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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 12-i rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Parti Mihály alpolgármester, Gulykáné
Gál Erzsébet, Habony István, Kelemen Tibor János, Kovács László, Murvainé Kovács Rita,
Képviselő-testület tagjai 7 fő.
Napirend tárgyalása közben érkezett: Dr. Egedy Zsolt, Kocsiné Tóth Valéria képviselő.
Távolmaradt: Dr. Abonyi Viktor, Fekete Tibor, Dr. Magyar Gábor képviselő.
Késését jelezte: Dr. Egedy Zsolt, Kovács László képviselő.
Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: Dr. Balogh Pál jegyző, 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, Bankó Gábor Mikro-Voks kezelő, Balog Éva jegyzőkönyvvezető.
Meghívottként jelen volt: Jánosi László ügyvezető Abonyi Városfejlesztő Kft., Györe Tibor
Mozgáskorlátozottak Egyesülete elnöke, Tóth Róbert közbeszerzési szakértő, Juhász Pálné
polgárőr, Dévainé Kazinczy Sára intézményvezető Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola,
Temesközy Tamás külsős bizottsági tag.
Állampolgári megjelenés: 2 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.
Dr. Egedy Zsolt képviselő az ülésterembe megérkezett, így a jelenlévő képviselők száma 8 fő.
Ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat.
Napirend:
Zárt ülés:

Előadó:

1. A KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011. azonosít számú projekt
keretén belül a „Közösségi Ház – Komplex kulturális, oktatási,
művészeti központ és Zeneiskola” kivitelezési munkáinak
ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

2. Tájékoztató az Abony város közvilágítási rendszerének teljes körű
üzemeltetési és karbantartási feladatainak ellátásáról

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

3. Javaslat az Abony volt Széll kastély (1877, 1878, 1879, 1880
és 1881 helyrajzi szám) hasznosítására kiírt pályázat
eredményének megállapítására

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester
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Nyílt ülés:

Előadó:

1. „Lehetőségeink Fő Tere” – Abony Város integrált
településközpont fejlesztése város-rehabilitációs projekt
keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló
mini-projektek támogatására beérkezett pályázatok elbírálása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

2. A TÁMOP-3.1.11-12/1 kódszám Óvodafejlesztés című pályázati
felhíváson való részvételre

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

3. Javaslat a Polgármesteri Hivatal „A munka és a magánélet
összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések –
Rugalmas munkahelyek” című TÁMOP-2.4.5-12/8
kódszámú pályázaton való részvételének támogatására

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

4. A Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola „Innovatív iskolák
fejlesztése” című TÁMOP-3.1.4-12/1. kódjelű pályázaton való
részvételének támogatása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

5. Javaslat az Abony város Piaccsarnok és fedett piactér kivitelezési
munkáira vonatkozóan közbeszerzési ad-hoc bizottság
felállítására és közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megbízására

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

6. Javaslat a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú a
„Lehetőségeink Fő tere Abony Város integrált városközpont
fejlesztése” tárgyú projekthez kapcsolódó nyilvánosság biztosítására

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

7. Javaslat a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú a
„Lehetőségeink Fő tere Abony Város integrált városközpont
fejlesztése” tárgyú projekthez kapcsolódó könyvvizsgálati
feladatok ellátására

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

8. Abony Városi Polgárőrség támogatási kérelme

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

9. Tájékoztató Abony Város Önkormányzat 2012. évi 01-05 hó
pénzügyi helyzetéről

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

10. Javaslat az Abony Város Önkormányzata által
legyártott képeslapok értékesítési árának meghatározására

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

11. Javaslat az 2972 hrsz-ú (Mikes tó) használati és
szolgáltatási díjtételeinek meghatározására

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

Romhányiné dr. Balogh Edit: Felvételre javasolta a nyílt ülés 12. napirendi pontjaként „A Városi
Termálfürdő ingyenes használatára az Abonyban bejegyzett sportszervezetek regisztrált
sportolói számára edzés, edzőtáborozás céljából” című napirendi pontot.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak „A Városi Termálfürdő ingyenes
használatára az Abonyban bejegyzett sportszervezetek regisztrált sportolói számára edzés,
edzőtáborozás céljából” című napirendi pont nyílt ülés 12. napirendi pontjaként történő
felvételéről.
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett „A
Városi Termálfürdő ingyenes használatára az Abonyban bejegyzett sportszervezetek
regisztrált sportolói számára edzés, edzőtáborozás céljából” című napirendi pont nyílt ülés 12.
napirendi pontjaként történő felvételét egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta:
224/2012. (VII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Városi Termálfürdő ingyenes használatára az Abonyban bejegyzett sportszervezetek
regisztrált sportolói számára edzés, edzőtáborozás céljából 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 „A Városi Termálfürdő
ingyenes használatára az Abonyban bejegyzett sportszervezetek regisztrált sportolói számára
edzés, edzőtáborozás céljából” című napirendi pontot a képviselő-testületi nyílt ülés 12. napirendi
pontjaként napirendre tűzi.
--Romhányiné dr. Balogh Edit: Felvételre javasolta a nyílt ülés 13. napirendi pontjaként „Pályázat
benyújtása a 62/2012. (VI. 29.) VM rendelet keretén belül külterületi földútjaink
karbantartására, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök
beszerzésére” című napirendi pontot.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak „Pályázat benyújtása a 62/2012. (VI. 29.)
VM rendelet keretén belül külterületi földútjaink karbantartására, rendszeres felújítását
biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzésére” című napirendi pont nyílt ülés 13.
napirendi pontjaként történő felvételéről.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
„Pályázat benyújtása a 62/2012. (VI. 29.) VM rendelet keretén belül külterületi földútjaink
karbantartására, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök
beszerzésére” című napirendi pont nyílt ülés 13. napirendi pontjaként történő felvételét
egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta:
225/2012. (VII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Pályázat benyújtása a 62/2012. (VI. 29.) VM rendelet keretén belül külterületi földútjaink
karbantartására, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök
beszerzésére 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 „Pályázat benyújtása a
62/2012. (VI. 29.) VM rendelet keretén belül külterületi földútjaink karbantartására,
rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzésére” című napirendi
pontot a képviselő-testületi nyílt ülés 13. napirendi pontjaként napirendre tűzi.
--Napirend:
Zárt ülés:

Előadó:
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1. A KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011. azonosít számú projekt
keretén belül a „Közösségi Ház – Komplex kulturális, oktatási,
művészeti központ és Zeneiskola” kivitelezési munkáinak
ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

2. Tájékoztató az Abony város közvilágítási rendszerének teljes körű
üzemeltetési és karbantartási feladatainak ellátásáról

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

3. Javaslat az Abony volt Széll kastély (1877, 1878, 1879, 1880
és 1881 helyrajzi szám) hasznosítására kiírt pályázat
eredményének megállapítására

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

Nyílt ülés:

Előadó:

1. „Lehetőségeink Fő Tere” – Abony Város integrált
településközpont fejlesztése város-rehabilitációs projekt
keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló
mini-projektek támogatására beérkezett pályázatok elbírálása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

2. A TÁMOP-3.1.11-12/1 kódszám Óvodafejlesztés című pályázati
felhíváson való részvételre

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

3. Javaslat a Polgármesteri Hivatal „A munka és a magánélet
összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések –
Rugalmas munkahelyek” című TÁMOP-2.4.5-12/8
kódszámú pályázaton való részvételének támogatására

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

4. A Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola „Innovatív iskolák
fejlesztése” című TÁMOP-3.1.4-12/1. kódjelű pályázaton való
részvételének támogatása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

5. Javaslat az Abony város Piaccsarnok és fedett piactér kivitelezési
munkáira vonatkozóan közbeszerzési ad-hoc bizottság
felállítására és közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megbízására

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

6. Javaslat a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú a
„Lehetőségeink Fő tere Abony Város integrált városközpont
fejlesztése” tárgyú projekthez kapcsolódó nyilvánosság biztosítására

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

7. Javaslat a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú a
„Lehetőségeink Fő tere Abony Város integrált városközpont
fejlesztése” tárgyú projekthez kapcsolódó könyvvizsgálati
feladatok ellátására

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

8. Abony Városi Polgárőrség támogatási kérelme

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

9. Tájékoztató Abony Város Önkormányzat 2012. évi 01-05 hó
pénzügyi helyzetéről

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

10. Javaslat az Abony Város Önkormányzata által
legyártott képeslapok értékesítési árának meghatározására

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

11. Javaslat az 2972 hrsz-ú (Mikes tó) használati és
szolgáltatási díjtételeinek meghatározására

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester
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12. A Városi Termálfürdő ingyenes használatára az Abonyban
bejegyzett sportszervezetek regisztrált sportolói számára edzés,
edzőtáborozás céljából

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

13. Pályázat benyújtása a 62/2012. (VI. 29.) VM rendelet keretén belül
külterületi földútjaink karbantartására, rendszeres felújítását
biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzésére

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

--A Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.
--A Képviselő-testület zárt ülést követően nyílt ülésen folytatta munkáját.
---

1./ Napirendi pont tárgya: „Lehetőségeink Fő Tere” – Abony Város integrált településközpont
fejlesztése város-rehabilitációs projekt keretében elkülönített
Programalap
felhasználásával
megvalósuló
mini-projektek
támogatására beérkezett pályázatok elbírálása
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Megkérte Jánosi László
ügyvezető igazgatót, hogy kiegészítéseit az előterjesztéssel kapcsolatban tegye meg.
Jánosi László: Kiegészítésképpen elmondta, hogy a város rehabilitációs projekt keretében
elkülönített programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektekre vonatkozóan elkészített
egy ütemtervet, ami az előterjesztés mellékleteként csatolásra került. Az ütemterv alapján jelenleg a
hiánypótlási időszakban járnak. A beérkezett 15 db pályázat között találtak 2 db olyan pályázatot,
amely a jogosultsági követelményeknek nem felelt meg. Mivel a pályázati kiírás azt határozza meg,
hogy a jogosultsági követelmények nem hiánypótolhatók, ezért a Városfejlesztő Kft. a
döntéshozónak azt javasolja, hogy ezeket a pályázatokat nyilvánítsa érvénytelennek. A pályázatok
között 2 db olyan pályázatot találtak, amely teljes mértékben megfelelt a jogosultsági és formai
követelmények szempontjából. 11 pályázat esetében írtak ki hiánypótlást. A pályázatok szakmai,
tartalmi értékelése azt követően kezdhető meg, ha a 8 napos hiánypótlási időszakot lezárva minden
egyes pályázat befogadásra kerül, tehát megfelel a jogosultsági és formai követelményeknek. A
szakmai értékelés tervezett időpontja július 23-24. Ebből következően július 30-a a reális időpont a
pályázatok értékelésére és a döntéshozatalra. A pályázatok átvizsgálását követően több olyan
tervezett tevékenység elemet találtak, amelynél nem volt egyértelmű, hogy a pénzügyi elszámolás
szempontjából teljes mértékben megfelel-e az előírásoknak, ezért ő múlt héten csütörtökön
állásfoglalást kért a közreműködő szervezettől két területre, a vendéglátásra, illetve az
ajándéktárgyakra vonatkozólag. Tegnap délután kapott választ a közreműködő szervezettől,
amelyben egyértelművé tették, hogy a vendéglátás nem elszámolható költség a pályázat
tevékenységeiben. Az ajándéktárgyak esetében kéri a közreműködő szervezet, hogy egyesével írja
le, hogy mi ez az ajándéktárgy, hogyan kapcsolódik a Fő Tér projekthez és majd ők eldöntik, hogy
ez elszámolható-e vagy sem.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy ahhoz, hogy a szerződéskötések időben
megtörténhessenek és a pályázat tartalmának megfelelően a civil szervezetek meg tudják kezdeni a
tevékenységüket, célszerű a Pénzügyi Bizottságra átruházni a döntést. A szakmai áttanulmányozást
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a Városfejlesztő Kft. végzi el. Ügyvezető igazgató úr javaslata alapján a Pénzügyi Bizottság dönt. A
fennmaradó pénzmaradványra vonatkozóan volt javaslata Egedy doktornak, hogy ne 2012
októberében kerüljön a következő forduló kiírásra, hanem a jövő év elején. Amiatt tartja csak
aggályosnak, hogyha az idén, legalább év végén nem kerül kiírásra, mert elég hosszú az elbírálási
időszak és 45 napot akkor is be kell tartani. Ha január végén ül a testület és akkor írja ki a
pályázatot, az onnantól számított 45 nap április közepe. Jó lenne legalább az ezévi utolsó testületi
ülésen a pályázatot kiírni azért, hogy január-februárban legyen elegendő idő az elbírálásra, mert
előbb nem kezdhetik meg a civil szervezetek a pályázati tartalom megvalósítását és már így is
március-április-májusra nyúlik át és július 15-ig a teljes pályázattal el is kell tudni számolni.
Egyetért abban, hogy ne októberben, de az év utolsó testületi ülésén hirdessék meg a következő
évre a felhasználásra a pályázati kiírást. Ez a javaslata.
Gulykáné Gál Erzsébet: Elmondta, hogy mindenféleképpen szerencsésebbnek tartaná még
október-novemberben kiírni. Ennek a pályázati történetnek a megvalósítása ezév vége és a
következő meg januártól esetleg indulhatna. Tehát lehetnek olyan rendezvények is, amik januárban
lennének és akkor a folytonosság is megvan. Azt gondolja, hogy ne halasszák az év végére, mert
lehet a megvalósítás kezdetét januártól például májusig tenni, hogy az elszámolás biztosan
megtörténhessen. Ezért vagy októberben vagy novemberben javasolja kiírni.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy köszöni igazgató úrnak a részletes előterjesztését
és akkor novemberben várható a rendes testületi ülésük, ebben az évben az utolsó. Javasolja, hogy
az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 3. pontjában akkor a 2012. év novembere szerepeljen
október helyett az ismételt pályázati kiírásban.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak arról, hogy az előterjesztésben szereplő
határozati javaslat 3. pontjában akkor a 2012. év novembere szerepeljen október helyett.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a
módosító javaslatot elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a módosított határozati
javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az
előterjesztést és a módosított határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő
határozatot hozta:
229/2012. (VII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató a „Lehetőségeink Fő Tere” – Abony Város integrált településközpont fejlesztése
projekt keretében elkülönített programalap felhasználásával megvalósuló mini-projekt
pályázatra benyújtott anyagok értékeléséről
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV.
törvény 9.§ (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Lehetőségeink Fő Tere” – Abony
Város integrált településközpont fejlesztése projekt keretében elkülönített
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programalap felhasználásával megvalósuló mini-projekt pályázatra benyújtott
anyagok értékeléséről szóló tájékoztatót megismerte.
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a benyújtott pályázatok érvényességének
és elbírálásának megállapítási jogát a Pénzügyi Bizottságra ruházza át.
3. Amennyiben a Pénzügyi Bizottság döntésével a 183/2012. (VI.05.) számú Képviselőtestületi határozatban meghatározott pénzügyi keretet nem meríti ki, úgy az oda nem ítélt
összeg átcsoportosítandó a 2012. november hónapban kiírásra kerülő második pályázati
fordulóra.
Határidő: 2012. július 30.
Felelős: Pénzügyi Bizottság
Végrehajtásban közreműködik:
Abonyi Városfejlesztő Kft.
Gazdasági Osztály
A határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
dr. Vörös Mária aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
Civil szervezetek
A határozat melléklete ezen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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--2./ Napirendi pont tárgya: A TÁMOP-3.1.11-12/1 kódszám Óvodafejlesztés című pályázati
felhíváson való részvételre
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésképpen
elmondta, hogy a települési önkormányzatok egyben pályázhatnak óvodafejlesztésre. A TÁMOP
elsősorban az óvodapedagógusok képzését célozza meg, önismereti tréninget és egyéb szakmai
fejlesztéseket tartalmaz a pályázat, minimális infrastrukturális fejlesztésre van lehetőség. A
településen valamennyi óvodapedagógusnak és valamennyi telephelynek részt kell venni a
pályázatban. Szakértő bevonását igényli. Saját óvónőik egy ilyen pályázatot nem tudnak felvállalni
a munka mellett. Hepp Attiláné segített az igényfelmérésben. Az elmúlt hónap során több
alkalommal egyeztetett az óvodákkal. 100 %-ban támogatott a pályázat. Az önkormányzatnak mint
fenntartónak a pályázatírás költségeit kell vállalnia, valamint azt, hogy utána a projektmenedzsert
18 hónapig, a pályázat teljes időtartama alatt a pályázati keret terhére foglalkoztatja. Tehát
munkaszerződést kell kötni, nem lehet külső vállalkozással szerződni. Hepp Attiláné vállalja a
pályázat teljes körű lebonyolítását, megvan a szakmai tapasztalata és kapcsolatrendszere hozzá. Tud
segíteni, hogy ez egy sikeres pályázat legyen. A pályázatíráshoz a Pa-Ku Consulting Bt. adta a
legkedvezőbb ajánlatot és ő alkalmazza, foglalkoztatja a szakértőt a pályázatírás során. Az ajánlata
400.000,- Ft + Áfa összeget tartalmaz, mely a költségvetésben a működési céltartalék során
biztosított.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Szociális és Egészségügyi, valamint az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság ülésén is módosító
javaslatként elhangzott, hogy a pályázatíró a pályázatot úgy készítse el, hogy a pályázati kereten
belül infrastrukturális fejlesztésre lehívható maximális összeg kerüljön betervezésre.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
módosító javaslatot elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a módosított határozati
javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az
előterjesztést és a módosított határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő
határozatot hozta:
230/2012. (VII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
A TÁMOP-3.1.11-12/1 kódszámú Óvodafejlesztés című pályázati felhíváson való részvételre
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot
hozza:

10

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Társadalmi
Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés című TÁMOP-3.1.11-12/1 kódszámú
pályázati felhívásra.
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázathoz kapcsolódó a pályázati
kiírásnak megfelelő pályázat elkészítésével a Pa-Ku Consulting Bt. (2750 Nagykőrös,
Kodály Zoltán u. 3.) céget bízza meg 400.000,- Ft + Áfa, azaz Négyszázezer forint + Áfa
összegben, melynek fedezete Abony Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
működési céltartalék során biztosított.
3. A pályázati kiírásnak megfelelően a maximális keretösszegig kerüljön kihasználásra az
infrastrukturális fejlesztésre fordítható összeg.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a pályázat
elkészítésre vonatkozó, a határozatnak megfelelő szerződés aláírásra.
Határidő: 2012.július 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. Balogh Pál jegyző
dr. Vörös Mária aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
Valamennyi Óvodai Intézményvezető
--3./ Napirendi pont tárgya: Javaslat a Polgármesteri Hivatal „A munka és a magánélet
összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések – Rugalmas
munkahelyek” című TÁMOP-2.4.5-12/8 kódszámú pályázaton való
részvételének támogatására
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Előterjesztőnek felkérte Dr. Balogh Pál jegyzőt, mert ő vett részt az
előkészítési munkálatokban.
Dr. Balogh Pál: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy a Képviselő-testület már
korábban foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy szerencsés lenne, ha a testületi, bizottsági anyagok
elkészítése, azok kézbesítése, nyilvántartása, határidők követése, közzétételi kötelezettség teljesítése
elektronikus úton történne. Emlékeztette a Képviselő-testület tagjait arra, hogy a Hivatal készített
egy előzetes felmérést arra, hogy a Képviselő-testület tagjai, a külső bizottsági tagok milyen
arányban használják a számítógépet, akadályt jelent-e egy ilyen lépés a politikai döntéshozókra
nézve. Kiderült, hogy gyakorlatilag mindenki napi számítógép-használó. A Képviselő-testület
tagjainak 50 %-a haladó szintű felhasználóként definiálta magát, tehát úgy gondolja, hogy ez
akadály nem lehet. Ez volt a kiindulópont és ehhez kellett keresniük olyan forrást, amibe ez is
belefér. A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések pályázaton
keresztül szeretnék ezt megvalósítani. Természetesen abba az irányba is tesznek erőteljes lépéseket,
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hiszen a dolgozó akkor dolgozzon, amikor munka van. Másik oldalról ezzel az elektrotechnikai
eszközzel sikerül szerinte az inproduktív idővel töltést és fénymásoló fölötti görnyedést és
borítékolással való időrablást kiküszöbölniük. Kérte a testületet, hogy támogassa ebbéli
törekvésüket.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy valamennyi bizottság támogatta a határozati
javaslatot.
Kovács László: Elmondta, hogy ahhoz, hogy ezt a fajta munkát be lehessen vezetni, tettek egy
látogatást Kisújszálláson, ahol a MikroVoks rendszerhez kapcsolódó és azzal párhuzamban működő
rendszer működését próbálták áttekinteni. Nem tudja, hogy ezzel kapcsolatban van-e már döntés,
hogy esetleg az a rendszer kerül bevezetésre vagy esetleg még újabb kerül megtekintésre.
Kocsiné Tóth Valéria képviselő az ülésterembe megérkezett, így a jelenlévő képviselők száma
9 fő.
Azt szeretné kérni, hogy a bevezetés előtt le kellene ülni a Képviselő-testülettel és meg kell majd
tanítani ennek a használatát. Látták ott, hogy maga a rendszer működtetése is bizonyos emberekhez
kötődik és ha ők távol voltak, az egész működtetésnek a lehetősége szinte meghalt. Egy ifjú hölgy
volt a megbízott, ő rögzíti a jegyzőkönyveket. Szeretné, ha ebben a hivatalban majd több okos
személy kerülne kiképzésre, hogy a Képviselő-testület munkáját úgy tudja segíteni, hogy az
gördülékeny és zavarmentes legyen.
Dr. Balogh Pál: Válaszolta, hogy nem biztos, hogy a Globomax rendszere kerül bevezetésre.
Jelenleg azon gondolkodnak, hogy esetleg az egész pályázat lebonyolítást egyetlen közbeszerzési
eljárás keretében hirdetik meg, hiszen ebben azért szakértői munka, akkreditált képzések tömkelege,
belső áttekintések, munkaanyagok és ehhez kapcsolódóan egy ilyen informatikai fejlesztés is lenne.
Van emellett még két másik olyan rendszer, amelyiket tanulmányozták már, ajánlatuk is van tőlük,
előzetes ajánlat. Úgy gondolja, hogy igyekeznek ezek közül a lehető legjobbat és a pályázat
profiljába leginkább illeszkedőt megtalálni. Miután a pályázat zöme képzésről, továbbképzésről
szól, bíznak benne, hogy a Képviselő-testület tagjainak és a bizottsági tagoknak a fölkészítése
megfelelő forrásból megoldható lesz.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy a Képviselő-testület tagjai mindenképpen meg
fogják ismerni, akármelyik program kerül kiválasztásra, sőt szerinte még előtte bevonásra kerülnek,
de elsősorban a hivatal dolgozóinak kell tudni úgy alkalmazni a programot, hogy maguk az
előterjesztések, a hozzájuk kapcsolódó rendeletek és határozatok egy egységet, áttekinthetőséget,
rendszert képezzenek, mert a testületi tagok által a laptopon a megnyitás még mindig egyszerűbb,
mint magát a programot tartalommal megtölteni.
Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, hogy egy testületi ülésen van sok napirendi pont. Mindig van olyan
napirendi pont, ahol módosított előterjesztés kerül kiosztásra adott bizottsági ülésen. Az adott
bizottság hoz egy határozatot. Mire a testület elé kerül az a döntés, már az sem jó, mert közben
megint előjött valami új dolog. Rendszer legyen a talpán, ami meg tudja ezt oldani. Ha az alap nem
működik tökéletesen, akkor nem lesz jó a döntés. Hogyan lehet ezt kezelni? Egy napirendhez 5-6
fülecskét kell megnyitni vagy sok fülecske összeáll egy fülecskébe? Olyan szoftver meg rendszer
kerüljön beszerzésre, ami ezt a problémát kezelni tudja.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Válaszolta, hogy az lenne jó, ha egy előterjesztés megnyitásakor
valamennyi melléklet is megjelenne és a szavazást követően az kerülne végrehajtásra, amit elfogad
a testület. Törökbálinton látott 3 évvel ezelőtt ilyen programot működni. Más, mint a Globomaxos.
Körbe kell járni és olyat kell választani, ami az archiválást is elősegíti, mert sokkal könnyebb lesz
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visszakeresni dokumentumokat, illetve ki szeretnék küszöbölni, hogy testületi ülés előtt legyenek
kiosztva anyagok, hanem az már előző nap, az utolsó bizottsági ülést követően mindenki számára
hozzáférhető legyen. Tehát az adott előterjesztésnél az összes határozati javaslat megnyitható
legyen. Nemcsak erről szól az előterjesztés. Ez egy komplex hivatali továbbképzés, szintén 100 %ban államilag támogatott. Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság ülésén hangzott el az a befogadásra
került határozati javaslat, miszerint Dr. Balogh Pál jegyző urat hatalmazzák fel a pályázat aláírására
és benyújtására.
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 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az
előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
231/2012. (VII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Polgármesteri Hivatal „A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi
kezdeményezések – Rugalmas munkahelyek” című TÁMOP-2.4.5-12/8 kódszámú pályázaton
való részvételének támogatására
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 munka és a magánélet összehangolását
segítő munkahelyi kezdeményezések – Rugalmas munkahelyek” című TÁMOP-2.4.5-12/8
kódszámú pályázat feltételeit megismerte, annak céljait, alapelveit elfogadja.
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Abony Város
Polgármesteri Hivatala az 1. pontban megjelölt pályázaton – a 15 millió forintos maximális
támogatási összeg figyelembe vételével - részt vegyen.
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Balogh Pál Jegyzőt a
pályázattal kapcsolatos munkálatok elvégzésére és a pályázat benyújtására.
Határidő: A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 30.
Felelős: Dr. Balogh Pál jegyző
Végrehajtásban közreműködik:
Jegyzői Titkárság
Gazdasági Osztály
A határozatról értesül:
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
2. Dr. Balogh Pál jegyző
3. dr. Vörös Mária aljegyző
4. Parti Mihály alpolgármester
5. Valamennyi Osztályvezető
---
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4./ Napirendi pont tárgya: A Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola „Innovatív iskolák
fejlesztése” című TÁMOP-3.1.4-12/1. kódjelű pályázaton való
részvételének támogatása
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészítést nem kívánt
tenni.
Habony István: Kérdezte, hogy ki lesz az a személy a hivatalból, aki ezt az egész projektet kezelni
fogja?
Romhányiné dr. Balogh Edit: Válaszolta, hogy a Polgármesteri Hivatalban a Gazdasági Osztály
vezetője felel a pályázatok pénzügyi elszámolásáért.
Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, hogy a határozati javaslatban az szerepel, hogy elviekben támogatja a
testület. Ha nyer a pályázat, benne van a lehetőség, hogy menet közben módosítanak a támogatás
mértékén. Azt szeretné tudni, hogy most akkor támogatják vagy nem támogatják?
Romhányiné dr. Balogh Edit: Válaszolta, hogy amikor megjön egy támogatási értesítő és abban a
pályázati költségvetéstől eltérő támogatási összegről és támogatási intenzitásról születik döntés,
akkor nyilatkoznia kell a pályázónak, hogy fönntartja-e a pályázatát vagy sem. Van erre egy
határidő, ami alatt nyilatkoznia kell. Amit a fenntartónak itt vállalni kell, hogyha átmeneti
likviditási gondja van a gimnáziumnak, akkor meg kell előlegezni és amikor utána lehívásra kerül a
pénz, akkor visszakerül a kasszába. Ez fordulhat elő.
Gulykáné Gál Erzsébet: Elmondta, hogy neki nincsenek ilyen aggályai, hiszen az összeg 25 %-a
előlegként lehívható. Megfelelő ütemezéssel ilyen helyzetbe nem kerülhetnek.
Dr. Egedy Zsolt: Javasolta, hogy Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza
Dévainé Kazinczy Sára intézményvezetőt a pályázat elkészítésére és benyújtására.
Dévainé Kazinczy Sára: Elmondta, hogy külső segítséget kértek egy pályázatíró cégtől, akik
ingyen segítenek nekik a pályázat írásában.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ismertette módosító javaslatot:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kinizsi Pál Gimnázium és
Szakközépiskola „Innovatív iskolák fejlesztése” című TÁMOP-3.1.4-12/1. kódjelű
pályázaton való részvételét támogatja.
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Dévainé Kazinczy Sára
intézményvezetőt a pályázat elkészítésére és benyújtására.
3. A Gazdasági Osztály vezetője kísérje figyelemmel a pályázat benyújtását és határidejét és a
pénzügyi elszámolás menetét.
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és az elhangzott módosított
határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az
előterjesztést és az elhangzott módosított határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a
következő határozatot hozta:
232/2012. (VII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola „Innovatív iskolák fejlesztése” című TÁMOP3.1.4-12/1. kódjelű pályázaton való részvételének támogatásáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kinizsi Pál Gimnázium és
Szakközépiskola „Innovatív iskolák fejlesztése” című TÁMOP-3.1.4-12/1. kódjelű
pályázaton való részvételét támogatja.
5. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Dévainé Kazinczy Sára
intézményvezetőt a pályázat elkészítésére és benyújtására.
6. A Gazdasági Osztály vezetője kísérje figyelemmel a pályázat benyújtását és határidejét és a
pénzügyi elszámolás menetét.
Határidő: 2012. augusztus 15.
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Jegyzői Titkárság
Gazdasági Osztály
A határozatról értesül:
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
dr. Vörös Mária aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola
--5./ Napirendi pont tárgya: Javaslat az Abony város Piaccsarnok és fedett piactér kivitelezési
munkáira vonatkozóan közbeszerzési ad-hoc bizottság felállítására
és közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megbízására
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Megadta a szót az előterjesztés előadójának.
Fiala Károly: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésképpen elmondta, hogy a mai
napon megérkeztek az árajánlatok az előterjesztés tárgyában. A legkedvezőbb ajánlatot a KárMentor Bt. tette nettó 2.590.400,- Ft + Áfa, azaz bruttó 3.289.808,- Ft összegben. Az előterjesztés
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második részében található ad-hoc bizottság közbeszerzési szakértő tagjának, valamint az ad-hoc
bizottság elnökének a bizottságok Tóth Róbertet javasolták.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak arról, hogy a „Lehetőségeink Fő tere – Abony
Város integrált településközpont fejlesztése” című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító
számú projekthez kapcsolódó Piaccsarnok és fedett piactér kivitelezésére közbeszerzési feladatok
teljes körű lefolytatásával a Kár-Mentor Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaságot bízzák meg
nettó 2.590.400,- + Áfa, azaz bruttó 3.289.808,- Ft összegben melynek fedezete a Kéttorony
kötvény terhére biztosított.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslat 1. pontját elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak arról, hogy az előterjesztésben szereplő
határozati javaslat 2. pontjában az ad-hoc bizottság tagjának Tóth Róbert közbeszerzési szakértő, dr.
Vörös Mária aljegyző, Jánosi László, az Abonyi Városfejlesztő Kft. ügyvezetője, Farkas Zsolt
főépítész és Tőrös Csaba tervező személyeket, illetve a Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság elnökének
Tóth Róbertet választja meg.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az
Ad-Hoc Bizottság tagjainak és elnökének személyét elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat
elfogadásáról a felhatalmazással együtt.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az
előterjesztést és a határozati javaslatot a felhatalmazással együtt egyhangúlag elfogadta, és a
következő határozatot hozta:
233/2012. (VII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Piaccsarnok és fedett piactér kivitelezésére közbeszerzési ad-hoc bizottság
felállítása és közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet 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 a „Lehetőségeink Fő tere – Abony Város
integrált településközpont fejlesztése” című KMOP- 5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító
számú projekthez kapcsolódó Piaccsarnok és fedett piactér kivitelezésére közbeszerzési
feladatok teljes körű lefolytatásával a Kár-Mentor Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti
Társaságot (5000 Szolnok, Füst M. u. 3.) bízza meg. A megbízási díja 2.590.400,- Ft +
Áfa, azaz bruttó 3.289.808,- Ft (hárommillió-kettőszáznyolcvankilencezer-nyolcszáznyolc
forint). A szükséges önerő a 2008. április 11-én kibocsátott kötvény terhére biztosított.
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Lehetőségeink Fő tere – Abony Város
integrált településközpont fejlesztése” című KMOP- 5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító

16

számú projekthez kapcsolódó Piaccsarnok és fedett
közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó feladatok ellátásával

piactér

kivitelezésének

megbízza
Tóth Róbert
közbeszerzési szakértő
dr. Vörös Mária aljegyző
Jánosi László Abonyi Városfejlesztő Kft. ügyvezetője
Farkas Zsolt főépítész
Tőrös Csaba tervező
személyeket.
A Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság elnökének Tóth Róbert közbeszerzési szakértőt választja
meg.
4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit
polgármestert a határozatnak megfelelő megbízási szerződés aláírására.
Határidő: 2012. július 30.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
dr. Vörös Mária aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
--6./ Napirendi pont tárgya: Javaslat a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú a „Lehetőségeink Fő
tere Abony Város integrált városközpont fejlesztése” tárgyú projekthez
kapcsolódó nyilvánosság biztosítására
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat majd 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.
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:
234/2012. (VII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
A KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú a „Lehetőségeink Fő tere Abony Város integrált
településközpont fejlesztése” tárgyú projekthez kapcsolódó nyilvánosság biztosítására
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Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az Abonyi Városfejlesztő Kft.-t,
hogy a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú a „Lehetőségeink Fő tere Abony Város
integrált településközpont fejlesztése” tárgyú projekthez kapcsolódóan – a 2011. szeptember
30.-án kelt megbízási keretszerződés 2.1. pontja alapján – a projekthez kapcsolódó nyilvánosság
biztosítását lássa el. A fedezet a pályázat keretében biztosított.
2. A Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban rögzített feladat ellátásához
szükséges nettó 5.770.900,- Ft+ Áfa összegnek az Abonyi Városfejlesztő Kft. számlájára
történő átutalásáról gondoskodjon.
Határidő: 2012. augusztus 30.
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
Dr. Balogh Pál jegyző
Dr. Vörös Mária aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
--7./ Napirendi pont tárgya: Javaslat a KMOP5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú a „Lehetőségeink Fő
tere Abony Város integrált városközpont fejlesztése” tárgyú
projekthez kapcsolódó könyvvizsgálati feladatok ellátására
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésképpen
elmondta, hogy bizottsági ülésen született egy határozati javaslat az előterjesztésben szereplő
határozati javaslat 1. pontjának kiegészítéséről, mely befogadásra került.
Ismertette a kiegészített javaslatot:
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú a
„Lehetőségeink Fő tere Abony Város integrált településközpont fejlesztése” tárgyú projekthez
kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátásával a C.C. Audit Könyvvizsgáló Korlátolt
Felelősségű Társaságot bízza meg, nettó 2.220.000,- Ft + Áfa összegért, melyből nettó
1.759.060,- Ft fedezete a pályázatban, a fennmaradó nettó 460.940,- Ft fedezete a 2008.
április 11-én kibocsátott Kéttorony kötvény terhére biztosított.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a kiegészített 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 kiegészített határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő
határozatot hozta:
235/2012. (VII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
A KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú a „Lehetőségeink Fő tere Abony Város integrált
településközpont fejlesztése” tárgyú projekthez kapcsolódó könyvvizsgálati feladatok
ellátásáról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú
a „Lehetőségeink Fő tere Abony Város integrált településközpont fejlesztése” tárgyú
projekthez kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátásával a C.C. Audit Könyvvizsgáló
Korlátolt Felelősségű Társaságot bízza meg, nettó 2.220.000,- Ft + Áfa összegért,
melyből nettó 1.759.060,- Ft fedezete a pályázatban, a fennmaradó nettó 460.940,- Ft
fedezete a 2008. április 11-én kibocsátott Kéttorony kötvény terhére biztosított.
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozatnak megfelelő szerződést
jóváhagyja, és felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert annak aláírására.
Határidő: 2012. július 30.
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
Dr. Balogh Pál jegyző
Dr. Vörös Mária aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Ajánlattévők
--8./ Napirendi pont tárgya: Abony Városi Polgárőrség támogatási kérelme
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy a
bizottsági üléseken volt egy kis vita a támogatási kérelem elbírálásáról. Eléggé megosztotta a
véleményeket a korábbi elszámolási gond. Volt alternatív javaslat is, hogy GPS kerüljön
beszerelésre a polgárőr járműbe. Nem szeretnének abból rendszert csinálni, hogy utólagosan van
támogatási kérelem.
Kovács László: Kérdezte Juhász Pálné polgárőrtől, hogy mit kapnak a támogatásért cserébe?
Mennyiben javul a közbiztonság, mennyivel lesz élhetőbb a város tőle, a múltat figyelembe véve
hogyan történik meg a majdani elszámolás? Az a véleménye, hogy az elszámolás és a jobb
láthatóság miatt GPS beszerzését látná jónak, így a közös bizalom jobban helyre tudna állni.
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Juhász Pálné: Válaszolta, hogy ebből a pénzből megpróbálnának minél többet járőrözni, ugyanis a
bűnözés megint nagyon elszabadult Abony területén. A sűrűbb járőrözéssel esetleg meg tudnák
zavarni azokat az embereket, csoportokat, akik bűnelkövetésen törik a fejüket. Ezzel az összeggel
megpróbálnák azokat az időseket és a külterületeket is védeni, ahová a mai benzinárak mellett
sajnos már nem jutnak el. Az eseménynaplókat és az útnyilvántartást szigorúbban kell már
vezetniük. A bűnözést, a betöréses lopásokat nem tudnák megszüntetni, de legalább csökkenteni
tudnák. A GPS-t az ő keretük nem teszi lehetővé.
Kelemen Tibor képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők száma 8 fő.
A Polgárőrség minden 2. hónapban szeretne beszámolni a testületnek, hogy a járőrözéssel mennyire
tudták csökkenteni vagy megzavarni a bűnözők tetteit.
Parti Mihály: Elmondta, hogy minden támogatását meg kívánja adni ehhez a határozathoz, de
jobban örült volna, ha Juhász Pálné arról számolt volna be, hogy az elmúlt 2 hónapban ennyi és
ennyi kerékpárlopást figyeltek ki.
Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, hogy támogatja a Polgárőrség költség hozzájárulási kérelmét. A
régebbi elszámolási probléma bizalmatlanságot indukált és erre született az a javaslat, ami a GPS-re
vonatkozik. A javaslat az volt, hogy 5 hónapra 50.000,- Ft és ennek a terhére legyen a GPS
beszerelve a Polgárőrség autójába. Ez a rendszer minden vitát kizárhat. Természetesen a jogszabály
által előírt nyomtatványokat vezetni kell.
Juhász Pálné: Elmondta, hogy a Polgárőrség autója jövő héten megy műszaki vizsgára.
Gulykáné Gál Erzsébet: Elmondta, hogy támogatja a Polgárőrség kérelmét. Ez a havi 50.000,- Ft
nem olyan sok, ezért vegyen az önkormányzat GPS-t, bár szerinte azt is ki lehet játszani. Azt is
támogatja, hogy ellenőrizzék az útnyilvántartást.
Kelemen Tibor képviselő az ülésterembe bejött, így a jelenlévő képviselők száma 9 fő.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy mind a 4 autóba nem javasol GPS-t szerelni, csak a
Polgárőrség autójába. A másik 3 autó magántulajdonban van, amit kiemelt rendőrségi razzia esetén
egyébként ugyanúgy használnak.
Ismertette a módosító javaslatot:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony Városi Polgárőrség
járőrtevékenységét havi 50.000,- Ft (Ötvenezer forint) üzemanyag-költség
biztosításával támogatja a 2012. augusztus 01-től 2012. december 21-éig terjedő
időszakban, havi elszámolással, szigorú útnyilvántartás mellett. Magánautók
használata esetén annak jogosultságát az Abonyi Rendőrőrs Őrsparancsnokával
igazoltatni kell. A támogatás fedezete Abony Város Önkormányzat 9/2012. (III.) 12.
költségvetési rendeletében a működési céltartalék soron biztosított.
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony Városi Polgárőrséget
külön támogatja annak gépjárművébe az önkormányzat költségén szerelt GPS
berendezéssel, melynek maximális összege 50.000,- Ft (Ötvenezer forint) és melynek
fedezete Abony Város Önkormányzat 9/2012. (III.) 12. költségvetési rendeletében a
működési céltartalék biztosított.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak egyben az előterjesztés és a módosított
határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az
előterjesztést és a módosított határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő
határozatot hozta:
236/2012. (VII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Városi Polgárőrség támogatási kérelmének elbírálásáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység
szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 26. § (4) bekezdésében rögzített jogkörében, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében rögzített feladatkörére is
tekintettel az alábbi döntést hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony Városi Polgárőrség
járőrtevékenységét havi 50.000,- Ft (Ötvenezer forint) üzemanyag-költség biztosításával
támogatja a 2012. augusztus 01-től 2012. december 21-éig terjedő időszakban, havi
elszámolással, szigorú útnyilvántartás mellett. Magánautók használata esetén annak
jogosultságát az Abonyi Rendőrőrs Őrsparancsnokával igazoltatni kell. A támogatás
fedezete Abony Város Önkormányzat 9/2012. (III.) 12. költségvetési rendeletében a
működési céltartalék soron biztosított.
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony Városi Polgárőrséget külön
támogatja annak gépjárművébe az önkormányzat költségén szerelt GPS berendezéssel,
melynek maximális összege 50.000,- Ft (Ötvenezer forint) és melynek fedezete a határozat
1. pontjában rögzített költségvetési soron biztosított.
3. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban rögzített támogatás
folyósítási és elszámolási rendjére vonatkozó megállapodás – jelen határozat mellékletét
képező – tervezetével összhangban a támogatási szerződést kösse meg.
Határidő: 2012. augusztus 01.
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit
Végrehajtásban közreműködik:
Gazdasági Osztály
Hatósági és Építésügyi Osztály
A határozatról értesülnek:
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
Dr. Balogh Pál jegyző
Dr. Vörös Mária aljegyző
Abony Városi Polgárőrség
Valamennyi Osztályvezető
---
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9./ Napirendi pont tárgya: Tájékoztató Abony Város Önkormányzat 2012. évi 01-05 hó pénzügyi
helyzetéről
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Bizottsági ülésen
felmerült kérdésekre tájékoztatásul elmondta, hogy amint látható, a folyamatos likviditási gondjuk
változatlanul fennáll. Semmivel nem rosszabb és sajnos semmivel nem jobb a helyzet. Az
önkormányzat részéről a legnagyobb szállítói tartozás az Innoven Kft. felé van. Egedy doktornak
adja meg a tájékoztatást, hogy a normatíván felül is fizettek a vállalkozónak. Ebben az évben eddig
95 millió forint került kifizetésre, melyből 32 millió az előző éviről áthozott hátralék volt, 62 millió
az idei számlák teljesítésére lett kifizetve és ebből 49 millió volt a normatíva alapján fizetett, de
még így is több mint 40 millióval tartozik az önkormányzat a vállalkozónak. Bizottsági ülésen
elhangzott, hogy van hátralék az állam részéről az önkormányzat felé. Az a legnagyobb baj, hogy a
közétkeztetés egyes számlája is magasabb 5 millió forintnál és az állami normatívából a bérek
kifizetése után nem marad 5 millió forint. Ez a legfőbb akadálya annak, hogy amit egy hónapba
bead számlát, a számla összege eleve magasabb, mint ami a normatívából marad. Ennyire alacsony
az állami támogatás. Ezt a 95 milliót is akkor tudták kifizetni, amikor az adókat kapták. Áprilisban
volt 2,5 millió forint összegben normatíva lemondásuk. A közmunka programban 8,3 millió az
elmaradás az utófinanszírozás miatt, ami kifizetésre került. Segélyre 15 milliót fizettek ki és 11
milliót kaptak. Iparűzési adóba vissza kell fizetniük 5 millió forintot. Az időarányos adóbevételeik
közel 30 millió forinttal maradtak el. Ehhez a 29 millió forintot meghaladó adó kinnlevőséghez még
hozzájön az a másik 22 millió forint, ami a kiadások kiegyenlítését még tovább nehezítette. Maga a
beszámoló közérthető, jól összeállított, a táblázatok is értelmezhetőek. Köszöni a Gazdasági
Osztálynak az összeállítást. Múlt héten kétségbeesve ment hozzájuk, hogy mi lesz ezzel a 93 millió
forintos szállítói tartozással? Azt mondták, hogy minden évben így van nyáron. Legyen türelemmel,
majd szeptemberben javul. Nagyon nem nyugodott meg, mert ugyanezt görgetik és jövőre még
hozzájönnek az egyéb terhek, az elemi költségvetés a gazdálkodásukat nem könnyítette.
Habony István: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és jónak találja az anyagot
szerkezetében, szövegezésében, a tartalmával viszont vannak gondok, problémák. A 93 millió
forintos kinnlevőség kifizetetlen számla. Ez körülbelül annyi összeg, amekkora összeggel a város
fölvállalja a nem kötelező feladatokat. Ezt tovább kell gondolni, mert 2013-ban nem lehet
forráshiányos önkormányzat. A forráshiányt kétféleképpen lehet eltüntetni. Vagy a kiadást
csökkentik, vagy a bevételt növelik. Vagy mindkettő együtt. Ha ragaszkodnak minden nem kötelező
feladathoz, akkor nem marad más hátra, mint a bevételeket növelni. Szeretné tudni, hogy mennyivel
csökkent a vállalkozók száma 2012-ben Abonyban. Nem ért azzal egyet, hogy az iparűzési adó
ilyen alacsony szinten teljesüljön. Az adómorálon változtatni kell. Nem hatóságként és riogatóként
kell fellépni az adózók irányába, hanem együtt kell működniük velük annak érdekében, hogy az
adózó is tudjon boldogulni meg a város is. Elhangzott a Pénzügyi Bizottság ülésén az is, hogy talán
még innen megy ki az információ is ahhoz, hogy „tedd át az összeget a másik folyószámládra, mert
inkasszálnak”. Ha egy ilyen ideológia napvilágot fog látni és hosszú távon gyakorlattá válik, akkor
ezzel komoly bajok jelentkezhetnek. Most már évek óta figyelemmel tudják kísérni az adócsoport
munkáját. Ő maga azt hangoztatta ezen a pénzügyi bizottsági ülésen, hogy meg kellene nézni az
adóügyön dolgozó kollégáknak a munkamódszerét, munkamentalitását, mert az azért nem megy,
hogy januárban a képviselők nyilatkoznak mindenfelé, hogy 2012-ben nem emeltek semmilyen adót
2011-hez képest. Ennek ellenére az adókötelezettségek teljesítése eléggé eltérő színvonalon van.
Túl vannak az első hat hónapon és szinte nincs is olyan adónem, ami 50 % felett teljesült volna.
Még mindig a lakosság egyszerű állampolgárai tesznek eleget leginkább az adófizetési
kötelezettségeiknek. A gépjárműadó külön kategória, volt szó a pénzügyi bizottsági ülésen is róla.
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Évek óta mondják azt, hogy aki nem fizet, annak a jogszabály szerint le kell kapni a rendszámot. A
másik oldalról azt mondják, hogy ezek az emberek munkaeszközként használják ezeket a
járműveket, ne tegyék ezt. Úgy gondolja, hogy az abonyi vállalkozók is magyarul beszélnek, meg
az adócsoport is. Az adóosztály kollégáinak lehetne egyeztetni ezekkel az emberekkel e tekintetben,
hogy a kecske is jóllakjon meg a káposzta is megmaradjon. Az élet is a kompromisszumok
tömkelege. Az iparűzési adó nagyságával ki lenne békülve. Az is elhangzott a bizottsági ülésen,
hogyha Abonyban az a 100 a topon levő vállalkozó, aki a Vállalkozói Fórumon megjelent tavaly év
vége felé itt az épületben, akkor elég nagy problémák lehetnek az adóbevallások és egyebek
környékén és az adó teljesítése környékén. Szeretné megkérdezni a Gazdasági Osztály vezetőjétől,
hogy hány adóellenőrzést végzett a Hivatal a vállalkozók világában Abonyt illetően? Vannak
vállalkozóik, akik azt hangoztatják, hogy több tízezres nagyságrendben vannak látogatóik. Nem
tudja, hogy ők mennyi adót fizetnek. Az adómorálba az is beletartozik, hogy mennyire tekintik őket
partnernek, hogyan bánnak a vállalkozókkal. Vannak vállalkozók, akik igényelnék, hogy ha már
letették a voksukat emellett a település mellett több tíz éven keresztül, netalán még adakoztak is a
köz javára több alkalommal, akkor legalább a megbecsülés övezné őket vagy egyáltalán kiállnának
mellettük a Hivatal adott vezető beosztású dolgozói. Összetett, bonyolult dolog az adózás. Más
zsebéből kivenni a pénzt igenis nagyon kemény politikai munka. Fölvetődött a pénzügyi bizottsági
ülésen, hogy nagyon jó lenne az adó területén dolgozókat munkamódszerben továbbképezni,
segíteni az ő munkájukat, mert ha jövőre tényleg nem lehet forráshiány az önkormányzatnál, mit
fognak csinálni? Az látszik, hogy decemberben is így voltak, most is így vannak, meg valószínűleg
decemberben is így lesznek. Az a 90 millió kinnlevőség nyomja a vállukat. Úgy gondolja, hogy
nagyon már nincs mit lefaragni. A bevételeknél pedig kevésnek tartja azt, hogy lett egy nem
forráshiányos költségvetés, de azzá fog válni a végén. Biztos benne, hogy az e területen
tevékenykedők munkája fokozott figyelmet és fokozott segítséget igényel a jövőben. Ők nem
mehetnek adót behajtani, menjenek azok, akiknek mennie kell és alakítsák ki azt a
munkakapcsolatot, hogy ez a költségvetés tényleg kiegyenesedjen. Az építményadót gyakorlatilag
jónak ítélte a bizottság, a többi adónemmel pedig ezek voltak a gondok. Ezek nem új problémák,
hanem régiek. A szemléltetés külön érdeme az előterjesztésnek, hogy nem csak olvastatja az
előterjesztést, hanem különböző grafikonokkal, ábrákkal, statisztikai táblákkal szemlélteti is azt.
Kókai-Dudinszky Mónika: Válaszolta, hogy az idei évben sajnos nem volt adóellenőrzés,
tudomása szerint tavaly sem. Van egy olyan terv, hogy nyilvános listát tennének közzé most, az
adóbevallások feldolgozását követően. Ennek elkészítése folyamatban van és azt várják tőle, hogy
javuljon az adózási morál, hiszen ha közzétesznek hátralékos adatokat, azt senki sem kedveli. Erről
még nem született döntés, hogy milyen formában hírelné meg az önkormányzat. Személy szerint ő
ettől sokat vár, de nyilván ez nem elegendő. Az első adag inkasszó kibocsátása a múlt héten
megtörtént. Szerinte is célszerű lenne lefolytatni pár adóellenőrzést a hivatalban, úgy gondolja,
hogy ennek nem lesz akadálya. Jelentős számú székhely áthelyezés nem történt meg már nem is éri
meg. A székhely áthelyezése a nagy gépjárműparkkal rendelkező adózóknál volt cél, hogy olyan
helyre tették át a székhelyüket, ahol nem volt iparűzési adó. Ezt egy törvénymódosítással a
Parlament megszüntette. Tehát nem lehet elkerülni a gépjárműadót, ami nagy tétel lenne. Nem volt
jelentős számú áthelyezés, legalábbis az ő itt tartózkodása óta nincs.
Kovács László: Elnök Úrnak válaszolva az inkasszóra, hogy hogyan kerülhet ki, meg hogyan megy
ki: kikerülhet sajnos, mert láttak már rosszabb példát is ebben a házban. Ahhoz, hogy ez meg
legyen előzve, a Hivatalban az adóztatással foglalkozó személyek ha körültekintően és időben
járnak el, akkor az inkasszót, ha kiteszik, az 35 napig él. A 36. napon ismételten ki kell tenni és
akkor vége lesz a sugdosásnak. Ennyi. Ha következetes a munka, akkor hiába telefonálgatnak, ez
működik. Kérdezte, hogy milyen darabszámban lettek áttéve a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz az
adók módjára behajtandó tartozások? Összegszerűségben, darabszámban és milyen adónemben
került áttételre, hogy lássák, hogy mennyit ültet a Hivatal vagy nem jól működik. Mi az, amit már
régen át kellett volna adni, hogy egy nagyobb kapacitással meg egy jobb infrastruktúrával
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rendelkező Nemzeti Adó- és Vámhivatal tudjon segítséget nyújtani. Van olyan önkormányzat, aki
több száz ilyen ügyet áttesz és nagy sikerrel be tudja hajtani a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Ha itt
is kicsit következetesebben foglalkozik ezzel a Hivatalnak azon része, akinek ez a feladata, akkor
biztos benne, hogy a május 31-én záródó félévre nem 41 %-os a teljesítés, hanem közelebb kerülhet
az 50-hez, hogy a likviditási gondjaikat mindenképpen enyhítse. Ha jó az adózókkal való kapcsolat,
akkor alapvető kötelességének érzi azt mindenki, hogy időben befizesse az adóját. Nem jó a
kényszer, mert egy cirkusz helyzetet szül, hogy kényszerítik az embert. Rájön előbb-utóbb, hogy ha
időben fizet meg teljesít ő is jobban jár meg a helyi társadalom is.
Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, hogy kicsit máshogy lát dolgokat. Amikor Habony Elnök Úr azt
mondta, hogy nem jó az adóteljesítés, nyilván a kivetést a május 31-i határidőhöz nézik, akkor
kívánnivalót hagy maga után. Ha a tervezett adóbevételt nézi a 12 hónap 100 %-kal történő
alapulvételével, akkor az első 5 hónap az 41,67 %-ot jelent. A teljesítések ezt megközelítik. A
gépjárműadó esetében van csak 40,3 %.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy az a pár tized május 31-ig 30 millió.
Dr. Egedy Zsolt: Válaszolta, hogy a gondolatmenetet kell nézni. Ha statikusan nézi, akkor az első
5 hónap 41,67-hez viszonyítva a teljesülést, ott csak pár tized eltérés van. Tehát azt lehet mondani,
hogy a terv jól lett megfogalmazva, hiszen ahhoz képest a bevételek időarányosak. A számok ezt
mondják. A bevétel összesenjét szeretné tudni.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Válaszolta, hogy a bevétel 1.179.083.000,- Ft, mert a pénzforgalom
nélkülit nem szabad hozzáadni.
Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, hogy szomorúnak tartja azt, hogy a 93,8 millió tartozásnak több mint a
fele egy helyi vállalkozást érint. Ez szerinte végtelenül szomorú. Ebből a szempontból lényegtelen,
hogyan hívják azt a helyi vállalkozást. Közszolgáltatást lát el. Elhangzott a bizottsági ülésen, hogy
más közszolgáltatást végző (multi) vállalkozásnak azért kell fizetni, mert fenyeget, hogy ha egy
hónapon túl van tartozás, kiköti az áramot. Mi van akkor, ha a másik közszolgáltatást végző
vállalkozó meg azt mondja, hogy nem tud enni adni a gyerekeknek, mert nincs miből. Azt gondolja,
hogy ez nem jó folyamat és ez a folyamat több évre visszanyúlik, legalábbis az elmúlt évre is
visszanyúlik. Az utolsó oldal II. finanszírozási kiadások 13.380 millió forint, ami ebben az
esztendőben azt jelenti, hogy ekkora összeget fordít a város a fejlesztés finanszírozására. Kérdezi
főként a Pénzügyi Bizottságot, hogy az első öt hónapban 93,8 millió kifizetetlen számla van és
egyébként magából csak a költségvetésből 13.380 millió forint kerül fejlesztésre, hiteltörlesztésre,
akkor következő év júliusában a költségvetés elfogadásakor számított árfolyamon kalkulált 211
millió összeg egy év múlva hogyan kerül kifizetésre a kötvénytörlesztésbe? Erre vonatkozóan
valamilyen terv készült-e vagy fog-e készülni vagy folyamatban van? Nyilván egy összeg
bennmarad, akár egy ideig lehet a bennmaradó összegből finanszírozni a kötelezettséget. Kérdés,
hogy meddig, illetve milyen megosztást lehet ebben eszközölni?
Romhányiné dr. Balogh Edit: Válaszolta, hogy mikor mondta, hogy a Kormány is egyre nehezebb
helyzetbe hozza őket, Képviselő Úr akkor fölhívta a figyelmét arra, hogy a világ helyzetét is
figyelje, hiszen Európában ugyanez a tendencia. Miért vár ő gazdasági növekedést
Magyarországon, ha Európában sincs? Akkor ő ugyanazt kérdezi, hogy meddig fogják még
sanyargatni az önkormányzatokat? Az elemi költségvetés az átutalásaikat jócskán megnövelte. Nem
biztos, hogy az ilyenfajta mutogatás vezet valahova. Elmondta pénzügyi bizottsági ülésen is, hogy
szeretnék már látni a jövő évi költségvetésnek a sarokszámait, szeretnék látni az Ötv.-nek a
módosítását, hogy mi marad náluk, illetve milyen feladatok kerülnek elvonásra és mi az, amit ők
tudnak érvényesíteni? Nem ezt ígérték 2 évvel ezelőtt, meg hattal ezelőtt sem. Azt ígérték, hogy az
önkormányzatoktól elvett pénz visszapótlásra kerül. Érzékelhető, hogy nem került visszapótlásra,
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egyre nehezebb helyzetben vannak az önkormányzatok. Ez nem egyedüli abonyi probléma.
Mindenhol, ahol a fejlesztéseket hitelből, kötvényből valósították meg, ez problémát jelent. Kiutat
csak a gazdasági növekedés hozhat. Bíznak benne, hogy valamikor majdcsak lesz egy gazdasági
növekedés. Stagnálást lát, hiszen ugyanolyan rossz a helyzetük, mint tavaly. Semmivel sem
rosszabb, de sajnos semmivel nem lett jobb. Ha ez a stagnálás marad, akkor 4-5 évig még túlélik.
Utána viszont óriási gond lesz, ha ezalatt nem fog fölpörögni a gazdaság. Egy önkormányzat a
nemzetgazdaságtól függetlenítve nem tud létezni. Nincs értelme ezekbe az elméleti futtatásokba
belegondolni.
Kocsiné Tóth Valéria: Kérdezte, hogy mitől módosított ez az előterjesztés, mert nem volt neki
világos, hogy miben módosult.
dr. Vörös Mária: Válaszolta, hogy fénymásolási hiba miatt a határozati javaslat lemaradt.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy ez egy tájékoztató, elméletileg döntést nem
igényel. Azt tudják belerakni, hogy megismerte a tájékoztatót. Ha van valamilyen határozati
javaslat, meg lehet fogalmazni.
Habony István: Elmondta, hogy figyelte Elnök Úr hozzászólását. Szociális témában is túllépések
vannak. Annak idején a szociális költségvetés nem nagyon lépegette túl a keretét, igyekeztek azt
úgy alakítani. A másik, hogy mindig kéri Elnök Úr a számolást, hogy mi lesz akkor, ha. Nem lehet
kiszámolni, hogy jövő júniusban, amikor elkezdődik a visszatörlesztés, milyen árfolyamokon lehet
számolni. Úgy gondolja, ez nem is a Pénzügyi Bizottságnak a feladata. A munkahelyteremtés
problémája is meghaladja az ő kompetenciájukat. Nagyon sajnálja, hogy az emlegetett vállalkozó
nincs itt, de biztos, hogy Egedy képviselő úr van általa megbízva, hogy képviselje az érdekeit. Ez a
nagy tartozás is két dolog lehet. Vagy van olcsóbb és akkor ki kell írni egy pályázatot ennyivel,
vagy nem tudja, hogy Egedy képviselő úrnak milyen érdeke fűződik ahhoz, hogy ennyire szívén
viseli az ő helyzetét. Ő pályázta, ő nyerte el. Ha itt lenne, neki is ugyanezt mondaná. Egedy
képviselő úrnak abban sajnos igaza van, hogy ebben a 93 millió forintban egy jelentős rész az övé.
Erre mondta ő azt és aláhúzza még egyszer, hogy azért a vállalkozásaik egy része nem annyira
szegény, mint amennyire mutatja. Ő ebben a vállalkozói világban lát egy kicsi Mátyás király-féle
álruháskodást is, hogy ne fizessenek, mert akkor hátha. Ezért kérdezte az ellenőrzéseket ilyen
tekintetben meg azért feszegeti most már évek óta, hogy gyakorlatilag valamit lépniük kéne nekik is
abba az irányba, hogy ezen a településen valami munkáltató megragadna. A mai legfrissebb újság
vezércikkében az áll, hogy az unióban az inflációban ők vezetnek. A rész-egész dialektikájában
tessék elgondolkodni, ha dilettánsok vezetik az országot, ez az eredménye. Nem könnyű a helyzet a
hozzáértőknek sem, csak a hozzáértők nem is vállalnak ebben szerepet. Egedy képviselő úr láthatja
legjobban, mert ő közéjük való. Nagyon nehéz helyzetben van az ország és közben verik a mellüket,
hogy „Magyarok vagyunk!”. Azt, hogy magyar, belülről kellene érezni. Miközben a költségvetés
első öt hónapját bírálgatják el kell ismerni azt is, hogy ettől vannak rosszabbak is. Nem tudja
megmondani, hogy mi lesz jövő júniusban, amikor el kell kezdeni a törlesztést, de nyugodt, mert
1,7 milliárd az az összeg, ami megvan a 2,2-ből. Nyugodt azért is, mert a különbözet nem eltékozolt
vagyon. Azért ő örül annak, hogy épülnek dolgok a városban.
Kovács László: Javasolta, hogy a lakosság jelentős része azért a fizetendő adót befizette, ezért
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete fejezze ki köszönetét azoknak, akik
adókötelezettségüknek eleget tettek és kéri azokat, akiknek elmaradása van, hogy az elmaradt
adójukat igyekezzenek a lehető legrövidebb időn belül megfizetni, hogy ne kelljen a Képviselőtestületnek olyan eszközökhöz nyúlni, ami nyilván nemkívánatos.
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Válaszolta, hogy kifejezi köszönetét azoknak, akik az adójukat
befizették egyidejűleg azoknak a nyilvánosságra hozatalával, akik viszont nem fizetnek, mert ennek
akkor van ütőereje.
Dr. Egedy Zsolt: Válaszolta, hogy nem tudják, hogy egy év múlva mi lesz, azt viszont tudják, hogy
a kibocsátáskori összeggel számolva mennyi a visszatörlesztendő részlet. Ő együttgondolkodást
kért, nem pedig azt, hogy egy év múlva mennyi lesz a frank árfolyama. Azt kérte, hogy ha egy év
múlva az árfolyam ennyi, akkor hogyan lehet majd egy év múlva kifizetni. Az, hogy dilettánsok
vezetik az országot a számára egyértelmű pont a személytől, aki kijelenti. Nyilván ebben a
pillanatban nem is mondhat mást, hiszen akkor számonkérik tőle. Ő meg azt gondolja, hogy az
előző 8 év dilettantizmusa vezetett oda, hogy ma ez a gazdasági helyzet van. Nagyon könnyű ma
hátradőlve kijelenteni azt, hogy dilettánsok vezetik az országot, két év alatt az előző 8 évnek a
szennyét-mocskát miért nem tették rendbe egy nagyon komoly európai és világgazdasági probléma
kellős közepén. Ami a szociális kiadásokat illeti, pont Elnök úrnak kell a legjobban tudni, hogy
ebben az évben a szociális gyermekétkeztetés is csak az államtól kapott összeg keretéig nyúlik, az
előző évben ehhez is még tett hozzá az önkormányzat. Ráadásul a bizottsági határozatok sem az
adható maximumon vannak, hanem ahhoz képest sokkal kevesebb összeget tartalmaznak pont azért,
mert kevesebb az elosztható keret ebben a költségvetési évben.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy a város költségvetése nem független az ország,
Európa, a világ gazdasági helyzetétől. A gazdaság élénkítésének keretében szeretnének új
munkahelyeket, nem segélyeket kifizetni, hanem adót beszedni. A számlák folyamatosan jönnek, az
adó pedig egy évben csak kétszer és tartalékolni soha nem tudnak a május 31-i adóbevételből, hogy
elég legyen a nyár végéig, hanem már nyár közepéig felhalmozódik akkora kifizetetlen számla, ami
megint mínuszba fogja sodorni év végére az önkormányzatot. Ezek tények. A saját posztján tegyen
meg mindenki mindent.
Kocsiné Tóth Valéria: Válaszolta a Pénzügyi Bizottság elnökének, hogy rendkívül cinikusnak
tartja a megjegyzéseit. Miközben egyik oldalról védi az abonyi vállalkozók egyik körét, a másik egy
vállalkozóra normálisnak tartja azt, hogy ráterhelnek 50 millió forint hátralékot. Ez teljesen
elfogadhatatlan. Keresi a határt, hogy meddig lehet ezt még feszegetni, mennyi tartaléka van, sőt
egy megjegyzésében még feltételezi azt is, hogy esetleg adót csal.
Habony István: Válaszolta, hogy nem feltételezte.
Kocsiné Tóth Valéria: Válaszolta, hogy nagyon egymáshoz közel mondta ezeket a dolgokat, aki
akarja, félrehallhatja, félreértheti. Ő a Hivatalról nem feltételezi, hogy direkt, szándékosan tartotta
vissza a számlák kifizetését, de arra, amit ő mond, azért Pénzügyi Bizottság vezetőjeként figyelni
kéne, hogy nemcsak az egyik oldalt kéne támogatni, hanem a másikat is.
Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, hogy egy testületi ülésen kérdezte, hogy miért nem pályázott Abony
Város Önkormányzata a Start munkaprogramban? Azt a választ kapta, hogy írásban kap
tájékoztatót, a mai napig nem kapta meg. Ebben a programban néhány tíz abonyi ember
dolgozhatott volna hosszabb időszakon keresztül. Az összes környékbeli önkormányzat tudott
pályázni, hozzájuk a pályázati megkeresés megérkezett, időben reagáltak, Abonyban meg most sem
tudnak neki választ adni arra, hogy egyáltalán mi az oka annak, hogy ők nem tudtak pályázni?
Holott ide is megérkezett, ha minden igaz, az a pályázati felhívás, tájékoztató, ami alapján lehetett
volna pályázni.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy sajnálja, hogy Osztályvezető Asszony még nem
készítette el a tájékoztatót. Szóban neki annyit mondott, hogy a Start-föld munkaprogram keretében
meg volt határozva a földterület nagysága és valamennyi hasznosítható földjük bérbe van adva.
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Egyetlenegy nagy szántójuk van, ahol lehetne, az pedig 5 évre van lekötve uniós pályázathoz, de
részletesen le fogja írni, hogy mi az oka. A környező települések egybefüggő, nagyobb szántóval és
erdővel rendelkeznek.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak arról, hogy Abony Város Önkormányzat
Képviselő-testülete az Abony Város Önkormányzat 2012. évi 01-05 hó pénzügyi helyzetéről szóló
tájékoztatót megismerte.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az
előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak arról, hogy Abony Város Önkormányzat
Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki azoknak, akik adókötelezettségüknek eleget tettek és
egyetért azzal, hogy a jelentős adóhátralékkal rendelkezőket a saját hirdetési felületen közzé kell
tenni.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az
előterjesztést és a kiegészített határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és a következő
határozatot hozta:
237/2012. (VII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat 2012. évi költségvetés 1-5 hó teljesítéséről szóló tájékoztatóról
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 Abony Város Önkormányzat 2012. évi 01-05 hó pénzügyi
helyzetéről szóló tájékoztatót megismerte.
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki azoknak, akik
adókötelezettségüknek eleget tettek és egyetért azzal, hogy a jelentős adóhátralékkal rendelkezőket
a saját hirdetési felületen közzé kell tenni.

A határozatról értesül:
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
2. dr. Balogh Pál jegyző
3. dr. Vörös Mária aljegyző
3. Gazdasági Osztály
4. Valamennyi osztályvezető

--10./ Napirendi pont tárgya: Javaslat az Abony Város Önkormányzata által legyártott képeslapok
értékesítési árának meghatározására
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
Romhányiné dr. Balogh Edit: 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 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az
előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta:
238/2012. (VII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata által legyártatott
meghatározására

képeslapok

értékesítési

árának

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 Abony Városról készült települési képeslapok értékesítési árát bruttó
200,- Ft-ban határozza meg.
2. Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert az értékesítési
pontokon ügynöki szerződés megkötésére.
3. Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert az jutalékos
elszámolási rendszer kidolgozására.
4. Az értékesítési jutalék mértékét 15 %-ban határozza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Gazdasági Osztály
Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
dr. Vörös Mária aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
--11./ Napirendi pont tárgya: Javaslat a 2972 hrsz-ú (Mikes tó) használati és szolgáltatási
díjtételeinek meghatározására
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésképpen
elmondta, hogy a bizottsági üléseken az összegszerűséget nem vitatta egyik bizottság sem.
Felmerült, hogy a bevételszerző kereskedelmi és szolgáltató tevékenység nyújtása esetén fizetendő
napi helypénz összege 500,- Ft/m2. Ez már egyszer leszabályozásra került a Közterületek eltérő
használatáról szóló rendeletükben és abban meghatározásra került, hogy egyéb helyen 556,- Ft a m2
ára a közterület használatának, tehát kitelepülő kereskedelmi egységeknek, egyéb tevékenységet
végzőknek ezt a már leszabályozott árat kell fizetni. A WC használati díját és a csónak kölcsönzési
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díját viszont határozatban kell elfogadni. Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság ülésén elhangzott
még, hogy amennyiben megkapja az üzemeltetési, működési engedélyt a tó, akkor erről még ebben
az évben készüljön beszámoló üzemeltetés kezdetétől számított egy hónap múlva, valamint üzleti
tervet készíttessenek. 2012. december 31-ig az üzemeltető Abony Város Önkormányzata. Jó lenne,
hogyha turisztikai időpontban tudnának üzemeltetési engedélyt kapni. Azért kerültek ide díjtételek,
mert hátha augusztus 1-ig megkapják az üzemeltetési engedélyt és akkor még augusztusszeptemberben, akár október hónapban is lehet csónakáztatni. Az üzleti tervhez tudni kellene, hogy
egyáltalán mekkora a forgalom.
Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, hogy elhangzott, hogy horgász-tóként működhessen. Ehhez viszont be
kellene vonni egy olyan szakembert, aki ért a halakhoz. Nemcsak látott halat, hanem ért is a
halakhoz. Milyen életkörülmények, környezet kell a halaknak? Milyen halakat lehet ebbe a tóba
telepíteni? Ekkora vízszint mekkora halmennyiségnél meddig biztosítja a kellő életteret? Hol van az
a kritikus vízszint, ami esetleg nem biztosítja? Kell-e plusz kutat fúrni a halak életben tartásához,
stb. Ebben az anyagban az szerepel, hogy horgász-tóként működtetnék ezt a tavat, ami egy nagyon
jó ötlet, hiszen ha már költöttek rá, akkor a bevételt is meg kell teremteni a költség oldalhoz. Arról
ír az anyag, hogy az engedélyezési eljárások folyamatban vannak. Úgy értékeli, hogy az
engedélyezés a szakmai anyagot megelőzi. Ebben hogyan állnak? Nyilván szakhatóságoknak kell
engedélyezni azt, hogy horgász-tó legyen, de attól még tartalommal is meg kell tölteni. Ezért
javasolta, hogy az üzleti tervnek ez is legyen része.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Válaszolta, hogy amiről jelenleg tudnak dönteni az a WC-használat,
a területfoglalási díj, illetve a csónakkölcsönzési díj. Ez az, amit biztosan fognak engedélyezni. Az
Üzemeltetési Szabályzatot a mérnök úr most készíti el. Van egy kötelezésük. Ebben felhívták a
figyelmet, hogy amennyiben elkészült a K1 és a tározótó, akkor a vízjogi üzemeltetési engedélyt
meg kell kérni a hatóságtól. A jogszabály szerint ahhoz, hogy az engedélyt megkapják ennek az
üzemeltetéséhez, kell egy Üzemeltetési Szabályzat, amit a mérnök tud elkészíteni. Elsődleges célja
ennek a tónak a csapadékvíz gyűjtése. Erre kapták a pályázatot. Ugyanakkor másodlagos
hasznosításra megvan a lehetőség. Ez a csónakázás esetében semmiféle kizáró okot nem tartalmaz.
Igaz, hogy horgásznak ott minden este legalább tízen, de haltelepítés nem történt. Ami jelenleg a
tóban van, az természetes szaporulat. Ülnek, hobbipecáznak. Amit Képviselő Úr mondott, azt meg
fogja előzni az, hogy egyáltalán meg fogják-e kapni a horgászati engedélyt erre a tóra. Ebben Fodor
János a Hatósági Osztályról egyeztet a hatóságokkal. Milyen biológiai élettér van, milyen halat
lehet egyáltalán telepíteni, kell-e külön engedély, de nem erről szól az előterjesztés. Előbb jussanak
már oda, hogy szakemberek megmondják, hogy mihez adnak engedélyt. Képviselő Úr gondolatilag
előrement. Előbb kell egy üzemeltetési engedély. Ott kezdődik. Üzemeltetési engedély mellett meg
kell nézni, hogy ténylegesen lehet-e horgász-tóként működtetni. Ezután lehet üzleti tervet készíteni.
Képviselő Úr előbb akar üzleti tervet készíteni, minthogy tudnák, hogy ténylegesen horgászati
tevékenységre megkapják-e az engedélyt. Közterületről van szó, tehát semmi akadálya, hogy
közmunkásokkal működtessék. Meg fogják nézni, hogy egyáltalán van-e érdeklődés. Mondták,
hogy az üzemeltetés megkezdésétől számított egy hónap múlva legyen egy beszámoló. Ne várjanak
egy hónap alatt csodát.
Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, hogy bizottságon támogatták, hogy amikor meglesz az engedély és
lehet szedni a díjakat, onnantól számított egy hónap múlva legyen egy olyan tájékoztató, hogy ennyi
pénz jött be és ennyi pénzbe került.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Válaszolta, hogy örül neki, hogy ekkora az érdeklődés és bízik
benne, hogy továbbra is ekkora lesz az érdeklődés. Az ingyenes használat természetesen
mindenkinek nagyon tetszik. A megtérülésre pedig hagyjanak már egy kis időt. Ahhoz egy kis
gazdasági fellendülés is kell. Amint lesznek ott szolgáltatások, amit igénybe lehet venni, akkor majd
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lesz bevétel is belőle. Kellenek oda fesztiválok, rendezvények, kitelepülések és akkor abból is lesz
bevétel. Az előterjesztés arról szól, hogy legyen díjtétel meghatározva.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Parti Mihály képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők száma 8 fő.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslat
1. pontjának elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az
előterjesztésben szereplő határozati javaslat 1. pontját egyhangúlag elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak arról a kiegészítésről, hogy szavazzanak arról,
hogy az üzemeltetés megkezdését követő hónap tapasztalatairól készüljön beszámoló.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
elfogadta, hogy az üzemeltetés megkezdését követő hónap tapasztalatairól készüljön beszámoló.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak arról a kiegészítésről, hogy szavazzanak arról,
hogy a Mikes-tó horgásztóként történő hasznosításáról készüljön egy üzleti terv.
Parti Mihály képviselő az ülésterembe bejött, így a jelenlévő képviselők száma 9 fő.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elfogadta, hogy a Mikes-tó horgásztóként történő hasznosításáról készüljön egy üzleti terv és a
következő határozatot hozta:
239/2012. (VII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abony Város 2972 hrsz-ú (Mikes-tó) ingatlan használati
meghatározására

és szolgáltatási díjtételeinek

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a 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
használatában lévő Mikes-tó üzemeltetésével összefüggő díjtételeket – 2012. augusztus 01.
napjától kezdődően - az alábbiak szerint határozza meg:
Megnevezés
WC használat díja
csónak kölcsönzési díj

díj mértéke
100 Ft / alkalom
500 Ft/félóra

A szolgáltatási díjak az ÁFA-t tartalmazzák!

30

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kéri a Polgármestert, hogy az üzemeltetés
megkezdését követő hónap testületi ülésén számoljon be az 1. hónap tapasztalatairól.
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kéri, hogy a Mikes-tó horgásztóként
történő hasznosításáról készüljön egy üzleti terv.
4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy Mikes-tó
üzemeltetésével és az 1. pontban meghatározott díjak beszedésével kapcsolatos
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Gazdasági Osztály
Településfejlesztési Osztály
Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
dr. Vörös Mária aljegyző
Valamennyi Osztályvezető

--12./ Napirendi pont tárgya: A Városi Termálfürdő ingyenes használatára az Abonyban bejegyzett
sportszervezetek regisztrált sportolói számára edzés, edzőtáborozás
céljából
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.
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:
240/2012. (VII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Városi Termálfürdő ingyenes használatara az Abonyban bejegyzett sportszervezetek
regisztrált sportolói számára edzés, edzőtáborozás céljából
Abony Város Önkormányzat Képviselő – testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony
Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló
13/2007. (IV.12.) önkormányzati rendeletben, valamint az Abony Város Önkormányzatának a
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képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007. (VI.29.)
Önkormányzati rendeletben foglaltakat, az alábbi határozatot hozza:
Abony Város Önkormányzata 2012. augusztus 1. napjától szeptember 30-ig terjedő időszakban
engedélyezi a városban működő, bejegyzett sportegyesületek számára a Városi Termálfürdő
ingyenes használatát edzés, edzőtábor céljára, azzal hogy az egyesületek az edzések és edzőtáborok
időpontját, valamint a sportolók létszámát kötelesek az üzemeltetővel előzetesen egyeztetni.
Határidő: 2012. szeptember 30.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Gáspár Csaba ügyvezető igazgató ABOKOM Kft.
Jegyzői Titkárság
Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
Dr. Balogh Pál jegyző
dr. Vörös Mária aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Gáspár Csaba ügyvezető
--13./ Napirendi pont tárgya: Pályázat benyújtása a 62/2012. (VI. 29.) VM rendelet keretén belül
külterületi földútjaink karbantartására, rendszeres felújítását biztosító
vontatott munkagépek, eszközök beszerzésére
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy Ügyrendi
és Közbiztonsági Bizottság ülésén kiegészítő javaslatként fölmerült, hogy munkagépre lehet 10
millió forint összegben pályázni, 1 millió forint önerőt igényel, tehát 90 %-os támogatás van.
Fiala Károly: Elmondta, hogy ami az előterjesztésben szerepel, annak minden egyes elemére lehet
pályázni, kizáró körülmény nincsen.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy mekkorák a keretösszegek a tanyagondnoki
szolgálatok fejlesztésénél, illetve az egészségügyi szűrésprogramnál?
Kovács László: Elmondta, hogy nagyon jó, hogy pályáznak a földút egyengetésére gépre, vontatott
munkagépre, de a tanyagondnoki hálózathoz kapcsolódó pályázatban mindenféleképpen részt
kellene venni, illetve az ott történő mobil egészségügyi ellátás kitelepítésére pályázat beadása
célszerű lenne, mert elég sok idős ember él kint a külterületeken. Javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy ezekre is adják be.
Parti Mihály: Elmondta, hogy örül, hogy ez a pályázati lehetőség megnyílt. Múlt héten volt kint 3
dűlőben megnézni az ottani állapotokat. Járhatatlanok az utak. Úgy gondolja, hogy ezeket nagyon
jól lehet egy földmunkagéppel karbantartani. Megvannak a kapcsolatok akár vontatott leaderre, akár
vontatott új útalapkészítő gépsorra. Ezeket a kapcsolatokat fel tudja újítani. A Művelődési Ház
bontásából származó törmelék 30 %-a tégla, a többi pedig agyag. Fölmerült benne a kérdés, hogy
érdemes-e ezt csákánnyal kiszedni vagy inkább átőröltetni az egészet és a téglával keverve egy elég
jó útalapot lehetne képezni. Nem biztos, hogy ez jó lenne, de egy próbát mindenképpen megér.
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy beszéltek arról, hogy eladják az Újszászi úton a
területet, tehát arról döntés született és az augusztus végi testületi ülésre jönni fognak ezek a
problémás útszakaszok, mint például a Táborhegy dűlő, a Temető dűlő, a Mikesnek a vége,
Bercsényi út, tehát az összes, ami összeírásra került. 21 millió forint az összes forrás. Ha döntenek
arról, hogy a tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése keretében adnak be pályázatot, ott 100 millió
forint pályázható. A tanyagondnoki szolgálaton belül van az egészségügyi szűrő. Kérdezi, hogy
akkor ez lesz a cél a tanyagondnoki szolgálaton belül? Be lehet adni egyszerre több pontra is a
pályázatot?
Fiala Károly: Válaszolta, hogy igen, több pontra is be lehet adni.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy mit szeretne a testület? Ott 10 % önerő van. Milyen
igényfelmérés történt? Mire van szükség ott a mobil egészségügyi szűréshez? Tehát mi legyen a
pályázati összegbe beírva és mennyi önerőt biztosítanak hozzá? Erről dönteni kell, mert augusztus
31. a beadási határidő. Augusztus 30-án lesz a következő testületi ülés, akkor már nem lesz
pályázat.
Kovács László: Válaszolta, hogy vannak elképzeléseik, de azért jobban meg kellene nézni, hogy
érdemben válaszolni tudjanak.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy az a kérése, hogy mivel a Pénzügyi Bizottság ülni
fog július 30-án, akkor egy pontos kidolgozást és javaslatot kér erre és javasolja, hogy ruházzák fel
a Pénzügyi Bizottságot, adják át ezt a döntést, hogy a 10 % önerőről döntsön. Felhatalmazzák, hogy
döntsön a Pénzügyi Bizottság. Az elképzelés jó, de ha nem tudják, hogy miről és minek a 10 %-a,
akkor nem tudnak most dönteni, mert a gépszerzésnél tudják, hogy a maximum összegre kell
pályázni és az 1 millió forint önerőt biztosítják a Kéttorony kötvény terhére. A falugondnokinál
nem tudja, hogy mit akarnak? Ahhoz kellene tudni, hogy mit, mennyiből és mennyi az önerő? Tehát
elvileg egyetért a testület azzal, hogy adjanak tanyagondnoki pályázatot be, ennek a kidolgozására
felkéri Kovács László képviselő urat és a Pénzügyi Bizottságot meg felhatalmazzák, hogy döntsön
és augusztus 30-án a testület is jóváhagyja, de a pályázatíró nem fog tudni egy éjszaka alatt egy
pályázatot összerakni. A Kéttorony kötvénynél testületnek kell dönteni, tehát augusztus 30-án
fogják tudni jóváhagyni. Az általános tartalékkeret terhére kb. 7 millió forint áll rendelkezésre,
megjelölhetik azt is, attól függ, hogy mennyinek a 10 %-a. Gondolja, hogy nem akarnak 70 millióra
pályázni. Az elég sok lenne. Azért szeretné tudni, hogy hányan laknak azon a területen, amire
pályázni akarnak, mert utána ennek a tanyagondnoki hálózatnak a fenntartása megint pénzbe fog
kerülni. Elég, ha csak egy járművet vesznek, annak üzemanyagköltsége, személyzete van. Lehet,
hogy megint bevállalnak egy hosszútávú kötelezettséget, aminek jövőre nem biztos, hogy lesz
fedezete. Ezért kéri, hogy nagyon pontosan nézzék meg, hogy mire kérnek. Elvileg tudja támogatni,
de feltétel, hogy nem növelheti a működési kiadásokat. Ha ez a pályázatban egy olyan dolog, ami
utána önjáró, működtethető és bevételt termel, akkor menjen, de ha ez folyamatos működési kiadást
jelent, akkor nem fogja támogatni.
Dr. Egedy Zsolt: Kérdezte, hogy új tanyagondnoki szolgálat indítását is lehetővé teszi vagy csak a
meglévőnek a fejlesztését? Úgy gondolja, hogy a tanyagondnoki szolgálatnál egy fő elegendő lenne,
aki a családgondozó szolgálathoz települne és akkor a külterületi problémákat ez a tanyagondnok
látná el. Egyébként 180 körüli ingatlan van a külterületen.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy a Táborhegy dűlő például bevonásra került, a
Sashalom dűlőből összesen 6 család maradt, elköltöztek a Sashalom dűlőből. A Kerektó dűlőben
többségében kétlaki családok éltek, akik nyáron kimentek a tanyára, de bent, a belterületen házzal
rendelkeznek. A Vasút dűlőben, a Belsőerdő dűlőben meg a Lóherés dűlőben vannak nagyobb
számmal A támogató szolgálat meg tudja oldani, hogy a rászoruló külterületi lakosokat behozza
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egészségügyi vizsgálatra. Azt meg finanszírozzák. Ezért kéri, hogy úgy nézzék át, hogy minden
külterületnek van háziorvosa, van házi ápolónője és a támogató szolgálat a gondozottakat ki-be
tudja hordani vizsgálatra. A munkagéppel kapcsolatban kérte a Településfejlesztési Osztályt, hogy
Vízner Sándorral, id. Fiala Károllyal, Gáspár Csabával vegye fel a kapcsolatot, most már Parti
Mihály Alpolgármester Úrral is, hogy legyen egy szakértő bizottság, akik eldöntik, hogy milyen gép
kerüljön beadásra. Akik dolgoznak is vele, ismerik is, hogy mit tud, tapasztalattal is rendelkeznek.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ismertette a módosító javaslatot.
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Kovács Lászlót, az Ügyrendi és
Közbiztonsági Bizottság elnökét, hogy dolgozza ki a pályázat tanyagondnoki szolgálatok
fejlesztésére vonatkozó céljait. Ennek érdekében vegye fel a kapcsolatot a háziorvosokkal, a
Polgármesteri Hivatallal. Az igényfelmérést követően segítse Bagdács Mónika pályázatírót az
adatszolgáltatással.
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kéri, hogy a Pénzügyi Bizottság 2012. július
30-i ülésén előzetesen foglaljon állást a pályázat tanyagondnoki szolgálatok fejlesztésére
vonatkozó részét illetően.
A Képviselő-testület a tanyagondnoki szolgálatok fejlesztésére vonatkozó pályázatról 2012.
augusztus 30-i ülésén dönt.
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 elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról az
elhangzott módosító javaslattal együtt.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 2.
számú határozati javaslatot, az elhangzott módosító javaslattal együtt egyhangúlag elfogadta, és a
következő határozatot hozta:
241/2012. (VII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Pályázat benyújtása a 62/2012. (VI.29.) VM rendelet keretén belül külterületi földútjaink
karbantartására, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök
beszerzésére
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot
hozza:
1. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a 62/2012.
(VI. 29.) VM rendelet keretén belül külterületi földútjaink karbantartására, rendszeres
felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzésére a megítélhető támogatás
maximális összegére 10 millió Ft-ig.
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2. A Képviselő-testület a maximális önerőt 1.000.000,- Ft összegben állapítja meg, melynek
fedezete az Abony Város Önkormányzata által kibocsátott Két Torony Kötvény terhére
biztosított.
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh
Edit polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges előkészületi munkálatok
elvégzésével, a pályázat beadásához szükséges dokumentumok aláírására, nyilatkozatok
megtételére.
4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Kovács Lászlót, az Ügyrendi és
Közbiztonsági Bizottság elnökét, hogy dolgozza ki a pályázat tanyagondnoki szolgálatok
fejlesztésére vonatkozó céljait. Ennek érdekében vegye fel a kapcsolatot a háziorvosokkal, a
Polgármesteri Hivatallal. Az igényfelmérést követően segítse Bagdács Mónika pályázatírót
az adatszolgáltatással.
5. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kéri, hogy a Pénzügyi Bizottság 2012.
július 30-i ülésén előzetesen foglaljon állást a pályázat tanyagondnoki szolgálatok
fejlesztésére vonatkozó részét illetően.
6. A Képviselő-testület a tanyagondnoki szolgálatok fejlesztésére vonatkozó pályázatról 2012.
augusztus 30-i ülésén dönt.
Határidő: 2012. augusztus 31.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásában közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
Dr. Balogh Pál jegyző
dr. Vörös Mária aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
--Habony István: Kérdezte, hogy a Felszabadulási emlékmű áthelyezése mikor történik, mert többen
jelezték, hogy jelen szeretnének lenni kamerával, fényképezni az útját?
Romhányiné dr. Balogh Edit: Válaszolta, hogy jövő hét elején. A vállalkozónak benne van a
szerződésében, hogy áthelyezi, a Mikes-tónál elkészült az alapja az emlékműnek. Fogja értesíteni
Elnök Urat.
Habony István: Kérdezte, hogy a Hivatalban lenni kell egy olyan embernek, aki folyamatosan
tartja a kapcsolatot a rendőrséggel. Ki az? Ha nincs, akkor vezetői szinten ki van napi kapcsolatban
a rendőrséggel?
Romhányiné dr. Balogh Edit: Válaszolta, hogy az idén megjelent egy jogszabály, mely szerint a
hivatalokban az önkormányzat munkáját segítve, a polgármester alá- és mellérendelve
közbiztonsági referenst kell foglalkoztatni ekkora településen, mint Abony. A közbiztonsági
referens Fodor János azért, mert rendelkezik azokkal a jogosítványokkal, ami ennek a funkciónak a
betöltéséhez kell. Most jelezte, hogy úgy néz ki, hogy megvan a lélekharang, amit egy hónapja
tulajdonítottak el. Szolnokról most hozzák haza, Györe Tibor ment azonosítani. Naponta tartja a

35

kapcsolatot a rendőrséggel és naponta tájékoztatja őt. Önkormányzati szinten Alpolgármester Úr
tartotta eddig a kapcsolatot, hivatali szinten pedig Fodor János van kijelölve mint közbiztonsági
referens.
Habony István: Elmondta, hogy tehát vezetői szinten Alpolgármester Úr, hivatali szinten pedig
Fodor János. Kérdezte, hogy hol tart az a felmérés, amely az elhanyagolt porták, kertek gyomos
állapotát illeti? Az lett mondva, hogy legyen türelemmel, mert ez nem egynapos munka.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Válaszolta, hogy kapott felszólítást, és önkormányzati tulajdonról
gyönyörű színes fotókat kapott, amit kaszáltatni kell, úgyhogy önkormányzat részéről tudja, hogy
végzik a munkát, mert helyrajzi számra jöttek a felszólítások a Közterület-felügyelet részéről.
Bírságot még nem kapott. A magánszemélyekről kell csinálniuk egy összesítést. Ami
önkormányzatot érint, arról küldik a fotót, a leírást, hogy hol van. Rögtön megy a
közmunkaprogramban a kaszálás, hogy legalább ők járjanak az élen. Ez egyébként hatósági jogkör,
ezért tud csak az önkormányzati ingatlanokat illetően beszélni a témáról.
Gulykáné Gál Erzsébet: Elmondta, hogy Juhász Pálné polgárőr hívta, hogy megtalálták a
lélekharangot, a Polgárőrség találta meg. Elmondta még, hogy a Kossuth téren a COOP előtti
területen a vízelvezető rács tisztításra szorul.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Válaszolta, hogy az a gond, hogy a rácsok mindenhol le lettek
hegesztve és akkor ezt most fel kell vágatni, hogy ki lehessen takarítani. Nem véletlenül vannak a
rácsok lehegesztve. Akkor egy évben egyszer felvágatják és végigmegy a lakatos és vissza is
hegeszti.
Gulykáné Gál Erzsébet: Elmondta, hogy a járda ott már kezd tönkremenni.
Parti Mihály: Elmondta, hogy megosztaná a rendőrséggel való kapcsolattartásának tapasztalatait.
Tavaly májusban a Belügyminisztériumtól megkereste két magas rangú rendőr, hogy milyen
problémát lát ő mint a város egyik vezetője, hogy Abony az 50 legfertőzöttebb közbiztonságú
települések közé tartozik. Néhány gondolatban megfogalmazta, hogy ő és a lakosság jó része is
olyan észrevételeket tesz, hogy azokat a személyeket, akiket naponta háromszor kellene eljárás
alávonni, azokkal néhány hatósági közeg, rendőr is inkább barátkozik, „pacsizik”, minthogy eljárás
alá vonná őket. Ez az egy nyilatkozata a magánéletére is kihatással volt. Úgy látja, hogy Abony
városban a rendőrség azokkal az elemekkel inkább együttműködik, mint eljárás alá vonná őket.
Ilyen kapcsolat mellett nagyon nehéz együttműködni.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Válaszolta, hogy ennek volt a következménye vagy részben
következménye az, hogy áthelyezését kérte az őrsparancsnok úr és a konfliktus-megoldásnak egyik
formája, hogy elment Kecskemétre osztályvezetőnek. A nyilatkozat miatt őt azért elővették. Tehát
Alpolgármester Urat is érte hátrány a magánéletében emiatt, az őrsparancsnoknak pedig mennie
kellett.
Kovács László: Elmondta, hogy Bene László úrnak kérdése volt, hogy a külső följárati lépcső vége
őszerinte nem megfelelő formában került visszaállításra. Kérdezi, hogy hol tart ez az ügy, mert
ugyanúgy betonbunkó van a lépcső végén, mint ahogy azt Bene úr elmondta. Kérdezi, hogy
keresnek-e rá megoldást vagy úgy marad? Másik kérdése, hogy tudnak-e már arról, hogy az Abonyt
Újszásszal összekötő út maradék szakasza mikor kerül, kerül-e egyáltalán felújításra?
Romhányiné dr. Balogh Edit: Válaszolta, hogy az út tárgyában kedden is beszélt Kerekiné Feld
Ildikóval. A Magyar Közút részéről ő a területi képviselő és műszaki ellenőr, ő fogja a műszaki
ellenőrzést végezni. Több mint másfél milliárd forintba fog kerülni az út. Készen vannak az új
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kiviteli tervek és az engedélyezés is. Újra kellett tervezni, mert kiderült, hogy nincs útalapja az
útnak. Annyit mondott, hogy mivel nyár közepe van és a közbeszerzési eljárás náluk sem tart rövid
ideig, nem fognak beleférni időben, hogy november 15-ig elkészüljön az út, ezért csak tavasszal fog
elkészülni. Tehát ebben az évben nem lát rá reális esélyt, hogy meg tudják csinálni. Kész van a terv,
a Kormány jóváhagyta, csak a közbeszerzés meg az egyéb dolgok miatt, például november 15-ig
lehet aszfaltozni és itt föl kell szedni, útalapot kell csinálni, ezért nem fog beleférni, úgyhogy csak
jövőre fognak hozzákezdeni. Teljesen föl kell szedni. 0-tól indul ki, a megyehatárig ez az útszakasz,
tehát a belterületi szakaszt is érinti. A belterületi szakaszt teljes egészében érinti.
A másik kérdésre válaszolva elmondta, hogy Szedner Szilvia és a munkatársa voltak kint az
Örökségvédelmi Hivataltól. Kérte, hogy nyilatkozzanak, hogy föl kell-e verni, szét kell-e bontani és
újra kell rakatni. Az volt a válasz, hogy mind esztétikailag, mind statikailag ez teljesen jól van
kivitelezve, nem kell hozzányúlni. Teljesen illeszkedik a környezetbe, maga a szürke betonsipkával
is a szürke bazaltkőhöz, tehát a bazaltkőhöz nézte és a térkő burkolathoz. Azt mondta, hogy sem
esztétikailag, sem statikailag nincs kifogása. Ez a megoldás tökéletes, hozzá ne nyúljanak. Ketten
voltak, tanú van rá, ott volt a kivitelező is. Azt mondta, hogy ez a lépcső 100 év múlva is lépcső
lesz. Ha fugázva lenne, akkor szilikonnal mindig ki kellene húzni, mert a tégla közé odamenne a víz
és szétnyomná és rombolna.
Köszönte mindenki munkáját, nagyon jó pihenést meg nyaralást kívánt. Köszönte a Pénzügyi
Bizottságnak, hogy 30-án ülni fog.
--Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, így Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester a
nyílt ülést bezárta.
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