtörténtét írásban köteles rögzíteni a Vállalkozó.

5.8.

A Vállalkozó a Szerződés aláírása után a tervekben rögzített műszaki tartalomtól,
műszaki alkalmazási követelményektől, építés-szerelési technológiától csak a
Megrendelő előzetes hozzájárulásával térhet el.

5.9.

Amennyiben a kivitelezés során a Vállalkozó valamely közművet, létesítményt
megrongál - amelynek létezéséről tudomással bír vagy figyelmét a létezésre
felhívták - úgy köteles azt helyreállítani vagy saját költségére mással
helyreállítatni, és viselni az ebből eredő kárigényeket. A Vállalkozó vétlen
károkozása esetén a felmerült költségek a Megrendelőt terhelik. A rongálás tényét
köteles a Megrendelő műszaki ellenőrének is jelenteni.

5.10. A Vállalkozó köteles munkája során kinyert-kibontott anyagokról kimutatást
készíteni.
5.11. Az átadás-átvételi eljárás sikeres befejezéséig az anyagok, készülékek,
berendezések bármilyen okból bekövetkező károsodása a Vállalkozó kockázata, és
ezért saját költségén tartozik a pótlásról, illetve megegyezés esetén a javításról
gondoskodni.
5.12. A Vállalkozó köteles a kivitelezésre, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenységre
vonatkozó és érvényben lévő technológiai utasításokat, előírásokat és
szabványokat betartani.
5.13. A Vállalkozó köteles a munkát megfelelő képzettségű személyzettel
végezni/végeztetni. A Vállalkozó köteles az alkalmazásában álló munkavállalókkal
az MSZ vonatkozó szabvány előírásait ismertetni és azokat betartatni. A
Vállalkozó köteles biztosítani megfelelő számú olyan képzett és tapasztalt vezetőt,
irányítót, valamint szakképzett, betanított és segédmunkaerőt, amely a Vállalkozó
Szerződés szerinti kötelezettségeinek megfelelő minőségű és határidőben történő
teljesítése érdekében szükséges. A Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy
megszervezni, hogy biztosítsa a munka gyors és gazdaságos befejezését.
5.14. A Vállalkozó köteles a helyszínen építési és szerelési naplót felfektetni, és azt a
helyszínen tartva folyamatosan vezetni, amely a szerződéses teljesítés hiteles
dokumentumának tekintendő. A Vállalkozó és a Megrendelő Képviselőjének
birtokában kell lennie az aláírt oldalak egy-egy példányának, míg a
tőpéldányoknak a naplóban kell maradniuk. A Felek a munkavégzéssel kapcsolatos
minden lényeges adatot, tényt, körülményt bevezetnek az építési naplóba.
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5.15. A Vállalkozó kijelenti, hogy a környezet és a lakosság zavarását az építési idő alatt
kerüli, illetve minimálisra csökkenti.
5.16. A Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót vehet igénybe saját
vállalkozói díja terhére. Az Alvállalkozó munkájáért a Vállalkozó úgy felel, mintha
a munkát maga végezné. Amennyiben a Megrendelő nyomós indokok alapján
kezdeményezi a Vállalkozó felé Alvállalkozójának lecserélését, úgy ezt a
Vállalkozó nem tagadhatja meg.
5.17. A Vállalkozó felelős a Szerződésben vállalt kötelezettségek teljes
megvalósításáért, az alkalmazott szerelési módszerekért, amelyeket úgy kell
megválasztania, hogy azok ne veszélyeztessék más építmények és a technológiai
berendezések biztonságát, ne okozzanak kárt a környezetben, és feleljenek meg a
modern technika követelményeinek.
5.18. A Vállalkozó a kivitelezés minden fázisában betartja, illetve betartatja
szerelésekre, telepítésekre vonatkozó szerelési és üzembe helyezési utasításokat.
5.19. A munkaterületen a Vállalkozó köteles maradéktalanul betartani az érvényes
magyar és EU munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat, illetve köteles ezeket
betartatni az alvállalkozóval is. Ezek elmulasztása esetén az okozott kárért a
vállalkozó a felelős.
5.20. A Vállalkozó a Szerződés teljes időtartama alatt köteles eleget tenni a vonatkozó
magyar tűzvédelmi előírásoknak és szabályoknak.
5.21. Munkája végzése során a Vállalkozó köteles oly módon végrehajtani valamennyi
munkafolyamatát, hogy minimalizálja a természeti környezetre gyakorolt hatást.
5.22. A Vállalkozó köteles a Megrendelő részére haladéktalanul jelenteni az olyan
építkezési baleseteket, eseményeket, melyek során személyi vagy dologi kár
keletkezett.
6. A Megrendelő általános kötelezettségei
6.1. Ha a kivitelezés akadályba ütközik, akkor a Megrendelő a problémák megoldására
azonnal intézkedik.
6.2. A Megrendelő az alábbi az 1. számú mellékletben foglalt anyagokat, készülékeket
és berendezéseket szolgáltatja .
6.3. A Megrendelőnek eleget kell tennie jelen szerződés szerinti fizetési
kötelezettségének, ha a fizetés feltételeit a Vállalkozó teljesítette.
7. Minőségbiztosítás
7.1. Minden anyag és elvégzett munka a szerződésben, vagy a mögöttes
dokumentációban meghatározott kiviteli minőségű kell, hogy legyen.
7.2. Ha a munka bármely része, vagy a beépítésre kerülő Termékek hibásak vagy nem
megfelelő minőségűek, akkor a Megrendelő a Terméket megfelelő indoklással
visszautasíthatja. A Vállalkozó köteles a visszautasított Terméket díjmentesen újra
kicserélni-gyártani, illetve a Megrendelő hozzájárulásával kijavítani.
7.3.

A Vállalkozó tevékenységéből keletkező valamennyi hulladék a Vállalkozó
hulladékának minősül, így a vonatkozó jogszabály szerinti termelői feladatokat
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(gyűjtés, további kezelésről való gondoskodás, nyilvántartás, adatszolgáltatás) ő
köteles elvégezni. A munkavégzés során a Vállalkozó köteles a keletkezett
veszélyes hulladékot az érvényes jogszabályoknak (98/2001 (VI.15) K.r.)
megfelelően gyűjteni és elszállítani.
7.4.

Amennyiben az építési / bontási tevékenység befejezését követően a keletkező
hulladék mennyisége meghaladja a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM sz. rendeletben
meghatározott küszöbértéket, akkor a kivitelező a rendeletben meghatározott
nyilvántartó lapokat köteles a területileg illetékes környezetvédelmi hatósághoz
engedélyezésre benyújtani.

8. Biztonsági rendelkezések
A munkavégzés helyszínén a szükséges biztonsági intézkedések végrehajtásáért a
Vállalkozó a felelős.
A biztonságos munkavégzésre vonatkozó legfontosabb törvények, illetve azok
végrehajtását szabályozó, a Megrendelőnél alkalmazott belső utasítások:
1993. évi XCIII. törvény - a munkavédelemről
1996.évi XXXI. törvény - a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a
tűzoltóságról
1995. évi LIII. törvény: a környezet védelmének általános szabályairól
1996. évi LIII. törvény: a természet védelméről
1994. évi LV. törvény: a termőföldről
2000. évi XLIII. törvény: a hulladékgazdálkodásról
2000. évi XXV. törvény: a kémiai biztonságról
33/2005. (XII. 27.) KvVM. sz. rendelet: a környezetvédelmi, természetvédelmi,
valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
314/2005. (XII. 25.) Korm. sz. rendelet: a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról
45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM sz. együttes rendelet: az építési és bontási hulladék
kezelésének részletes szabályairól
98/2001. (VI.15.) Korm. sz. rendelet: a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeiről
16/2001. (VII.18.) KöM. sz. rendelet: a hulladékok jegyzékéről
164/2003. (X. 18.) Korm. sz. rendelet: a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettségekről
94/2002. (V. 5.) Korm. sz. rendelet: a csomagolásról és a csomagolási hulladék
kezelésének részletes szabályairól szóló
44/2000. (XII. 27.) EüM sz. rendelet: a veszélyes anyagokkal és a veszélyes
készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes
szabályairól
8/2002. (III.22.) KöM-EüM sz. együttes rendelet: a zaj,- és rezgésterhelési
határértékek megállapításáról
MSZ 13-111: Üzemek és építkezések zajkibocsátásának vizsgálata és
zajkibocsátási határértékek meghatározása
Megrendelő belső szabályozó dokumentumainak (szabályzatok, utasítások,
eljárások) idegen kivitelezésre vonatkozó környezetvédelmi fejezetei.
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A fent felsoroltakon túlmenően a Vállalkozó köteles a törvények végrehajtásáról
rendelkező kormányszintű rendeleteket, biztonsági szabályzatokat és szabványokat is
betartani.
9. Átadás - átvételi eljárások
9.1. A Vállalkozó az általa elvégzett munkát a Megrendelőnek átvételre felajánlja, és a
Megrendelő a végzett munkát a szerelési munka igazolásával veszi át a
Vállalkozótól.
9.2. A Vállalkozó köteles az esetleges hibák, hiányosságok kiküszöbölését azonnal
megkezdeni és a megállapított határidőre elhárítani.
10. Garanciális időszak
10.1. A Vállalkozó a Szerződésben meghatározott munkára és beépítésre kerülő
termékekre a szerelési munka igazolásától számított 12 (tizenkét) hónapi
időtartamra garanciát vállal.
11. Fizetési feltételek
11.1. A Vállalkozási szerződés megkötését követően a Vállalkozó jogosult előlegszámla
benyújtására, amelynek feltétele a megrendelő teljesítés igazolása.
Az előlegszámla mértéke a szerződéses összeg 30%-a
11.2. A Megrendelő kijelenti, hogy a szükséges pénzügyi fedezet a szerződés
bevezetőjében megadott bankszámlán rendelkezésre áll.
11.3. A Megrendelő a munkát köteles átvenni a Megállapodásban vállalt teljesítési
határidő előtt is. Ebben az esetben a szerződés határideje a teljesítés határidejére
módosul.
11.4. A szerelési igazolás után a végszámla benyújtható.
11.5. A Megrendelő a hozzá beérkező számlák ellenértékét a beérkezéstől számított 30
naptári napon belül átutalással egyenlíti ki a Vállalkozónak a szerződés
bevezetőjében megadott bankszámlájára javára. Pénzügyi teljesítésnek az minősül,
ha a vállalkozó bankszámláján a kibocsátott számlán szereplő összeget a bank
jóváírta.
11.6. Az elkészült létesítmény a számla kiegyenlítéséig a vállalkozó tulajdonában marad.
11.7. A Megrendelő a Vállalkozó által kiállított számla alapján fizet.
12. Késedelem és kihatásai
12.1. A Megrendelő a Vállalkozóra vissza vezethető határidő késedelme esetén
késedelmi kötbért számít fel. A késedelmi kötbér a szerződéses ár napi 0,1%-a, de
legfeljebb 5%. A maximum elérésekor a Megrendelő fontolóra veheti, hogy a
munkát mással fejezteti be a vállalkozó költségére.
12.2. Kimentő ok (vis maior): A Vállalkozó nem kötelezhető kötbér fizetésére, ha a
háborúk, sztrájkok, tüzek, árvizek, járványok, karantén korlátozások, szállítási
embargók miatt következik be. Ez esetben a felek új teljesítési határidőben
állapodnak meg.
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12.3. A Megrendelő késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatot fizet, mely a
mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.
13. A Felek együttműködése
13.1. A Felek a szerződés teljesítése érdekében kötelesek szorosan együttműködni,
melynek érdekében:
13.1.1. Kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azokat az
értesüléseket, tényeket, körülményeket, amelyek a szerződés teljesítését
zavarják.
13.1.2. Kölcsönösen, illetve külön-külön is megteszik azokat az intézkedéseket,
amelyek a szerződésszerű teljesítést, a vagyon- és életbiztonság megőrzését
akadályozó körülmények elhárításához szükségesek.
13.2. A Felek a szerződéses teljesítéssel kapcsolatos együttműködéshez az alábbi
kapcsolattartó személyeket jelölik ki:
A Megrendelő részéről:
Név:
Telefon:
Fax:
Levélcím:
e-mail:

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
06/53/562-120
06/53/360-010
2740 Abony Kossuth tér 1.
abony@abony.hu

Név:
Telefon:
Fax:
Levélcím:
e-mail:

Zsigmond Tibor
06-30 466-94-22
56/599-026
5081 , Szajol, Déli Ipartelep
tibor.zsigmond@ehszer.hu

A Vállalkozó részéről:

14. Egyéb kikötések
14.1. A Felek kötelezik magukat arra, hogy vitás ügyeiket egymás között, elsősorban
peren kívül rendezik.
14.2. A Felek a közöttük létrejött jelen szerződéses jogviszonyból fakadó bármely
jogvita esetére alávetik magukat a pertárgy értékétől függően a Ceglédi Városi
Bíróság vagy a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.
14.3. A megállapodás a cégszerű aláírásokkal lép hatályba és a teljesítéssel lejár.
14.4. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar Polgári
Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
14.5. A Jelen Szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben egyező 3 példányban
jóváhagyólag írták alá.
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Abony 2011. június …..

Debrecen, 2011. június. ….

……………………….................................. ………………………..................................
Megrendelő
Vállalkozó
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1. számú melléklet
A Megrendelő által a Vállalkozási Szerződés 6.2. pontja szerint biztosított anyagok,
készülékek és berendezések felsorolása
Minden anyagot a vállalkozó biztosít.
---
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14./ Napirendi pont tárgya:

Közintézmények,
középületek
és
akadálymentesítése a mindennapi életben

közterületek

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésül
elmondta, hogy jelenleg nem nagyon van pályázat.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a tájékoztató és a határozati javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett, az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő
határozatot hozta:
249/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
közintézmények, középületek és közterületek akadálymentesítése a mindennapi életben
című tájékoztató elfogadásáról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva, figyelembe véve az akadálymentesítésről szóló 1998. évi XXV. tv. előírásait az
alábbi határozatot hozta:
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közintézmények, középületek és
közterületek akadálymentesítése a mindennapi életben című tájékoztatót elfogadja.
Értesül:

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
Dr. Vörös Mária aljegyző
Jegyzői Titkárság
Településfejlesztési Osztály
---

15./ Napirendi pont tárgya:

A térfigyelő rendszer kialakításához kapcsolódó
közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és közbeszerzési eljárást
lefolytató szervezet megbízására szóló 184/2011. (V.26.)
sz. Képviselő-testületi határozat módosítása

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítést nem
kívánt tenni.
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Kérdezte, hogy 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 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett, az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot
hozta:
250/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
a térfigyelő rendszer kialakításához kapcsolódó közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és
közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megbízásáról szóló 184/2011. (V.26.) sz.
Képviselő-testületi határozat 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:
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 184/2011. (V.26.) sz. határozatát az
alábbi 5. ponttal egészíti ki:
5. Infra-Elektronik Kft. (ügyvezető Nász Zsolt okleveles biztonságszervező) részére a
Képviselő-testület bruttó 100.000,- Ft megbízási díjat állapít meg, melynek fedezete a
Városi tevékenység Szakmai Szolgáltatások során biztosított.
Határidő: 2011. július 14.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásában közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
Dr. Vörös Mária aljegyző
Jegyzői Titkárság
Településfejlesztési Osztály
Nász Zsolt okl. biztonságszervező
--16./ Napirendi pont tárgya:

Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítést nem
kívánt tenni.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett, az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő
határozatot hozta:
251/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
a lejárt határidejű határozatokról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, Abony Város Önkormányzat Képviselőtestülete által hozott képviselő-testületi határozatok végrehajtása kapcsán az alábbi
határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi az alábbi
határozatokat:
 280/2010. (IX. 30.) A vis maior tartalékkeret igénybevétele
 348/2010. (XI. 25.) Háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi teendők
ellátására vonatkozó megbízási szerződések módosítása
 2/2011. (I. 06.) Belvízzel sújtott területekhez kapcsolódó intézkedések megtétele
 44/2011. (I. 27.) Abony Város Ivóvízminőség-javítási és Ivóvízhálózat
rekonstrukciós programjának megvalósítása KEOP-1.3.0/2F/09-2009/007
azonosító számú projekt közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési AdHoc Bizottság tagjainak megválasztása
 56/2011. (II. 10.) Az Abony piac és üzletház projekt részletes üzleti terv
elkészítésének megbízásáról szóló 146/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi
határozat hatályon kívül helyezése
 Z-82/2011. (III. 31.) Bírósági ülnökök jelölése
 Z-83/2011. (III. 31.) Bírósági ülnökök jelölése
 Z-84/2011. (III. 31.) Abony Város Ivóvízminőség-javítási és Ivóvízhálózat
rekonstrukciós programjának megvalósítása KEOP-1.3.0/2F/09-2009/007
azonosító számú pályázat technológiai munkarész megvalósítására irányuló
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának megtárgyalása
 Z-85/2011. (III. 31.) A KMOP-4.5.2-09-2009-0024 kódjelű „Kreatív Kópévár –
Új bölcsőde létesítése Abonyban” című pályázat eszközbeszerzésére irányuló
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának megtárgyalása
 Z-97/2011. (III. 31.) Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és az
Önkormányzat intézményei számára „cafetéria juttatások beszerzése 2011. évre”
tárgyhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának
megtárgyalása
 106/2011. (III. 31.) Energetikai hatékonyság fokozása Abony Város Gyulai Gaál
Miklós és Somogyi Imre Általános Iskoláiban című KEOP-5.3.0/A/09-2010-0008
jelű pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és közbeszerzési
eljárást lefolytató szervezet megbízása
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 112/2011. (III. 31.) Abony, Lovassy Sándor utca 3. szám alatti, 2253/2 helyrajzi
számú ingatlan értékesítése
 Z-129/2011. (IV. 28.) Energetikai hatékonyság fokozása Abony Város Gyulai
Gaál Miklós és Somogyi Imre Általános Iskoláiban című KEOP-5.3.0/A/092010-0008 jelű pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás ajánlattételi
felhívásának megtárgyalása
 138/2011. (IV. 28.) Közbeszerzési éves statisztikai összegzés megtárgyalása
 141/2011. (IV. 28.) „Abony piac és üzletház” projekt üzleti tervének elfogadása
 148/2011. (IV. 28.) A Nagyabonyi Színkör Kulturális Egyesület kérelmének
elbírálása
 151/2011. (IV. 28.) Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem
szociális alapon történő bérbeadása
 Z-164/2011. (V. 26.) Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem
szociális alapon történő bérbeadására benyújtott pályázati anyagok elbírálása
 Z-165/2011. (V. 26.) Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem
szociális alapon történő bérbeadására benyújtott pályázati anyagok elbírálása
 Z-166/2011. (V. 26.) Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem
szociális alapon történő bérbeadására benyújtott pályázati anyagok elbírálása
 Z-167/2011. (V. 26.) Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem
szociális alapon történő bérbeadására benyújtott pályázati anyagok elbírálása
 Z-168/2011. (V. 26.) Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem
szociális alapon történő bérbeadására benyújtott pályázati anyagok elbírálása
 Z-169/2011. (V. 26.) Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem
szociális alapon történő bérbeadására benyújtott pályázati anyagok elbírálása
 Z-170/2011. (V. 26.) Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem
szociális alapon történő bérbeadására benyújtott pályázati anyagok elbírálása
 Z-172/2011. (V. 26.) Város halottjává nyilvánításra beérkezett kérelem elbírálása
 176/2011. (V. 26.) „Lehetőségeink Fő tere – Abony Város integrált
településközpont fejlesztése” című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 pályázathoz
kapcsolódó Városmarketing Stratégia jóváhagyása
 177/2011. (V. 26.) Költségvetés elfogadásakor zárolt összegek felszabadítása és
plusz igények fedezetének meghatározása
 178/2011. (V. 26.) Abony Város közúthálózatának 2011. évi felújítási
munkálatára kötött vállalkozási szerződés módosítása
 183/2011. (V. 26.) Abony Város ÉK-i városrész belvízrendezés és táj
rehabilitációjához kapcsolódóan közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és
közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megbízásáról szóló 105/2011.(III.31.)
számú Képviselő-testületi határozat módosítása
 186/2011. (V. 26.) A Nagyabonyi Színkör Kulturális Egyesület támogatási
kérelmének elbírálása
 187/2011. (V. 26.) Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi
Kiállítóhely kérelme a Múzeum vagyonvédelmi rendszerének kiépítéséhez
szükséges pénzügyi fedezet biztosítására
 188/2011. (V. 26.) Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi
Kiállítóhely támogatási kérelme a Pünkösdölő rendezvénysorozatra szükséges
pénzügyi fedezet biztosítására
 202/2011. (VI. 06.) A gyermekétkeztetés 2011. évi vállalkozó részére fizetendő
összegének meghatározása
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 203/2011. (VI. 06.) Abony, Bethlen Gábor utca 1-2. szám alatti ingatlanból 389
m2-es földrészlet megvásárlása
 204/2011. (VI. 06.) Abony Városban az elmúlt években elkészült aszfalt
burkolatú, szegélyezett belterületi utak karbantartása
 206/2011. (VI. 06.) A 2011-ben felújítani kívánt utak meghatározásáról szóló
95/2011.(III.31.) számú Képviselő-testületi határozat módosítása
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatok határidő
megjelölése nélküli hatályban tartását rendeli el:
 Z-127/2011. (IV. 28.) Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és az
Önkormányzat intézményei számára „cafetéria juttatások beszerzése 2011. évre”
tárgyhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása
 Z-128/2011. (IV. 28.) KMOP-4.5.2-2009-0024 kódjelű „Kreatív Kópévár – Új
bölcsőde létesítése Abonyban” című pályázat eszközbeszerzésére irányuló
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása
 Z-162/2011. (V. 26.) Abony Város Ivóvízminőség-javítási és Ivóvízhálózat
rekonstrukciós programjának megvalósítása KEOP-1.3.0/2F/09-2009/007
azonosító számú projekt közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása
 Z-163/2011. (V. 26.) Energetikai hatékonyság fokozása Abony Város Gyulai
Gaál Miklós és Somogyi Imre Általános Iskoláiban című KEOP-5.3.0/A/092010-0008 számú projekt közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása
 191/2011. (V. 26.) Nevelési-oktatási intézmények Alapító Okiratának módosítása
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő hosszabbítását rendeli el
az alábbi határozatok végrehajtására:
 105/2011. (III. 31.) Abony Város ÉK-i városrész belvízrendezése és táj
rehabilitációjához kapcsolódóan közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és
közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megbízása
Határidő: 2011. július 31.
 111/2011. (III. 31.) Abony, Vasút u. 1. (hrsz.: 4922/1 és 4922/2), Abony,
Lovassy Sándor utca 3. (hrsz.: 2253/2) és Abony, Buzgány dűlő 13. (hrsz.:
0161/1) szám alatti ingatlanokon álló felépítmények bontására cég megbízása
Határidő: 2011. szeptember 30.
 140/2011. (IV. 28.) „Abony piac és üzletház” projekt üzleti tervének elfogadása
Határidő: 2012. december 31.
 152/2011. (IV. 28.) Tájékoztató a térfigyelő rendszer kiépítésének feltételeiről
Határidő: 2011. december 31.
 155/2011. (IV. 28.) Várépítő pályázat benyújtása az Ungár-kúria tetőfelújítására
Határidő: 2011. december 31.
 156/2011. (IV. 28.) Várépítő pályázat benyújtása az Ungár-kúria tetőfelújítására
Határidő: 2011. december 31.
 181/2011. (V. 26.) Abony Város belterületi útjainak egyirányúsításához
szükséges forgalomkorlátozó táblák megrendelésére fedezet biztosítása
Határidő: 2011. július 31.
 182/2011. (V. 26.) Abony, Vasút út 1. (hrsz.: 4922/1 és 4922/2), Abony, Lovassy
Sándor utca 3. (hrsz.: 2253/2) és Abony, Buzgány dűlő 13. (hrsz.: 0161/1 szám
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alatti ingatlanokon álló felépítmények bontására kötött vállalkozási szerződés
módosítása
Határidő: 2011. szeptember 30.
184/2011. (V. 26.) Térfigyelő rendszer kialakításához kapcsolódóan
közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet
megbízása
Határidő: 2011. július 31.
190/2011. (V. 26.) A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény igazgatói állására pályázat kiírása
Határidő: 2011. augusztus 31.
Z-197/2011. (VI. 06.) „Abony Város északkeleti részének csapadékvíz-elvezetése
és gyűjtése című KMOP-3.3.1/B-10-2010-0037 pályázat megvalósítására
irányuló közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának megtárgyalása
Határidő: 2011. július 31.
Z-198/2011. (VI. 06.) „Lehetőségeink Fő tere – Abony Város integrált
településközpont fejlesztése” című KMOP-5.2.1/B-09-2F-2010-0011 azonosító
számú pályázathoz kapcsolódó térfigyelő rendszer kialakítására irányuló
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának megtárgyalása
Határidő: 2011. július 31.
205/2011. (VI. 06.) Energetikai hatékonyság fokozása Abony Város Gyulai Gaál
Miklós és Somogyi Imre Általános Iskolában című KEOP-5.3.0/09-2010-0008
jelű pályázathoz kapcsolódó projektmenedzseri feladatok ellátására és
nyilvánosság biztosítására cég megbízása
Határidő: 2011. augusztus 31.

A határozatról értesülnek:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Vörös Mária aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
--17./ Napirendi pont tárgya:

Egyebek

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a vállalkozói fórumon felmerült, hogy az
Önkormányzatnak nincs olyan saját területe, ahová cégeket tudnának telepíteni és ezzel a
helyi vállalkozók számát növelni. Egy ilyen terület akár logisztikai központ, tehát kamionok
elhelyezésére és áruforgalmazásra, vagy akár mezőgazdasági termékek tárolására, ez alatt
hűtőkamrára gondol, vagy mezőgazdasági gépek előállítására is alkalmas lenne. Lenne igény
egy ilyen területre. Felmerült, hogy megkérdezik, hogy a Téglagyár területe eladó-e és ha
igen, akkor mennyi összegért. A terület horribilis, tartalmazza az agyagbányákat, a legelőket
és az ipari területet. Maga az ipari terület meghaladja a kilenc hektárt. Az egész terület
kikiáltási ára 514 millió forint plusz áfa. Az ipari területre vonatkozóan részletekben is
hajlandóak tárgyalni. Ezen a területen van betonozott felület, körbe van kerítve, van irodaház
és szociális blokk. Akkor érdemes vele foglalkozni, ha van egy előzetes felmérés.
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Akár a bérleményre, akár ha többen települnének be. Mert külön-külön egyetlen egy
vállalkozó sem fogja tudni megvásárolni. Ezt a területet egyben kínálják. A kilenchektáros
ipari területet sem tudják megvenni a vállalkozók. El kell gondolkodniuk, hogy tudnak-e a
vállalkozásoknak segíteni azzal, hogy ebben az ügyben tárgyalnak. Ha meg akarja nézni a
területet a Képviselő-testület, akkor megszervez egy bejárást és megtekintik, hogy mi az,
amivel érdemes lenne foglalkozni és ezután hoznák be a Képviselő-testület elé. Ebbe csak
akkor szabad befektetni, hogy ha tíz éven belül megtérül a vételára, mert csak a Két Torony
Kötvény terhére tudják megvásárolni.
Habony István: polgármester asszony hozzászólásával kapcsolatban elmondta, hogy először
munkahelyteremtés után kellene nézni. Ha vannak olyan munkáltató cégek, amelyek
szívesen jönnének Abonyba és megfelel nekik az a szakmastruktúra, illetve az a viszonylag
alacsony szakképzettségű munkaerő, amivel Abonyban találkoznak, akkor van értelme
megvásárolni ezt a területet. Annak nem látja értelmét, hogy befektetnek fél milliárd forintot,
hogy hátha jön valaki. Az a terület nem fog gyorsan elkelni. Munkahelyteremtés után kell
nézni. Szolnokon citromsav gyárat létesítenek a kínaiak. Ez körülbelül 300-350 embernek ad
majd munkalehetőséget és kétszer ennyi embernek beszállítási lehetőséget. Tehát ez
körülbelül ezer fő foglalkoztatása.
Nem kaptak visszajelzést a mai napig arról, hogy akiket megszavaztak bírósági ülnököknek,
elfogadásra kerültek-e. Kérdezte, hogy kik lettek ülnökök, volt-e olyan, akit elutasítottak.
Romhányiné dr. Balogh Edit: a lejárt határidejű határozatokban szerepel, hogy nem kaptak
sem visszajelzést, sem információt erre vonatkozóan.
Habony István: elmondta, hogy akkor kérjenek információt.
Kocsiné Tóth Valéria: szóvá tette a rendkívüli képviselő-testületi ülésen, hogy a körzetében
lévő Károly Róbert úton, valamint a Budai Nagy Antal úton a vízelvezető árkok mentén
téglatörmelék lerakás történt. Kérdezte, hogy sikerült-e kideríteni, hogy hogyan került oda a
téglatörmelék?
Romhányiné dr. Balogh Edit: az a gond, hogy az Abonyi Lajos út végén van két kis
zsákutca, vagy keresztutca, ahová építési törmeléket hordtak. Annak kérték az utána járását,
hogy a Lovassy út 3. bontásakor került-e oda az a lerakat, vagy máshonnan.
Kocsiné Tóth Valéria: a vízelvezető árkok mentén van. A Károly Róbert utcán teljesen az
árokban van a törmelék. A Budai Nagy Antal utcában figyelembe vették a vízelvezető árkot.
Nem tudják, hogy hogyan került oda a törmelék. A rendkívüli képviselő-testületi ülésen szó
volt arról is, hogy a Károly Róbert út végén lévő vállalkozás nagy járművei miatt az út
nagyon károsodott. Érdemes lenne most, eső után megnézni, hogy hogyan néz ki az út.
Kovács László: a márciusi képviselő-testületi ülésen kért a strand túlóráival kapcsolatosan
tájékoztatást. Ezt megkapta. Részben átnézte, de nem értelmezte. Szeretné még kérni hozzá a
jelenléti ívet és a vezénylést is, azért, hogy össze tudja vetni, hogy ez a tájékoztatás mennyire
állja meg a helyét.
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Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy 2011. július 14-én rendkívüli képviselőtestületi ülés lesz. Mind olyan fontos napirendi pont, amit meg kell tárgyalni, hogy a nyáron
tudjanak ezekben haladni.
Kérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
--Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, így Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester az ülést bezárta.
K.m.f.

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

dr. Vörös Mária
aljegyző

Murvainé Kovács Rita
Dr. Abonyi Viktor
jegyzőkönyvi hitelesítők

