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2012. január 30-i rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Parti Mihály alpolgármester, Dr. Egedy
Zsolt, Gulykáné Gál Erzsébet, Kelemen Tibor, Kovács László, Murvainé Kovács Rita Képviselőtestület tagjai 7 fő.
Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: Dr. Vörös Mária aljegyző, Bendáné dr. Gáspár Anita
Jegyzői Titkárságvezető, Fiala Károly Településfejlesztési Osztályvezető, Fodor János Hatósági és
Építésügyi Osztályvezető-helyettes, Kókai-Dudinszky Mónika Gazdasági Osztályvezető, Márkus
Tamás Mikro-Voks kezelő, Bevíz Barbara jegyzőkönyvvezető.
Állampolgári megjelenés: 1 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 Gulykáné Gál Erzsébet és
Kelemen Tibor képviselők a jegyzőkönyvi hitelesítők.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a jegyzőkönyvi hitelesítők személyének
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
elfogadta Gulykáné Gál Erzsébet és Kelemen Tibor képviselők jegyzőkönyvi hitelesítők
személyét.
Ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat.
Napirend:
Nyílt ülés:

Előadó:

1. Abony Város Településrendezési terveinek a település
teljes közigazgatási területére vonatkozó felülvizsgálatára és módosítására településfejlesztési döntés
meghozatalára

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

2. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2012. évi
teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt
célok meghatározása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

3. Bizottságok 2012. évi ellenőrzési tervének
jóváhagyása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből
szolgáltatott ivóvízért, a közüzemi csatornamű
használatáért fizetendő díjak megállapításáról, a
díjalkalmazás feltételeiről szóló 19/2004. (II.29.)
számú rendeletének módosítása
5. Az Abony Város Önkormányzata Képviselőtestületének a helyi építési szabályzatról szóló
19/2007. (V.10.) önkormányzati rendeletének
módosítása
6. Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület
és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
21/2007. (VI.29.) számú rendeletének módosítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

7. A nevelési intézmények fejlesztése című KMOP4.6.1-11 kódszámú pályázathoz kapcsolódó
közoktatási szakértői tevékenység ellátására történő
szakember megbízása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

8. A dr. Kostyán Andor Rendelőintézet tetőszerkezeti
hibáinak javítására beérkezett ajánlatok elbírálására
és a nyertes ajánlattevő megbízása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

9. Abony Város területén lévő 1 és 20 kV-os villamoshálózatok biztonsági övezetében történő fák
gallyazási munkálatainak elvégzésére, cég megbízása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

10. Abony, Lovassy Sándor utca 3. szám alatti, 2253/2
helyrajzi számú ingatlanra beérkezett pályázati
anyagok értékelése

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

11. Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások
nem szociális alapon történő bérbeadása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

12. „Abony Város északkeleti részének csapadékvízelvezetése és gyűjtése” című, KMOP-3.3.1/B-102010-0037 pályázat keretein belül megvalósuló
külterületi „K1” csatorna megépítéséhez szükséges
földrészletek végleges adásvételi szerződés aláírása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

13. A Közterület-felügyelet Polgármesteri Hivatalon belüli
jogállásának meghatározása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

14. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

15. Egyebek

--1./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Településrendezési terveinek a település
teljes közigazgatási területére vonatkozó felülvizsgálatára és
módosítására településfejlesztési döntés meghozatalára
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 a határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett és a
határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta:
18/2012. (I. 30.) számú Képviselő-testületi határozat
Abony Város Településrendezési terveinek a település teljes közigazgatási területére vonatkozó
felülvizsgálatára és módosítására településfejlesztési döntés meghozataláról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a többször
módosított épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Étv.) előírásait, az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 176/2003. (XII.17.) Képviselő-testületi
határozattal, a 25/2003. (XII.17.) önkormányzati rendelettel, valamint az azokat 159/2007
(V.10.) Képviselő-testületi határozattal és 19/2007. (V.21.) önkormányzati rendelettel
módosított Településrendezési terveinek a település teljes közigazgatási területére vonatkozó
felülvizsgálat és több ponton történő módosítását elindítja.

Határidő: folyamatos
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásában közreműködik:
Farkas Zsolt főépítész
Jegyzői Titkárság
Határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit
Parti Mihály alpolgármester
dr. Vörös Mária aljegyző
Jegyzői Titkárság

Farkas Zsolt főépítész
Településfejlesztési Osztály
Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.
--2./ Napirendi pont tárgya: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2012. évi
teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt
célok meghatározása
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 a határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta:
19/2012. (01.30.) számú Képviselő-testületi határozat
A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2012. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező
kiemelt célok meghatározásáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a köztisztviselők jogállásáról
szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. törvényben foglaltakat az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek
2012. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező célokat az alábbiakban állapítja meg:
I. Pénzügyi-gazdasági célok
1.) Abony Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtása során meg kell
valósítani az adott feladat célszerű és gazdaságos megoldását. A város éves költségvetésében
meghatározott feladatok maradéktalan megvalósítása, különös tekintettel a beruházásifejlesztési feladatokra.
2.) Az önkormányzat ingatlanvagyonával történő gazdálkodás javítása, a vagyonnyilvántartás,
kataszter folyamatos gondozása.
3.) Az adóbevételek alakulásának folyamatos vizsgálata, az adóhátralék csökkentése, a behajtások
hatékonyságának növelése.
II. Közigazgatási- hatósági célok

1.) A törvényesség és az ügyintézési határidő, a módosított Ket. előírásainak maradéktalan
betartása a hatósági ügyintézésben.
2.) A bürokráciamentes ügyfélbarát ügyintézés érdekében az I. fokú ügyintézés színvonalának
javítása, a lakossági panaszok csökkentése.
3.) A Polgármesteri Hivatal ügyintézésében erősödjön a szolgáltató jelleg és fokozatosan
érvényesüljenek a polgárbarát igazgatás eszközei és módszerei. Az ügyfelek teljes körű
tájékoztatása, felvilágosítása, az ügyintézés törvényességi színvonalának emelése, a
lehetőségekhez képest az eljárások egyszerűsítése.
4.) Javítani kell a szervezeti egységek közötti kommunikációt az ügyfelek tehermentesítése
céljából.
III.

A településfejlesztési, településrendezési célok

1.) A város fejlesztési céljainak elérése érdekében a pályázatok útján az Önkormányzat által
elérhető lehetőségek maximális kihasználása, a pályázati kiírások folyamatos figyelemmel
kísérése, az aktuális pályázatok előkészítése, lebonyolítása.
2.) A jogszabályoknak, ill. a támogatási szerződésekben foglaltaknak megfelelő pályázati
elszámolás biztosítása.
3.) A Települési Rendezési Terv, a Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási Terv
elkészítésében való közreműködés.
4.) A folyamatban lévő pályázatok gondozása, a fenntarthatóság feltételeinek biztosítása.
IV. Képviselő-testület és bizottságai működésével kapcsolatos célok
1.) A képviselő-testület jegyzőkönyveit az ülést követő 15 napon belül el kell készíteni és egy
példányát meg kell küldeni a Pest megyei Kormányhivatal számára.
2.) Biztosítani kell a kisebbségi önkormányzat működésének technikai feltételeit.
3.) A Képviselő-testület és a bizottsági ülések anyagának megfelelő szakmai és jogi
előkészítésének biztosítása, a napirendekhez kapcsolódó anyagok határidőben történő
elkészítése. A megalkotott rendeletek érvényesülésének, egységes szerkezetbe foglalásának
figyelemmel kísérése.
V. Szervezeti célok
l.) A lehetőségekhez mérten biztosítani kell a közigazgatási tevékenység informatikai
továbbfejlesztését, térinformatikai rendszer bevezetését.
2.) Gondoskodni kell a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői szakmai felkészültségének
folyamatos fejlesztéséről.

VI. Aktuális kiemelt célok
1.) Az új Alaptörvényben és az ehhez kapcsolódó már elfogadott, illetve majd elfogadásra kerülő
jogszabályokban foglaltak figyelemmel kísérése, az ebből eredő feladatok maradéktalan
végrehajtása.
2.) Felkészülés a Járási Hivatalok felállításával kapcsolatos szervezeti átalakításokra.
3.) Felkészülés az érintett közoktatási intézmények esetleges állami átadásával kapcsolatos
feladatok ellátására.
Határidő: 2012. február 28.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Vörös Mária aljegyző
A határozatról értesül:
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Vörös Mária aljegyző
Party Mihály alpolgármester
Polgármesteri Hivatal köztisztviselői
--3./ Napirendi pont tárgya: Bizottságok 2012. évi ellenőrzési tervének jóváhagyása
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy a Pénzügyi
bizottság ellenőrzési terve annyiban módosult, hogy a 3-as pont kivételre került.
Dr. Egedy Zsolt: Mi az akadálya, hogy a Pénzügyi bizottság megtárgyalja a szervek által elkészített
anyagot. Véleménye szerint ezt a napirendi pontot akkor át kell fogalmazni.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Azt most sem zárja ki, de az nem ellenőrzés. Azt meg kell tárgyalni.
A gazdálkodás vizsgálatát a belső ellenőrzés és a felügyelő bizottság végzi. Nem mi találtuk ki így
kaptuk a Vincent Audittól. Pénzügyi bizottságból nincs senki jelen, ha kérhetlek, ne adjunk nekik
feladatokat, ők levették, kész.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta:

20/2012. (I. 30.) számú Képviselő-testületi határozat
Bizottságok 2012. évi ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony Város Önkormányzatának a képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007. (VI. 29.) számú rendeletének
8. számú mellékletében biztosított jogkörében eljárva, a Bizottságok 2012. évi ellenőrzési tervét az
alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. Bizottságok 2012. évi ellenőrzési terve:
 Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság
1.) Vizsgálat tárgya: Oktatási és nevelési intézményekben a karbantartói feladatok ellátásának
megoldása
Az ellenőrzés időpontja: 2012. január
Ellenőrzésben résztvevő bizottsági tagok: Valamennyi Bizottsági tag
2.) Vizsgálat tárgya: Napközis és osztálylétszámok alakulásának évközben vizsgálása
Az ellenőrzés időpontja: 2012. február
Ellenőrzésben résztvevő bizottsági tagok: Valamennyi Bizottsági tag
3.) Vizsgálat tárgya: Múzeumi kiállítóhely tevékenységének ellenőrzése
Az ellenőrzés időpontja: 2012. március
Ellenőrzésben résztvevő bizottsági tagok: Valamennyi Bizottsági tag
 Pénzügyi Bizottság
1.) Vizsgálat tárgya: Salgóbányai tábor 2011. évi működtetésének ellenőrzése
Ellenőrzésben résztvevő bizottsági tagok: Valamennyi Bizottsági tag
1.) Vizsgálat tárgya: Abony Város Önkormányzat gépparkjának a működtetésének és az
üzemeltetésének ellenőrzése
Ellenőrzésben résztvevő bizottsági tagok: Valamennyi Bizottsági tag
3.) Vizsgálat tárgya: Csatorna II. ütem hátralékainak ellenőrzése
Ellenőrzésben résztvevő bizottsági tagok: Valamennyi Bizottsági tag

 Szociális és Egészségügyi Bizottság
1.) Vizsgálat tárgya: Lakossági elégedettségi vizsgálat az Egészségügyi Centrum
működésével kapcsolatban
Az ellenőrzés időpontja: 2012. január
Ellenőrzésben résztvevő bizottsági tagok:Valamennyi bizottsági tag

2.) Vizsgálat tárgya: Bölcsődék teljes körű ellenőrzése
Az ellenőrzés időpontja: 2012. március
Ellenőrzésben résztvevő bizottsági tagok: Valamennyi bizottsági tag
3.) Vizsgálat tárgya: Szociális bérlakások állapotának ellenőrzése és a lakbérhátralékosok
vizsgálata
Az ellenőrzés időpontja: 2012. április
Ellenőrzésben résztvevő bizottsági tagok: Valamennyi bizottsági tag
4.) Vizsgálat tárgya: Szociális kölcsönök, átmeneti segélyek, lakásfenntartási
támogatások vizsgálata az I. negyedévben
Az ellenőrzés időpontja: 2012. május
Ellenőrzésben résztvevő bizottsági tagok: Valamennyi bizottsági tag
 Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság
1.) Vizsgálat tárgya: Az elektronikus közigazgatás felülvizsgálását, hogy a
törvényi előírásoknak megfelel-e
Az ellenőrzés időpontja: folyamatos
Ellenőrzésben résztvevő bizottsági tagok: Valamennyi Bizottsági tag
2.) Vizsgálat tárgya: Az Állami számvevőszék ellenőrzéséhez kapcsolódó
feladatok végrehajtását
Az ellenőrzés időpontja: folyamatos
Ellenőrzésben résztvevő bizottsági tagok: Valamennyi Bizottsági tag
2. Képviselő-testület a Bizottságok 2011. évi ellenőrzési tervének jóváhagyásáról szóló 41/2011.
(I. 27.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidő: 1. pont tekintetében a határozatban megjelölt időpontok szerint
Felelős: tárgy szerinti bizottsági elnök
Végrehajtásban közreműködik:
Valamennyi Bizottság
A határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
Dr. Vörös Mária aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
Bizottságok Tagjai
ABOKOM Nonprofit Kft.
Valamennyi Intézményvezető
--4./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott
ivóvízért, a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak

megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről szóló 19/2004.
(II.29.) számú rendeletének módosítása
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 a rendeletmódosítás elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
rendeletmódosítást elfogadta és a következő rendeletet alkotta:
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2012. (I.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, a közüzemi csatornamű
használatáért fizetendő díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről szóló 19/2004.
(VII.29.) számú rendeletének módosításáról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az árak
megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében és a 11. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:
1. §
Az ÖR. Bevezető részének helyébe a következő rendelkezés lép:
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az árak
megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében és a 11. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:
2. §
Az ÖR. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

Záró rendelkezés
3. §

E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.
Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-án megtartott ülésén.
--5./ Napirendi pont tárgya: Az Abony Város Önkormányzata Képviselő- testületének a helyi
építési szabályzatról szóló 19/2007.(V.10.) önkormányzati
rendeletének módosítása
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítést nem kívánt
tenni.
Dr. Egedy Zsolt: Kérdezte, kérelmek érkeztek-e be az építési engedéllyel kapcsolatban?
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy nem érkezett be kérelem. Lőrinczy Mihály esetében
nem érkezett be kérelem nem adott be építési engedély kérelmet.
Kovács László: pedig azt mondta, hogy beadta a kérelmet.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Nem, adott be, mert egyszer el lett neki utasítva, és amikor
módosítottuk a HÉSZ-t akkor pedig nem volt neki érvényes kérelme. Viszlaiéknak pedig el lett
utasítva. Lőrinczy Mihály azért nem adott be, mert csak az épületre kapott volna támogatást a
felszerelésekre nem és ez nem volt neki megfelelő. AZ a lényeg, hogy visszaállítsuk a módosítás
előtti HÉSZ-t.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a rendeletmódosítás elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
rendeletmódosítást elfogadta és a következő rendeletet alkotta:
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2012. (I.31.) önkormányzati rendelete
a helyi építési szabályzatról szóló
19/2007. (V.10.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének törvény 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában valamint (2) bekezdésében a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében valamint az épített környezet alakításáról

és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. tv 7. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A helyi építési szabályzatról szóló 19/2007 (V.10) számú önkormányzati rendelet 18. § (1) és (5)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Az övezetben a létesíthető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési telek méretét
az alábbi táblázat tartalmazza:
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(5) Az övezetekben a haszonállattartás céljára szolgáló építmény nem helyezhető el.
2. §
Záró rendelkezés
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30.-án megtartott ülésén.
--6./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007. (VI.29.)
számú rendeletének módosítása
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Majd hozzáfűzte, hogy 2
javaslat van az SZMSZ-ben az egyik a jegyzőkönyv hitelesítők nem kötelező és a saját SZMSZ-ben
kivennénk, mert ha 15 napon nem kerül fel a kormányhivatalba, akkor pénzbüntetést szabnak ki, a
másik pedig az előterjesztések megküldése elektronikus úton és a honlapon hozzáférhetőek legyenek.
Aki igényli, technikai felszerelést kap hozzá ez mindenképp célszerű a papírtakarékosság miatt.
Bizottságok a július 1-i dátummal tudják támogatni, amennyiben addig lemegy az oktatás és meglesz
a technikai feltétele.

Kovács László: Elmondta, hogy az Ügyrendi bizottság az elektronikus úton történő küldést nem
támogatta, viszont a jegyzőkönyv hitelesítését igen.
Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, hogy a pénzügyi bizottság sem támogatta az elektronikus úton történő
kézbesítést. Július 1-ig kerüljön vissza a Képviselő-testület elé.
Romhányiné dr. Balogh Edit: De támogatta, Zsolt nem tudom mit kaptál, de támogatta.
Dr. Egedy Zsolt: Javasolta, hogy a hitelesítést a jegyző és a polgármester végezze. Az elektronikus
kézbesítésről, úgy ahogy az előterjesztésben le van írva, kérjünk a kormányhivataltól egy jogi
kontrollt.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Akkor a jegyzőkönyv hitelesítésről ne is döntsünk?
Dr. Egedy Zsolt: De arról döntsünk, az elektronikus kézbesítésről ne döntsünk, hanem július 1-ig
egy új előterjesztés kerüljön elénk.
Parti Mihály: Elmondta, hogy a testületi anyagok közlésével kapcsolatban már be lehetne vezetni
ezt az elektronikus kézbesítés.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy rengeteg papírt és pénzt meg lehet spórolni.
Dr. Egedy Zsolt: Tudomása szerint van olyan képviselő társa, aki kérte, hogy elektronikusan is
kapjon anyagot és hiányosan kapta meg.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Igen, azért kapta hiányosan, mert a zárt ülés anyagait nem lehet email formájában kiküldeni.
dr. Vörös Mária: A feladatkezelőn keresztül lehetne letölteni az anyagokat. Jogszabályellenes lenne,
ha mi a zárt ülés anyagait e-mailen keresztül küldenénk.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak, hogy a jegyzőkönyv hitelesítők személyét a
polgármester és a jegyző képviselje.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
rendeletmódosítást elfogadta és a következő rendeletet alkotta:
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2012. (I.31.) önkormányzati rendelete
Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 21/2007. (VI. 29.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) és 18. § (1) bekezdésében, valamint

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról szóló 1994. évi LXIII.
törvény 62. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az SZMSZ Bevezető részének helyébe a következő rendelkezés lép:
„Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) és 18. § (1) bekezdésében, valamint
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról szóló 1994. évi LXIII.
törvény 62. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”
2. §
Az SZMSZ 20. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület döntésével rendeletet alkot, határozatot hoz. A képviselő-testület számozott
határozat nélkül jegyzőkönyvi rögzítéssel dönt: napirendi pontok elfogadásáról, szünet
elrendeléséről, ügyrendi kérdésekben.”
3. §
Az SZMSZ 28. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A jegyzőkönyv elkészítéséről a jegyző gondoskodik. A képviselő-testületi ülésről készült
jegyzőkönyvet a polgármester és a jegyző írja alá.”
Záró rendelkezések
4. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az SZMSZ 16. § (10) bekezdés e) pontja, 16. 11. § (12) bekezdései és 27. § (2)
bekezdés n) pontja.
Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30.-án megtartott ülésén.
--Romhányi dr. Balogh Edit: Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az SZMSZ
határozati javaslatáról, mely elektronikusan kerül kipostázásra ezt előzetesen a kormányhivatal
törvényességi osztályának kerüljön felküldésre állásfoglalás céljából majd július 1-ig kerüljön vissza
új előterjesztés formájában.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta:

29/2012. (I. 30.) számú Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 21/2007. (VI.29.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozza:
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kéri, hogy az SZMSZ módosításról készült
előterjesztés azon részei, amely az előterjesztések elektronikus megküldését tartalmazza, állásfoglalás
kérése céljából kerüljön megküldésre a kormányhivatal törvényességi osztályának, majd ezt követően
július 1-ig egy új előterjesztés készüljön.
--7./ Napirendi pont tárgya: A nevelési intézmények fejlesztése című KMOP-4.6.1-11
kódszámú pályázathoz kapcsolódó közoktatási szakértői
tevékenység ellátására történő szakember megbízása
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
Gulykáné Gál Erzsébet: Elmondta, hogy az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság sok vita után
támogatta Kovácsné Prágai Ilonát. Annak tekintetében, hogy árajánlatok lettek bekérve elég eltérő
ajánlatok lettek bekérve.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy a pedagógiai program, amit szakértők végeztek
ahhoz tényleg nem megfelelő a baráti és rokoni kapcsolat, mert azt külső szakembernek kell
elvégezni. Egy pályázati esélyegyenlőségi tervnél nem mellékes, hogy megfelelő helyi ismerettel és
információval rendelkezzen, aki esélyegyenlőségi tervet készíti. Kimondottan előny. Ettől
függetlenül, ha úgy dönt a Képviselő-testület, hogy nem Kovácsné Prágai Ilonát választja meg, akkor
sem dől össze a világ. Elkészíti az esélyegyenlőségi tervezet, de ha időközben kijön a
kormányrendelet, akkor módosítja terveket. Ez az ajánlata azt is tartalmazza.
Gulykáné Gál Erzsébet: A pedagógiai programnál nem fordult elő hogy barát vagy rokon csinálta
volna a tervet.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 igen és 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta:

21/2012. (I. 30.) számú Képviselő-testületi határozat
A nevelési intézmények fejlesztése című KMOP-4.6.1-11 kódszámú pályázathoz kapcsolódó
közoktatási szakértői tevékenység ellátására történő szakember megbízásáról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Kovácsné Prágai Ilonát-t, a
Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemezés (KEH) és Intézkedési Terv (KET)
(települési szintű közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzést és intézkedési terv)
elkészítésével. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a megbízási díj összegét,
380.000, -Ft, melyet a 2012. évi költségvetésben biztosítani kell.
2. A szerződés kerüljön kiegészítésre, azzal, hogy a megbízott vállalja a köznevelési törvény
végrehajtási rendeleteinek kihirdetését követően, hogy ismét felülvizsgálja, és szükség
szerint módosítja a Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzést és intézkedési tervet.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a határozat
mellékletét képező szerződés aláírására.
Határidő: 2012. február 17.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásában közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Vörös Mária aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
Gyöngyszemek Óvodája
Árajánlatadók
--8./ Napirendi pont tárgya: A dr. Kostyán Andor Rendelőintézet tetőszerkezeti
hibáinak javítására beérkezett ajánlatok elbírálásáról
és a nyertes ajánlattevő megbízása
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, majd elmondta, hogy a
garancia a tetőjavításra 1 év volt, ami novemberben letelt. Ellentétesek a vélemények, peres úton
meglehet próbálni ezt a vállalási árat behajtani. Közbeszerzési szakértő azt mondta, hogy mivel a
költségvetés tartalmaz tetőelemeket ezért a garanciáknak arra is ki kell terjednie. Ha pereskedünk
Poll-Vill Kft.-vel a tetőt akkor is meg kell javítatni. Így is javítható csak ezt az 1 millió Ft-ot saját
költségvetés terhére kell megelőlegezni.

Gulykáné Gál Erzsébet: Vitatja, hogy letelt a garancia, mert a megtekintéstől számított 1 év még
nem telt el.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Lehet csak banki garancia volt. Nem nálunk volt a pénz, banki
visszatartás volt, ennyiből nehéz. Ettől függetlenül a tetőt meg kell csináltatni és számlának lenni
kell, hogy pontosak legyünk és vissza tudjuk igényelni. Augusztusban már itt volt a cég bejáráson a
tehát már véleményezve lett, szeptemberben újra fel lettek szólítva és nem vállalták munkálatokat.
Ezután kértünk be új ajánlatokat.
dr. Vörös Mária: Tehát a vállalkozási szerződés, amit a Poll-Vill Kft.-vel megkötött az
önkormányzat, annak a 6.5-ös pontjában megtalálható, hogy 6 millió 660 ezer Ft jólteljesítési
biztosítékot nyújt 1 év 30 nap időtartamra bankgaranciában. Raiffeisen banktól, amit kaptunk
bankgaranciát 2011. november 30-ig volt érvényes. Ez idő alatt, ha igazolni tudtuk volna számlával,
hogy megjavítottuk a tetőt el tudtuk volna számoltatni. Mivel a Poll-vill Kft. nem vállalta a
garanciajavítást, így saját költségünk terhére kell megelőlegezni.
Dr. Egedy Zsolt: Nem tud egyetérteni a jogi részével. Azt hallhattuk, hogy 1 év 1 hónap volt a
garancia és ez novemberben telt le, ha jól tudja július 13-án jelezte az intézményvezető a
polgármester felé, hogy beázott a tető. A bejárás július 25-én megtörtént. Kérdezi, hogy az éves
garanciás bejárást, hogyha 1 év 1 hónap a túlteljesítési része, akkor miért 1 év elteltével kell
megtartani. Annak a körülményeire nem is akar kitérni, amikor ott volt a bizottság meg
Alpolgármester úr is. Nem volt egyértelmű, hogy ki végzi a garanciális bejárást az önkormányzat
nem volt szakmailag felkészülve. Szeptember 5-én ír egy levelet a Poll-vill Kft-nek az önkormányzat,
ami a vállalkozási szerződésben 4. pontjában megtalálható. Az előterjesztésben fél oldal arról szól,
hogy Poll-Vill Kft. mit mond a határozati javaslata pedig egyértelmű, hogy a Poll-Vill Kft.
álláspontját tartalmazza. Letelt a jólteljesítési garancia, ne is kérjenek garanciális kötelezettséget és
mi se kérjünk. Ezekből a dátumokból feltételezhetem, hogy direkt toltuk a dátumokat. Polgármester
Asszony mondta egyik bizottsági ülésen, hogy Tóth úr készített egy szakértői anyagot, ez két hete
hangzott el. Úgy volt, hogy a hivatal kiküldi a bizottsági tagoknak ez még mai napig nem kaptuk
meg. Nem támogatja beázás ellenére sem a javítást. Azért nem támogatja, mert nincs egyértelműen
leírva a jogi háttere. Vállaljon az önkormányzat kötelezettséget. Ha van szerződésünk, ha van
jogászunk, ha van szakértőnk, ha van Településfejlesztési irodánk nem tudja, hogy akkor miért kell
ennyi időt várni. Nem hiszi, hogy az intézmény igazgatója húzta az időt. Úgy gondolja teljesen
mindegy mennyire ázott be az épület, be kell tervezni a költségvetésbe és a teljes jogi hátterét
szakértő segítségével készítse el a hivatal. Ha még a Poll-Vill Kft.-nek is van igaza, akkor sem
képviseltük a saját érdekeinket.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy hogyan lehetett volna érvényesíteni? Amikor
megkaptuk a levelet az intézmény vezetőjétől, azonnal továbbküldésre került e-mailen és levélben. A
szeptemberi megkeresés már a második megkeresés volt. Nem igaz az, hogy bármilyen mulasztás
történt volna. Azt kellett volna rögtön csinálni, hogy július 13-án azonnal felkérni a Tolnátót és
megcsináltatni és majd kifizette volna a biztosító vagy a Poll-Vill-en be kellett volna hajtani, de ez
nem jogszerű eljárás, mert először azt a céget kell megkeresni, aki készítette a munkálatokat. Itt az
volt a baj, hogy egymásra mutogatást kezdődött el és egyik cég sem volt hajlandó a garanciajavítást
elkezdeni. Ha meg nem kért volna be árajánlatot, akkor meg az lett volna baj. A szakértő véleményét
valószínű elfelejtettük kiküldeni, semmi akadálya, hogy megkapja a bizottság. A tető viszont tovább
ázik, és már el kellene dönteni, hogy kivel csináltatjuk, és utána majd vizsgálódunk, hogy pereljük e

Poll-Vill-t vagy ne. De most nem az a lényeg, hogy kit pereljünk, ha nem az, hogy megcsináltassuk a
tetőt.
dr. Vörös Mária: Elmondta, hogy aprócska fogalomzavarban vagyunk, mert az előbb említett
szerződés szerint a Poll-Vill-nek 5 év garanciális kötelezettsége van, ez benne van a szerződésben.
Semmilyen határidőből nem csúsztunk ki. Való igaz, hogy ha ezt november 30-ig sikerül
végrehajtani, akkor a bankgaranciából le tudtuk volna számolni magunknak, de ugyanúgy pereskedni
kellene érte.
Kovács László: Elmondta, hogy egyetért Dr. Egedy Zsolt képviselő társával. Javasolja, hogy ha
döntünk erről, akkor döntsünk arról is, hogy ha felújították a tetőt elindítsuk a pert.
Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, hogy Polgármester Asszony és Aljegyző Asszony, amit elmondott a
felvetéseimre az nem válasz, nem kaptam választ a kérdéseimre. Meg kell bízni egy másik
kivitelezőt, de számára ez kevés, hogy csak megbízzuk. Úgy kell megbízni a Tolnátó Kft-t, hogy az
önkormányzat és a Poll-Vill Kft. között hatályos szerződés ilyen problémákra vonatkozó pontjait át
kell nézni és azt abba a határozatba bele kell foglalni, amely határozatban a Tolnátót a javítási
feladatokkal megbízzuk. Ez azért lényeges, mert ha per a vége. Az a javaslata, hogy a szerződést
szakértő bevonásával át kell nézni és vissza kell hozni ezt az anyagot.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Azt javasolja, hogy a határozat egészüljön ki, hogy szakértő
bevonásával kerüljön átnézésre és februári ülésre kerüljön vissza.
Dr. Egedy Zsolt: Ez így nem jó.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Nem érti, ha van egy munka, amit el kell végezni, mert beázott a tető,
akkor miért kell húzni az időt. Miért kötjük a szakértői véleményhez mikor egyértelműen leírta a
Poll-Vill Kft., hogy nem csinálják meg. Jó lenne, ha március 31-ig megcsinálnák, és nem
veszélyeztetnék az épületet.
Dr. Egedy Zsolt: 6 hónap volt rá hogy ne veszélyeztessük az épületet. Ha van egy szerződés, akkor
olyan határozatot kell hozni, hogy abban is rendelkezzünk, hogy melyik szerződés alapján fogom
érvényesíteni a munkálatokat. Emlékezzünk csak vissza mikor a Gen-Ép és az önkormányzat közti
vita ment.
Romhányiné dr. Balogh Edit: De akkor visszalépett a Gen-Ép.
Dr. Egedy Zsolt: Az teljesen mindegy. Példaként mondta, hogy mindig valamelyik szerződés
pontjára hivatkozunk.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ennek az előterjesztésnek nem az a címe, hogy pert indítsunk-e.
Hanem az, hogy megbízzunk egy céget a felújításra.
dr. Vörös Mária: Elmondta, hogy bárkivel is kötünk vállalkozási szerződés a tető megjavítására,
abban a magánjogi szerződésnek semmi helye nincs, hogy mi milyen jogviszonyban vagyunk a PollVillel. Ez két fél között kötendő magánjogi szerződés. A másik, hogy ha nem fogod megfelelőnek
találni a jogi körülményeket, akkor nem javítatjuk meg a tetőt?

Dr. Egedy Zsolt: Azt kéri, hogy ne csak hallgasson engem Aljegyző asszony, hanem jogi
végzettségének megfelelően érten is meg.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a kiegészített határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
kiegészített határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta:
22/2012. (I. 30.) számú Képviselő-testületi határozat
a dr. Kostány Andor Rendelőintézet tetőszerkezeti hibáinak javítására beérkezett ajánlatok
elbírálásáról és a nyertes ajánlattevő megbízásáról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozza.
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony Város Önkormányzat 1/1
tulajdoni hányadát képező dr. Kostyán Andor Rendelőintézet tetőszerkezeti hibáinak javítási
feladatok ellátására a Tolnátó Építőipari Szövetkezetet bízza meg 876.361,-Ft+ÁFA
összegben, mely fedezetét a 2012. évi költségvetésben biztosítani kell.
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozat
mellékletét képező vállalkozási szerződés megkötésére.
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kéri, hogy közbeszerzési és jogi szakértők
véleményének kikérését követően készüljön egy új előterjesztés arra vonatkozóan, hogy
hogyan lehet a jól teljesítési garanciát érvényesíteni.
Határidő: azonnal
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
Településfejlesztési Osztály
Árajánlat adó cégek
---

9./ Napirendi pont tárgya: Abony Város területén lévő 1 és 20 kV-os villamoshálózatok
biztonsági övezetében történő fák gallyazási munkálatainak
elvégzéséről, cég megbízása

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
Kovács László: Kérdezte, hogy az önkormányzat részéről ki ellenőrzi ezeket a munkálatokat?
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy az önkormányzat részéről senki nem ellenőrzi,
hanem az E-ON munkatársai ellenőrzik a munkálatokat.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a kiegészített határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
kiegészített határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta:
23/2012. (I. 30.) számú Képviselő-testületi határozat
Abony Város területén lévő 1 és 20 kV -os villamoshálózatok biztonsági övezetében történő fák
gallyazási munkálatainak elvégzéséről, cég megbízásáról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozza.
1. A Képviselő-testület az Abony Város közigazgatási területén lévő 1 és 20 kV-os villamoshálózatok
biztonsági övezetében történő fák gallyazási munkáinak ellátásával a Promex-Vill Bt-t bízza meg
2012. március 1.- től 2013. február 28. -ig terjedő időintervallumra, 1.200.000,- Ft + Áfa,- Ft
vállalási díjért, melynek fedezetét a 2012. évi költségvetésben biztosítani kell.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a határozat
mellékletét képező vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő: 2012. február 28.
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
Promex-Vill. Bt. (2740, Abony, Kapisztrán u. J. u. 8.)
ZÖLD F. Mérnöki és Szerelőipari Kft. (5000, Szolnok Széchenyi utca 28.)
EH-SZER Kft. (4030, Debrecen Híd utca 10-12.)
---

10./ Napirendi pont tárgya: Abony, Lovassy Sándor utca 3. szám alatti, 2253/2 helyrajzi
számú ingatlanra beérkezett pályázati anyagok értékelése
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 a kiegészített határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
kiegészített határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta:
24/2012. (I. 30.) számú Képviselő-testületi határozat
Abony, Lovassy Sándor utca 3. szám alatti, 2253/2 helyrajzi számú ingatlanra beérkezett
pályázati anyagok értékeléséről
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,
figyelembe véve az Abony Város Önkormányzatának Abony Város vagyonáról és a vagyonnal való
gazdálkodás egyes szabályairól szóló 13/2007. (IV.12.) számú rendeletben foglaltakat, illetve Az
önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 17/2007 (IV.26.)
sz. rendeletben foglaltakat, valamint Az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek
bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 14/2007 (IV.12.) sz. rendeletben foglaltakat, az alábbi
határozatot hozza.
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony, Lovassy Sándor utca 3. szám
alatti, 2253/2 hrsz-ú (2.849 m2 nagyságú) kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlanra
kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázati eljárás keretében elidegenítésre
kijelöli az önkormányzat tulajdonában lévő Abony, Lovassy Sándor utca 3. szám alatti 2253/2
hrsz-ú (2.849 m2 nagyságú) kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlant beépítési cél
meghatározása nélkül.
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a határozat mellékletét képező
pályázati felhívás, pályázati kiírás és az adásvételi szerződés tervezet tartalmával.
Felhatalmazza a Polgármestert a pályázati felhívás közzétételére, a pályázati kiírás
rendelkezésre bocsátására. Az adásvételi szerződést a Képviselő-testület az ajánlatok
ismeretében véglegesíti.
Határidő: azonnal
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
Településfejlesztési Osztály

--11./ Napirendi pont tárgya: Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem
szociális alapon történő bérbeadására
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 a kiegészített határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
kiegészített határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta:
25/2012. (I. 30.) számú Képviselő-testületi határozat
Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem szociális alapon történő bérbeadásáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonban lévő lakások
bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló többször módosított 17/2007. (IV.26.) számú
önkormányzati rendeletének 11. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi
határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki az Abony, Kossuth tér 2. II/1.
szám alatti 55 m² alapterületű, komfortos 2 helyiségekből álló bérlakás nem szociális alapon
történő bérbeadására.
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki az Abony, Kossuth tér 3.
III/2. szám alatti 56 m² alapterületű, komfortos 2 helyiségekből álló bérlakás nem szociális
alapon történő bérbeadására.
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki az Abony, Kossuth tér 3.
III/4. szám alatti 56 m² alapterületű, komfortos 2 helyiségekből álló bérlakás nem szociális
alapon történő bérbeadására.
4. A Pályázati Felhívást és az adatlapot a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja és
gondoskodik a rendelet szerinti megjelentetésről.

Határidő: 2012. február 29.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik: Településfejlesztési Osztály
Értesülnek: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Vörös Mária aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Településfejlesztési Osztály
--12./ Napirendi pont tárgya: „Abony Város északkeleti részének csapadékvíz-elvezetése és
gyűjtése” című, KMOP-3.3.1/B-10-2010-0037 pályázat keretein
belül megvalósul külterületi „K1” csatorna megépítéséhez
szükséges földrészletek végleges adásvételi szerződés aláírása
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítést nem kívánt
tenni.
Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottságon feltett egy kérdést, ami így hangzott el,
amikor az előzetes megállapodások megkötésére felhatalmaztuk Polgármester Asszonyt illetve
megkötöttük a megállapodásokat, fedezetről szeretne érdeklődni.
Romhányiné dr. Balogh Edit: A fedezet a Zöldkár, belvízkár terhére volt aláírva, de átcsúsztunk így
a 2012. évi kiadások során lesz biztosítva.
Dr. Egedy Zsolt: Ezt hiányolja a határozatban.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kiegészítjük a határozatot.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a kiegészített határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
kiegészített határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta:
26/2012. (I. 30.) számú Képviselő-testületi határozat
„Abony Város északkeleti részének csapadékvíz-elvezetése és gyűjtése" című, KMOP-3.3.1/B10-2010-0037 pályázat keretein belül megvalósuló külterületi „K1” csatorna megépítéséhez
szükséges földrészletek végleges adásvételi szerződés aláírásáról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében valamint az Abony Város
vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 13/2007. (IV.12.) sz. helyi
rendelet figyelembe vételével eljárva az alábbi határozatot hozza:

1. Abony Város Önkormányzat a K1 csatorna által érintett földrészleteket (0362/43; 0362/44;
0362/47; 0364/39; 0366/57) a 265/2011. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozatának
megfelelően megvásárolja.
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármestert a határozat mellékletét képező Ingatlan megosztási okirat és kisajátítást
helyettesítő adásvételi szerződés aláírására.
3. A szerződés meghatározott vételár fedezetét a 2012. évi költségvetésben az Önkormányzat
felhalmozási kiadások során biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásában közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Jegyzői Titkárság
Határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit
Parti Mihály alpolgármester
dr. Vörös Mária aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
Ifj. dr. Tóta Áron ügyvéd
Valamennyi tulajdonos
--13./ Napirendi pont tárgya: A Közterület-felügyelet Polgármesteri Hivatalon belüli
jogállásának meghatározása
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítést nem kívánt
tenni majd átadta Aljegyző Asszonynak a szót.
dr. Vörös Mária: Arról kell dönteni, hogy csoport szinten kívánja e működtetni a közterületfelügyeletet, mert a belső egységeknek a működését munkarendjét az SZMSZ szabályozza és azt
majd jegyző úr eldönti, hogy melyik osztály alá kívánja besorolni.
Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, hogy a törvényesség betartását kéri, ez az elvárása. Elhangzott, ugye,
hogy Jegyző Úr dönti majd el, hogy melyik osztályhoz rakja a közterület-felügyelet csoportot.
Véleménye szerint ez visszalépés, mert Jegyző Úr áprilisban kezd. Hatósági és Építésügyi iroda
helyett ugye Hatósági, Építésügyi és Közterület-Felügyelet Osztály legyen.
dr. Vörös Mária: Az SZMSZ módosítást minden bizottságnak tárgyalnia kell, akkor vissza kell
hozni a februári Képviselő-testületi ülésre.

Dr. Egedy Zsolt: Gondolta, hogy ez lesz a válasz.
dr. Vörös Mária: Elmondta, hogy ki lett írva szó szerint, amit Dr. Egedy Zsolt elmondott az
Ügyrendi bizottságon, majd felolvasta.
Dr. Egedy Zsolt: Részletesen kellene leírni.
dr. Vörös Mária: Szó szerint lett leírva, vissza lehet hallgatni.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a kiegészített határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
kiegészített határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta:
27/2012. (I. 30.) számú Képviselő-testületi határozat
a Közterület-felügyelet Polgármesteri Hivatalon belüli jogállásának meghatározásáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 374/2011 (XI.24.) számú határozatával
létrehozott Közterület-felügyelet működését a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti
egységeként csoport szinten kívánja meghatározni.
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza az aljegyzőt, hogy a Képviselőtestület következő ülésére, az Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és
szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007. (VI. 29.) számú
önkormányzati rendelet módosítását az 1. pontnak megfelelően készítse elő.
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza az aljegyzőt, hogy Abony Város
Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatát módosítsa akként, hogy a
Közterület-felügyelet működése biztosított legyen.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
dr. Vörös Mária aljegyző
A végrehajtásában közreműködik:
Jegyzői titkárság
Határozatról értesül:
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Vörös Mária aljegyző
Jegyzői Titkárság

--14./ 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.
Kelemen Tibor: Kérdezte, hogy van az a pont, hogy a bírósági eljárást megszüntette az ABOKOM,
hogy értelmezzük ki szüntette meg az eljárást és miért?
Romhányiné dr. Balogh Edit: A felek megegyeztek és azért lett megszüntetve az eljárás.
Történetesen arról szól, amikor az előző ügyvezető igazgató úr hátralékkezelési díjat vezetett be és
kiadott adatokat külső behajtó cégnek. Kettő eljárást indult jogosulatlan adatkezelésre irányult a
másik a szabálytalan hátralékkezelési díjra irányult. Mostani ügyvezető igazgató úr megegyezett a
cégekkel és megszüntették az eljárást.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a kiegészített határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a
kiegészített határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta:
28/2012. (I. 30.) számú 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 Képviselő-testülete által
hozott képviselő-testületi határozatok végrehajtása kapcsán az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi az alábbi
határozatokat:
 9/2011. (I. 06.) A veszélyeztetet helyzetű műemlék épületek veszélyelhárításának,
állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására című pályázati kiíráson
történő részvételi lehetőségről (Ungár ház)
 35/2011.
(I.
27.)
Polgármesteri
Hivatal
köztisztviselői
2011.
évi
teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározása
 45/2011. (I. 27.) Abony Város Önkormányzat tulajdonát képező az Innoven Kft.
üzemeltetésében lévő konyha bérleti díjának emelése
 71/2010. (III. 25.) Abonyi Lajos Múzeum és Kiállítóhely biztonságtechnikai
berendezésének megoldása
 91/2011. (III. 31.) ABOKOM Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervének megismerése
 95/2011. (III. 31.) A 2011. évben felújítani kívánt utak meghatározása
 152/2011. (IV. 28.) Tájékoztató a térfigyelő rendszer kiépítésének feltételeiről

 154/2011. (IV. 28.) Tájékoztató az Abony, Újszászi út 21-23. szám alatti Dr. Kostyán
Andor Rendelőintézet körül kialakult parkolási gondok megoldásáról
 155/2011. (IV. 28.) Várépítő pályázat benyújtása az Ungár-kúria tetőfelújítására
 156/2011. (IV. 28.) Várépítő pályázat benyújtása az Ungár-kúria tetőfelújítására
 205/2011. (VI. 06.) Energetikai hatékonyság fokozása Abony Város Gyulai Gaál
Miklós és Somogyi Imre Általános Iskolában című KEOP-5.3.0/A/09-2010-0008 jelű
pályázathoz kapcsolódó projektmenedzseri feladatok ellátására és nyilvánosság
biztosítására cég megbízása
 211/2011. (VI. 06.) Polgárőrség kérelmének elbírálása
 257/2011. (VII. 14.) Abony Város Önkormányzat és az ABOKOM Nonprofit Kft.
között köttetett keretszerződés módosítására és a 177/2011.(V.26.) sz. Képviselőtestületi határozat értelmében a 2011-es költségvetés Városi Tevékenység működési
céltartalék során útjavításra, kátyúzásra biztosított összeg felhasználása
 280/2011. (VIII. 11.) Abony Város Önkormányzata Központi orvosi ügyeleti
szolgáltatás ellátásának biztosítására közbeszerzési eljárás lebonyolítására cég
kiválasztása és ad-hoc bizottság megbízása
 285/2011. (VIII. 25.) Abony Város Önkormányzat és a MÁV Zrt. között létrejött
bérleti szerződés és üzemeltetési megállapodás módosításának elfogadása
 295/2011. (IX. 08.) Pályázat benyújtása a 81/2011. (VIII. 11.) VM rendelet keretén
belül külterületi földútjaink karbantartására, rendszeres felújítását biztosító gépek,
eszközök beszerzésére
 Z-300/2011. (IX. 08.) Abony Város Önkormányzat Központi Orvosi ügyeleti ellátása
tárgyában az ajánlattételi felhívás jóváhagyása
 308/2011. (IX. 29.) Abony Város Önkormányzata jegyzői állás betöltésére vonatkozó
pályázat kiírása
 309/2011. (IX. 29.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2012. évi csatlakozása
 311/2011. (IX. 29.) Tájékoztató a közintézmények állapotának felméréséről
 312/2011. (IX. 29.) Abony, Lovassy Sándor utca 3. szám alatti, 2253/2 helyrajzi számú
ingatlanra beérkezett pályázati anyagok értékelése
 Z-316/2011. (IX. 29.) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének az
önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló
17/2007. (IV.26.) számú önkormányzati rendeletének módosítása
 Z-321/2011. (X. 18.) Abony Város Önkormányzata központi orvosi ügyeleti
szolgáltatás ellátásának biztosítására közbeszerzési eljárás eredményének
megállapításáról
 322/2011. (X. 18.) Pályázat benyújtása a 15/2011. (IV.22.) BM rendelet keretén belül
az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési
pályázatai saját forrásának kiegészítése
 324/2011. (X. 27.) A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézetben egészségügyi ellátást
biztosító orvosokkal kötendő szerződések
 Z-338/2011. (X. 27.) Tájékoztató KMOP-4.6.1-11 azonosító számú nevelési
intézmények fejlesztése című pályázati felhíváson való részvételre
 Z-339/2011. (X. 27.) Díszpolgár és posztumusz-díszpolgári cím adományozása
 341/2010. (XI. 25.) 2011. évi mezőgazdasági haszonbérleti, valamint a Piacterület
bérleti díjak megállapítása, valamint tájékoztató az önkormányzati tulajdonban lévő
mezőgazdasági területek haszonbérletéről

 342/2010. (XI. 25.) Nem lakás célú helyiségek 2011. évi minimális bérleti díjának
megállapítása, valamint tájékoztató az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakáscélú
bérleményekről
 343/2011. (XI. 10.) A „Lehetőségeink Fő tere – Abony Város integrált
településközpont fejlesztése” című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú
pályázathoz kapcsolódó Abony Város Közösségi Háza – Komplex kulturális, oktatási,
művészeti központ, a Kossuth tér környezetrendezése és közvilágításának
energiatakarékos fejlesztése, valamint a Szilágyi Erzsébet út szélesítésének kivitelezési
feladataihoz szükséges műszaki ellenőr kiválasztására irányuló közbeszerzési
feladatatok teljes körű ellátásának lefolytatására szervezet és Ad-Hoc bizottság
megbízásáról
 Z-344/2011. (XI. 10.) A bírósági ülnökök jelölése
 345/2011. (XI. 21.) elővásárlási jog fenntartásáról a Szolnok Megye Jogú Város által a
Remondis Kétpó Kft.-ből eladásra kerülő 40% tulajdonrész értékesítésére irányuló
eljárás során
 Z-348/2011. (XI. 24.) Abony Város Önkormányzatához benyújtott jegyzői
álláspályázatok elbírálásáról
 Z-349/2011. (XI. 24.) Az Abony, Kossuth tér 4. II/7. szám alatti 50 m2 alapterületű
önkormányzati bérlakás nem szociális alapon történő bérbeadásáról
 Z-351/2011. (XI. 24.) Díszpolgár és posztumusz-díszpolgári cím adományozása
 365/2011. (XI. 24.) Abony Város Önkormányzatának a Volksbank Magyarország Zrt.nél fennálló hiteltartozás végtörlesztéséből eredő különbözet felhasználásáról
 378/2011. (XI. 24.) A KMOP-4.6.1.-11 kódszámú nevelési intézmények fejlesztése
című pályázat keretében óvodafejlesztésre tervező kiválasztásáról
 391/2011. (XII. 08.) A nevelési intézmények fejlesztése című KMOP-4.6.1-11
kódszámú pályázathoz kapcsolódó szolgáltatások ellátására cég megbízásáról
 392/2011. (XII. 08.) A Képviselő-testületi ülések kábeltelevíziós közvetítésére és
hírmagazin készítésére támogatási szerződés megkötése

 393/2011. (XII. 08.) A KEOP-1.3.0/2F/09-2009-0007 Abony város ivóvízminőségjavítási és ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának megvalósítása projekthez
kapcsolódó szolgáltatási szerződések módosításáról
 395/2011. (XII. 08.) Abony, Kálvin út 1. hrsz. 3310 ingatlan gázvezeték kiváltására
cég megbízásáról
 396/2011. (XII. 08.) A 369/2011. (XI. 24.) számú Képviselő-testületi határozat
mellékletének módosításáról
 398/2011. (XII. 08.) Abonyi Városi Polgárőrség kérelméről
 399/2011. (XII. 08.) Abonyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelméről
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő hosszabbítását rendeli el az alábbi
határozatok végrehajtására:
 101/2011. (III. 31.) Az „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz
(Akadálymentesítés)” című KMOP-4.5.3-10-11 kódjelű pályázathoz szükséges önerő
mértékének meghatározása
Határidő: 2012. december 31.
 102/2011. (III. 31.) Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejleszés, felújítási
támogatására pályázat benyújtása





















Határidő: 2012.március 31.
104/2011. (III. 31.) A KEOP 7.1.0/11 kódjelű Derogációs Vízközmű projektek
előkészítésére pályázat benyújtása
Határidő: 2012. december 31.
111/2007. (III. 29.) Szilágyi Erzsébet utca tulajdonjogának térítésmentes átadására és
átvételére irányuló megállapodás jóváhagyása
Határidő: 2012. december 31.
114/2011. (III. 31.) Bankjegykiadó automata berendezés elhelyezésére és
üzemeltetésére bérleti díj emelése
Határidő: 2012. március 31.
265/2011. (VII. 14.) „Abony Város északkeleti részének csapadékvíz-elvezetése és
gyűjtése” című KMOP-3.3.1/B-10-2010-0037 pályázat keretein belül megvalósuló
külterületi „K1” csatorna megépítéséhez szükséges földrészletek megvásárlása
Határidő: 2012. március 31.
310/2011. (IX. 29.) A díjképzési elvek és díjszintek alkalmazásáról a KEOP-1.3.1/1F2008-0012 kódszámú Abony város ivóvízminőség-javítási és ivóvízhálózat
rekonstrukciós programjának megvalósításához hozott 366/2009. (XI. 26.) számú
Képviselő-testületi határozat módosítása
Határidő: 2012. május 31.
320/2008. (IX. 25.) Abony, Rózsás dűlő 0365 hrsz-ú ingatlan telekrendezése
Határidő: 2012. december 31.
341/2011. (XI. 10.) A „Lehetőségeink Fő tere – Abony Város integrált
településközpont fejlesztése” című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú
pályázathoz kapcsolódó Abony Város Közösségi Háza – Komplex kulturális, oktatási,
művészeti központ kivitelezésére irányuló közbeszerzési feladatok teljes körű
ellátásának lefolytatására szervezet és Ad-Hoc bizottság megbízásáról
Határidő: 2012. június 30.
355/2011. (XI. 24.) A KEOP-7.1.0/11 kódjelű Derogációs Vízközmű projektek
előkészítésére pályázat benyújtása című 104/2011. (III.31.) sz. Képviselő-testületi
határozat módosításáról
Határidő: 2012. március 31.
360/2011. (XI. 24.) Az ABOKOM Nonprofit Kft. Hátralékkezelési Szabályzatának
jóváhagyásáról
Határidő: 2012. január 31.
364/2011. (XI. 24.) Városházában lévő díszterem bérleti díjának jóváhagyásáról
Határidő: 2012. december 31.
370/2010. (XII. 16.) Peres eljárás indításáról az Allianz Hungária Zrt. biztosító
társasággal szemben
Határidő: 2012. 12. 31.
376/2011. (XI. 24.) Abony Város Önkormányzata és a CO-OP Star Kereskedelmi Zrt.
között kötendő ingatlan adás-vételi szerződés megkötéséről
377/2011. (XI. 24.) Abony, 47 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása a KMOP-4.6.1.-11
kódszámú, Nevelési intézmények fejlesztése pályázat keretében megvalósítandó
óvodafejlesztéshez
Határidő: 2012. március 31.
381/2011. (XI. 24.) Abony Város közvilágításának fejlesztéséről
Határidő: 2012. december 31.

 Z-401/2011. (XII. 08.) KMOP- 5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú “Lehetőségeink Fő
tere Abony Város integrált városközpont fejlesztése” tárgyú pályázat “Kossuth tér
környezetrendezése, térfigyelő rendszerének kialakítása és közvilágításának
energiatakarékos fejlesztése és a Szilágyi Erzsébet út rehabilitáció" projekt kiviteli
munkálatainak ellátása tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi
felhívásának megtárgyalásáról
Határidő: 2012. december 31 Z-402/2011. (XII. 08.) KMOP- 5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú „Lehetőségeink Fő
tere Abony Város integrált városközpont fejlesztése” tárgyú pályázat „Kossuth tér
környezetrendezése, térfigyelő rendszerének kialakítása és közvilágításának
energiatakarékos fejlesztése” és "Abony Város Közösségi Háza – Komplex kulturális,
oktatási, művészeti központ kivitelezése és a Zeneiskola kivitelezése" munkálataira
műszaki ellenőri feladatainak ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi
felhívásának megtárgyalásáról
Határidő: 2012. december 31.
A határozatról értesülnek:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Vörös Mária aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
--15./ Napirendi pont tárgya: Egyebek
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy február 4-én böllérverseny lesz Kőröstetétlenen és
sok szeretettel vár mindenkit.
Kérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
--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
jegyző

Gulykáné Gál Erzsébet
Kelemen Tibor
jegyzőkönyvi hitelesítők

