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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-i üléséről.
Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Parti Mihály alpolgármester, Dr.
Egedy Zsolt, Fekete Tibor, Gulykáné Gál Erzsébet, Habony István, Kelemen Tibor János,
Kovács László, Dr. Magyar Gábor Sándor, Murvainé Kovács Rita Képviselő-testület tagjai 10
fő.
Napirend tárgyalása közben érkezett: Dr. Abonyi Viktor, Kocsiné Tóth Valéria
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, Kovács Teodóra Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi
Osztályvezető, Gebeiné Hangyál Gabriella Gyámhivatal vezető, Márkus Tamás Mikro-Voks
kezelő, Polónyi Éva jegyzőkönyvvezető.
Meghívottként jelen volt: Tóth Róbert közbeszerzési szakértő, Deákné Orosz Zsuzsanna
HSZK, Nagy Andrea intézményvezető Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Bevízné Ádám Orsolya könyvelő ABOKOM
Nonprofit Kft., Ritecz György DAKÖV Kft. részéről, Földi László Cegléd Város Polgármestere,
Dr. Nagy Lajos Cegléd Város aljegyzője, Szondi Tamás ügyvezető szigetszentmiklósi víziközmű
Kft.
Állampolgári megjelenés: 5 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 10 fővel határozatképes.
Ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat.
Napirend:
Zárt ülés:

Előadó:

1. Az Abonyi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Romhányiné dr. Balogh Edit
ügyvezetői igazgatói állására beérkezett pályázatok
Polgármester
elbírálása
2. Egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a közszolgáltatás- Romhányiné dr. Balogh Edit
okhoz Abony Város Polgármesteri Hivatalának
Polgármester
akadálymentesítése című KMOP-4.5.3-10-11-2011-0056
kódszámú projekt kiviteli munkálatainak ellátása tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása
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3. Az Abony, Kossuth tér 3. I/4. szám alatti önkormányzati Romhányiné dr. Balogh Edit
bérlakás bérleti jogviszonyának folytatása iránti kérelem Polgármester
elbírálása
4. Tájékoztató az önkormányzati tulajdonban lévő lakások
állapotáról, díjfizetés teljesítéséről
Nyílt ülés:

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester
Előadó:

1. Beszámoló a kistérségi feladatokról

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

2. Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek otthona

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

megszüntetéséhez kapcsolódó feladatok és
végkielégítések kifizetése
3. Intézmények alapító okiratának módosítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

4. Beszámoló a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi Romhányiné dr. Balogh Edit

feladatok ellátásáról

Polgármester

5. A területi védőnői körzethatárok módosítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

6. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

9/2012. (III.12.) számú rendeletének módosítása

7. Abony Város Önkormányzata által zártkörűen kibocsátott Romhányiné dr. Balogh Edit

Két Torony kötvénycsomag által biztosított forrás
felhasználására vonatkozó Szabályzat módosítása
8. Abony Város Önkormányzat és Abony Város Roma

Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési
megállapodás módosítása
9. Kihívónak közösségellenes magatartásokról szóló

rendelet megalkotása
10. Az ABOKOM Nonprofit Kft. 2011. évi

mérlegbeszámolójának megismerése
11. Az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2011. évi

mérlegbeszámolójának megismerése
12. A KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú

projekt keretében megvalósuló I. Főtér Fesztivál
programsorozat megtárgyalása

Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester
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13. A „Lehetőségeink Fő Tere” – Abony Város integrált

településközpont fejlesztése c. KMOP-5.2.1/B-09-2f2010-0011 azonosító számú város rehabilitációs
pályázathoz kapcsolódó közvetett támogatások helyi
pályázati eljárása
14. ÁFA kompenzációval érintett projekteknél az önerő

módosítása
15. A 91/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat

módosítása (szennyvíztisztítóhoz területvásárlás)
16. A víziközművekről szóló 2011. évi CCIX. törvény

rendelkezései alapján víziközmű szolgáltató gazdasági
társasághoz való csatlakozás

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

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

17. Tájékoztató a Közterület-felügyelet tevékenységét érintő Romhányiné dr. Balogh Edit

jogszabályi változásokról és azok hatásairól, valamint a
szükséges intézkedésekről
18. Az abonyi, volt Szél kastély területének (1877, 1878,

1879,1880, 1881 hrsz.) hasznosítása
19. Abony, volt Márton kúria északi melléképületének

részleges bontásához kapcsolódóan művészettörténész
kutatói felügyelet ellátására cég megbízása
20. A Fehér Gyolcs Alapítvány által házi segítségnyújtás

végzése
21. A Galambot reptető női szobor elhelyezésének

meghatározása
22. A TÁMOP-3.1.11-12/1 kódszámú Óvodafejlesztés című

pályázati felhíváson való részvétel
23. A Polgármesteri Hivatal nyílászáróinak cseréje és fűtési

rendszerének korszerűsítésében megtett intézkedések
24. A Vásártér térítésmentes használatbavételére benyújtott

kérelem elbírálása
25. Lejárt határidejű határozatok

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

--Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy van-e napirend előtti kérdés, hozzászólás?
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Parti Mihály: elmondta, hogy lakossági megkeresés érkezett hozzá, azzal kapcsolatban, hogy a
Képviselő-testület vonja vissza az előző döntését a piac épületeinek bontásával kapcsolatban.
Ellenkező esetben tiltakozni fognak, hogy a piac épületei kerüljenek elbontásra.
Habony István: őt is megkereste a lakosság ezzel a kéréssel. A lakosság nem ért egyet azzal,
hogy a piac nem kerül teljes lebontásra. Kérte, hogy vegyék fel napirendre a piac bontásának
megtárgyalását. Amennyiben nem veszik napirendre és a Képviselő-testület kitart az eredeti
részbontásos döntése mellett, akkor előkészítés alatt van 50-100 fő közötti aláírásgyűjtés. A
Képviselő-testület vegye figyelembe a lakosság érdekeit. Hozzanak a lakosság számára
megfelelő döntést.
Romhányiné dr. Balogh Edit: javasolja, hogy ezt a júniusi testületi ülésen tárgyalják meg.
Ebben a témában semmiféle előterjesztéssel nem készültek. Összeszámítási kötelezettség van a
közbeszerzési eljárás szerint. Akár részleges, akár teljes bontásról lesz szó, csak közbeszerzési
eljárás során kiválasztott céggel lehet a bontást elvégeztetni. Ezért nem tartja aktuálisnak a
probléma felvetését. Legfeljebb arról tudnának dönteni, hogy az egészet elbontatják. Kéri a
lakosság türelmét. Bízik a Képviselő-testület bölcsességében. Kéri, hogy vonja vissza a
javaslatát Habony István és Parti Mihály képviselő úr is.
Habony István: nem azt kérte, hogy válasszák ki, hogy ki bontsa le. Azt kérte, hogy abban
döntsenek, hogy a piac egész területét le fogják bontatni.
Romhányiné dr. Balogh Edit:
Felvételre javasolta „A piac épületeinek bontása” című napirendi pontot.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak „A piac épületeinek bontása” című
napirendi pont felvételéről.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 3 igen és 2 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett
„A piac épületeinek bontása” című napirendi pont felvételét nem fogadta el.
--Levételre javasolta nyílt ülés 22. napirendi pontját „A TÁMOP-3.1.11-12/1 kódszámú
Óvodafejlesztés című pályázati felhíváson való részvétel” című napirendi pontot.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak „A TÁMOP-3.1.11-12/1 kódszámú
Óvodafejlesztés című pályázati felhíváson való részvétel” című napirendi pont levételéről.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett
„A TÁMOP-3.1.11-12/1 kódszámú Óvodafejlesztés című pályázati felhíváson való
részvétel” című napirendi pont levételét elfogadta, és a következő határozatot hozta:
159/2012. (V. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pont levétele/A TÁMOP-3.1.11-12/1 kódszámú Óvodafejlesztés című pályázati
felhíváson való részvétel
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva a „A TÁMOP-3.1.11-12/1 kódszámú
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Óvodafejlesztés című pályázati felhíváson való részvétel” című napirendi pontot a Képviselőtestületi ülés napirendjéről leveszi.
--Felvételre javasolta „Tájékoztató az oktatási intézmények működési lehetőségeiről” című
napirendi pontot nyílt ülés 22. napirendi pontjaként.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak „Tájékoztató az oktatási intézmények
működési lehetőségeiről” című napirendi pont nyílt ülés 22. napirendi pontjaként történő
felvételéről.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett
„Tájékoztató az oktatási intézmények működési lehetőségeiről” című napirendi pontot nyílt
ülés 22. napirendi pontjaként való felvételét elfogadta, és a következő határozatot hozta:
160/2012. (V. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató az oktatási intézmények működési lehetőségeiről 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
„Tájékoztató az oktatási intézmények működési lehetőségeiről” című napirendi pontot a
képviselő-testületi nyílt ülés 22. napirendi pontjaként napirendre tűzi.
--Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az így kialakult napirendi pontok
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
az így kialakult napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.
Napirend:
Zárt ülés:

Előadó:

1. Az Abonyi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Romhányiné dr. Balogh Edit
ügyvezetői igazgatói állására beérkezett pályázatok
Polgármester
elbírálása
2. Egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a közszolgáltatás- Romhányiné dr. Balogh Edit
okhoz Abony Város Polgármesteri Hivatalának
Polgármester
akadálymentesítése című KMOP-4.5.3-10-11-2011-0056
kódszámú projekt kiviteli munkálatainak ellátása tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása
3. Az Abony, Kossuth tér 3. I/4. szám alatti önkormányzati Romhányiné dr. Balogh Edit
bérlakás bérleti jogviszonyának folytatása iránti kérelem Polgármester
elbírálása
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4. Tájékoztató az önkormányzati tulajdonban lévő lakások
állapotáról, díjfizetés teljesítéséről
Nyílt ülés:

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester
Előadó:

1. Beszámoló a kistérségi feladatokról

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

2. Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek otthona

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

megszüntetéséhez kapcsolódó feladatok és
végkielégítések kifizetése
3. Intézmények alapító okiratának módosítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

4. Beszámoló a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi Romhányiné dr. Balogh Edit

feladatok ellátásáról

Polgármester

5. A területi védőnői körzethatárok módosítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

6. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

9/2012. (III.12.) számú rendeletének módosítása

7. Abony Város Önkormányzata által zártkörűen kibocsátott Romhányiné dr. Balogh Edit

Két Torony kötvénycsomag által biztosított forrás
felhasználására vonatkozó Szabályzat módosítása
8. Abony Város Önkormányzat és Abony Város Roma

Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési
megállapodás módosítása
9. Kihívónak közösségellenes magatartásokról szóló

rendelet megalkotása
10. Az ABOKOM Nonprofit Kft. 2011. évi

mérlegbeszámolójának megismerése
11. Az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2011. évi

mérlegbeszámolójának megismerése
12. A KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú

projekt keretében megvalósuló I. Főtér Fesztivál
programsorozat megtárgyalása
13. A „Lehetőségeink Fő Tere” – Abony Város integrált

településközpont fejlesztése c. KMOP-5.2.1/B-09-2f2010-0011 azonosító számú város rehabilitációs
pályázathoz kapcsolódó közvetett támogatások helyi

Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester
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pályázati eljárása
14. ÁFA kompenzációval érintett projekteknél az önerő

módosítása
15. A 91/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat

módosítása (szennyvíztisztítóhoz területvásárlás)
16. A víziközművekről szóló 2011. évi CCIX. törvény

rendelkezései alapján víziközmű szolgáltató gazdasági
társasághoz való csatlakozás

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

17. Tájékoztató a Közterület-felügyelet tevékenységét érintő Romhányiné dr. Balogh Edit

jogszabályi változásokról és azok hatásairól, valamint a
szükséges intézkedésekről
18. Az abonyi, volt Szél kastély területének (1877, 1878,

1879,1880, 1881 hrsz.) hasznosítása
19. Abony, volt Márton kúria északi melléképületének

részlegesbontásához kapcsolódóan művészettörténész
kutatói felügyelet ellátására cég megbízása
20. A Fehér Gyolcs Alapítvány által házi segítségnyújtás

végzése
21. A Galambot reptető női szobor elhelyezésének

meghatározása
22. Tájékoztató az oktatási intézmények működési

lehetőségeiről
23. A Polgármesteri Hivatal nyílászáróinak cseréje és fűtési

rendszerének korszerűsítésében megtett intézkedések
24. A Vásártér térítésmentes használatbavételére benyújtott

kérelem elbírálása
25. Lejárt határidejű határozatok

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

--Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy van-e napirend előtti kérdés, hozzászólás?
Bene László abonyi lakos szót kért.
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy írásban kéri jelezni az észrevételét.
Bene László: nagyon sürgős mondanivalója van a Főtérrel kapcsolatban.
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Romhányiné dr. Balogh Edit: kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak arról, hogy
napirend előtt hozzászólhasson Bene László.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett
elfogadta, hogy Bene László napirend előtt hozzászólhat.
Bene László: elmondta, hogy a park hátsó felében a lépcső felújításra került. Nagyon szép, de
nem tudja, hogy illik bele, hogy a feljáró két végét betonnal zárták le és nem téglával, mint
ahogy eredetileg volt. Ezt meg kellene nézni szakmailag. Nem hiszi, hogy ennek örülne a
Műemlék Felügyelőség.
Romhányiné dr. Balogh Edit: a közbeszerzési eljárásnak nem volt része a lépcsők felújítása.
Mivel romos volt mind a három lépcső, ezt pluszban készítette a kivitelező a műszaki ellenőr
által jóváhagyott formában. Természetesen szét lehet veretni, hogy ha úgy dönt a Képviselőtestület. Az abonyi vállalkozó kezdeményezésére és saját költségére újította fel a lépcsőt. Kérnek
szakvéleményt, ha kell, akkor elbontatják.
Dr. Egedy Zsolt: úgy gondolja, hogy példaértékű, hogy ha egy vállalkozó ilyen felajánlást tesz.
De a történelmi múlt összefüggésében történjen minden helyreállítás.
Parkolási probléma van a városközpontban. Megindultak a munkák a Szilágyi Erzsébet út és a
Főtér vonatkozásában. Ezzel a parkolás is egyre nagyobb problémát okoz. Több képviselő
társával jelezték többször, hogy a Vasút út sarkán lévő ingatlan kerüljön az autók előtt
megnyitásra. Eddig elutasító válaszokat kaptak a kérésükre. Azt ott mindenféleképpen meg
kellene nyitni parkolónak. Az OTP Bank előtti járdaszakaszt is fel kellene újítani.
Romhányiné dr. Balogh Edit: folynak a tárgyalások ezzel kapcsolatban.
A Magyar Közút által megvalósított beruházás mellett van a Vasút út sarkán lévő ingatlan.
Szegélykővel van ellátva. A felhajtó autók tönkreteszik a szegélykövet. Öt évig fenntartási
kötelezettségük van. Arra a területre nem kapnak parkolási engedélyt.
A Kálvin utca viszont megnyitásra kerülhet. Egyirányúsításra kerülhet és az utca egyik oldalában
végig lehetne parkolni.
Gulykáné Gál Erzsébet: a Szivárvány Óvodánál több a szemét, mint a térfigyelő kamerák
elhelyezése előtt volt. A kamerák éjszaka nem látnak semmit, tehát akkor le is lehet őket
szerelni, mert nem érnek semmit.
Romhányiné dr. Balogh Edit: most hallja először, hogy a Szivárvány Óvodánál gond van a
térfigyelővel.
Habony István: elmondta, hogy ismételten kezdeményezi, hogy a négyes útnál a
nagytemetőnél, ahol a buszmegálló van, kerüljön felfestésre gyalogátkelőhely. Minden
buszmegállónál van zebra, csak ott nincs.
Kérdezte, hogy hogyan állnak a Közterület-felügyelők a porták felmérésével?
Fodor János: a porták felmérése első ütemben befejeződött. Jelen pillanatban hatályon kívül
helyezte a Képviselő-testület valamennyi szabálysértési eljárás valamennyi önkormányzati
rendeletét. A porták tulajdonosai ellen nem bírságolhatnak. Van egy rendeletalkotási eljárás, a
kihívóan közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása. Ez a
rendelet fogja tartalmazni azokat a tényállásokat és szankciókat. Az első negyedévben 95 ezer
forint helyszíni bírságot szabtak ki.
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Kelemen Tibor: véleménye szerint, amíg a felújítások folynak, ideiglenes parkolót ki lehetne
alakítani a Vasút út sarkán egy felhajtóval.
A Kossuth Ferenc utca és a Szabolcska Mihály utca leágazásainál autók állnak, és akik ott
laknak nem tudnak bemenni.
Nem hiszi, hogy a Kálvin utca megnyitásával az autók ott fognak parkolni.
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy elküldenek egy megkeresést, hogy milyen
feltétellel lehet ott parkolót kialakítani.
Dr. Egedy Zsolt: úgy hangzott, hogy azért nincs a köztisztviselőknek a kezében jogosítvány,
mert a Képviselő-testület minden jogosítványt kivett a kezükből. Van egy átmeneti időszak,
amikor már nem hatályos a szabálysértéssel kapcsolatos rendelethalmaz, de még nem hatályos a
rendeletalkotás, ami a mai ülés egyik napirendi pontja. Úgy gondolja, hogy ezért nem a
Képviselő-testület a felelős.
Dr. Balogh Pál: elmondta, hogy a szabálysértési tényállások kötelező kivezetésére az
önkormányzati rendeletekből a szabálysértési törvény módosítása során kellett, hogy sor
kerüljön. A jogalkotó törvényi szintre kívánta emelni a szabálysértési tényállások rögzítésének
hatáskörét. Megvonta az Önkormányzatnak az erre vonatkozó jogosultságait. Ez egy időben
történt, az év végi jogalkotási hajrában született meg, ezzel egyidejűleg az Ötv.-s történet a
kihívóan közösségellenes magatartásokkal kapcsolatos jogalkotási lehetőségéről a Képviselőtestületeknek. A mai ülés napirendjén szerepel az erre vonatkozó első fordulós előterjesztés,
amelyben kérik a Képviselő-testület tagjainak az ötleteit, javaslatait, hogy a következő
képviselő-testületi ülésen ez a rendelet elfogadtassék. Onnantól kezdve a közigazgatási eljárás
szabályai és az új felhatalmazások szerint eljárhasson a Közterület-felügyelet, illetve a Hatósági
Osztály.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Alkotmánybíróságnál van, hogy az Önkormányzat miként tud
közigazgatási bírságot kivetni. Megalkothatják a rendeletet, aztán lehet, hogy magasabb szintű
szervek eltörlik és megint egy új eljárás keretében új rendeletet kell megalkotni.
--A Képviselő-testület zárt ülésen folytatta a munkáját!
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül!
--1./ Napirendi pont tárgya: Beszámoló a kistérségi feladatokról
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítést nem
kívánt tenni.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a beszámoló és a határozati javaslat
elfogadásáról.
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 11 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
beszámolót és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta:
167/2012. (V. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
A kistérségi feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a települési önkormányzatok
többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvényben foglaltakat, az alábbi
határozatot hozta:
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület a 2011. évben elvégzett kistérségi
feladatokról szóló beszámolót megismerte, az abban foglaltakat elfogadja.
A határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
Dr. Balogh Pál jegyző
dr. Vörös Mária aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás
--2./ Napirendi pont tárgya: Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek otthona
megszüntetéséhez
kapcsolódó
feladatokról
és
végkielégítések kifizetéséről
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítést nem
kívánt tenni.
Dr. Egedy Zsolt: elmondta, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság a határozati javaslatot
több ponton keresztül módosította. Ezek a módosítások nem kerültek átvezetésre az
előterjesztésben. Belügyminisztériumi rendelet alapján pontosan ki kellene számolni azt az
összeget, amit meg lehet pályázni. Az előterjesztés 1. számú melléklete nem ad útmutatást arra
vonatkozóan, hogy a szociális hozzájárulás összege mekkora. A határozati javaslat 5. pontját
javasolták módosítani arra, hogy a 2/2012. (III.1.) BM rendelet alapján a létszámcsökkentéshez
kapcsolódó, megítélt támogatás összege Abony Város Önkormányzat fizetési kötelezettségeiből
kerüljön levonásra. A 2012. évi költségvetés a kistérség felé bepótlási összeget nem tartalmaz.
Ez 9 millió forint lett volna.
Romhányiné dr. Balogh Edit: a határozati javaslat 4. pontja a járulékokkal növelt összeget
tartalmazza. Az 5. pont tartalmazza azt is, hogy a fizetési kötelezettségek között számolja el a
pályázatból rájuk eső részt. A társulás úgy fogadta el a bepótlást, hogy október 31-ig ez az
összeg arányosan minden hónapban, illetve egy nagyobb összeg az év elején. Október 31-ig
meglátják, a háromnegyedévi teljesítés után kell a többletbepótlásról gondoskodni. Ha az Idősek
Otthonában marad gondozott és munkavállaló december 31-ig akkor, azaz összeg nem lesz elég.
A különbözetet a tényleges kiadás ismeretében fogja a társulás gazdasági vezetője az
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Önkormányzat számára megküldeni. Október 31-ig elkészül egy teljes kimutatás a bevételi oldal
ismeretében. Összhang van a Kistérség és az Önkormányzat között.
Dr. Magyar Gábor Sándor: arról beszélgetnek, hogy hogyan költsenek arra pénzt, hogy
megszüntessenek egy fontos emberi feladatot. Megalapozatlan fejlesztésekért fizetnek 100 millió
forintot. Értelmetlenül költekeznek. A költségvetés hiányát úgy próbálták meg rendbe tenni,
hogy az oktatásból vettek el pénzt. Arra sarkallták az iskolaigazgatókat, hogy mondjanak le
pénzeszközökről. Azt mondták, hogy a kultúrán kell spórolni. Ebben a városban emberek élnek.
Az emberi tartalmak kezdenek eltűnni ebből a városból. Nem csak a most ott lévő emberek
sorsáról döntenek, hanem arról is, hogy erre már soha többet nem lesz mód. Bezárnak egy
lehetőséget. Nem új épületekre, vastag hitelállományra és megalapozatlan fejlesztésekre van
szüksége egy városnak, hanem arra, hogy a meglévő tartalmak működjenek. Ha valamiért
érdemes küzdeni, akkor ezekért.
Kocsiné Tóth Valéria képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők száma 12
fő.
Romhányiné dr. Balogh Edit: nem üdvrivalgással hozták meg ezt a döntést. Pályázatot is
kiírtak, hogy a Lovassy út 3. szám alatti terület értékesítésére, hogy ott egy nagyméretű
bentlakásos idősotthon épüljön meg. Egy ilyen intézményt akkor lehet gazdaságosan működtetni,
hogy ha legalább 50-60 gondozottja van. Nagyon sajnálja, hogy senki nem pályázott arra, hogy
megépítsen egy bentlakásos idősek otthonát. 12 főre nem gazdaságos működtetni, nem is
kötelező feladat. Lehet jelentkezni a működtetésre, Magyar Gábor Sándor is átveheti. Nagyon
sok idősotthont alapítványok, egyházak, vállalkozások tartanak fent. A Magyar Állam
fokozatosan kivonul, hiszen az Alaptörvény is azt írja elő, hogy a családok feladata az idősekről
való gondoskodás. Azt kívánja az Abonyban megöregedő valamennyi állampolgárnak, hogy
legyen egy békés, szeretetteljes környezet, ami végig kíséri az útján. Ennek nem feltétlenül
intézményi formának kell lennie. Ő is két időssel él egy fedél alatt és meg sem fordul a fejében,
hogy berakja őket egy idősek otthonába.
Parti Mihály: az ő családjában soha nem volt ilyenre szükség. Úgy próbálta a gyermekeit
nevelni, hogy neki sem lesz ilyenre szüksége. Elsősorban a család kötelessége, hogy az idősekről
gondoskodjanak.
Dr. Magyar Gábor Sándor: ezek a felelősség maximális elhárításáról szólnak. Vannak olyan
helyzetek, amikor a család nem tud gondoskodni az idősről.
Kocsiné Tóth Valéria: úgy gondolja, hogy elég szomorú, hogy a város nem tud eltartani 12 idős
embert. Kérdezte, hogy mitől lesz Abony város, hogy ha minden nem kötelező feladatot
leadnak?
Romhányiné dr. Balogh Edit: vannak kijelölt intézmények, ahol az idősek ellátására meg van a
lehetőség.
Kovács László: a Hivatal épületének felújítása nagyon nagy vajúdással történt. Akkor Gajdos
István polgármester vezetésével irányított Képviselő-testület azt a helyes döntést hozta, hogy
azoknak az embereknek nyújtsanak segítséget, akinek már más esélye nincs. Akkor Habony
István képviselő azt mondta, hogy visszaadták az emberek a bizalmat és az időseknek azt a
lehetőséget, amivel már évek óta tartoztak nekik. Ezeknek az embereknek meg kell adni a
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lehetőséget. Egy Csónakázó tó helyett sokkal többet ér egy ilyen intézményt megtartani.
Munkahelyekről is szó van.
Romhányiné dr. Balogh Edit: nagyon sajnálja, hogy a Csónakázó tóra hegyeződik ki a
figyelem. Annak a bekerülési összegéből négy évig lehetne a működését finanszírozni ennek az
intézménynek. Az egy infrastrukturális fejlesztés. A városnak ebből bevétele származik. A
működési kiadást nem lehet összehasonlítani egy fejlesztési kiadással.
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy van-e több kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 igen és 2 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett az
előterjesztést és a határozati javaslatot nem fogadta el.
--3./ Napirendi pont tárgya:

Intézmények Alapító Okiratának módosítása

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésül
elmondta, hogy a határozatban foglaltakat a szakértők és az Oktatási, Sport és Kulturális
Bizottság is elfogadta.
Dr. Balogh Pál: elmondta, hogy a mai napon megérkezett és kiosztásra is került a
Kormányhivatal szakértői véleménye. Összevettette a megyei közoktatási koncepcióval és nem
ítéli vele ütközőnek az átszervezési javaslatot.
Bendáné dr. Gáspár Anita: az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság a Nagykőrösi út 3-at és a
Kossuth tér 18-at is javasolta. De ezek a szakértői véleményben nem voltak javaslatok.
Gulykáné Gál Erzsébet: elmondta, hogy ezeket az Igazgatónő kérésére szavazta meg a
bizottság. Szeretnék, hogy ha ezek biztosítékként bele kerülnének.
Dr. Egedy Zsolt: kérdezte, hogy meg lehet-e szavazni, amikor előzetesen ez a két telephely nem
szerepelt az előkészítő anyagokban? A szakértő ezeket nem hagyta jóvá.
Romhányiné dr. Balogh Edit: úgy gondolja, hogy a Képviselő-testületnek jogában áll dönteni,
ráadásul nem végleges telephelyről van szó.
Dr. Balogh Pál: a szakértők részére az eredeti javaslat került elküldésre, amelyben ezek nem
szerepeltek. A szakértő erről véleményt alkotott. A Képviselő-testület döntése, hogy a szakértő
véleményét mennyire veszi figyelembe. A szakértő nem írt olyan pontokat, amelyek kizárnák,
ezen helyiségcsoportnak az alkalmazását. De hangsúlyos érvek mellett nem javasolta a
Képviselő-testületnek, hogy ilyen tartalmú döntést hozzon.
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy van-e több kérdés, hozzászólás?
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ismertette az elhangzott módosító javaslatot.
A Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratát a 1. sz.
melléklet szerinti tartalommal módosítja, valamint kiegészíti a 2740 Abony, Kossuth tér 18.
hrsz. 5503/1. telephellyel.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslat
elfogatásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
az elhangzott módosító javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak arról, hogy a Nagykőrösi út 3. szám alatti
ingatlan nem kerül bele az alapító okiratba.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 2 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett
elfogadta, hogy a Nagykőrösi út 3. szám alatti ingatlan nem kerül bele az alapító okiratba.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat
elfogadásáról az elhangzott módosító javaslattal együtt.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
az előterjesztést és a határozati javaslatot, az elhangzott módosító javaslattal együtt egyhangúlag
elfogadta, és a következő határozatot hozta:
168/2012. (V. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Intézmények Alapító Okiratainak módosításáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben, valamint a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvényben foglaltakat, az alábbi határozatot hozza:
1. a.)
b.)

A Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratát a 1.
sz. melléklet szerinti tartalommal módosítja, valamint kiegészíti a 2740 Abony,
Kossuth tér 18. hrsz. 5503/1. telephellyel.
A Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratát a 2.
sz. melléklet, valamint az 1. a.) pont szerinti kiegészített tartalommal adja ki.

2. a.) A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító
Okiratát a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal módosítja.
b.) A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító
Okiratát a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal adja ki.
3. a.) A Somogyi Imre Általános Iskola Alapító Okiratát a 5. sz. melléklet szerinti tartalommal
módosítja.
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b.) A Somogyi Imre Általános Iskola Alapító Okiratát a 6. sz. melléklet szerinti tartalommal
adja ki.
4.

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert az Alapító
Okiratok módosításának, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratok
aláírására, továbbá a változások törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetéséhez
szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Jegyzői Titkárság
Gazdasági Osztály
5.

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Abony,
Apponyi Albert u. 1. szám alatt fekvő ingatlan (birkózó csarnok) 2012. szeptember 01
napjától az Abony Városi Sportcsarnok vagyonkezelésébe kerüljön. Felkéri a
Polgármestert, hogy az ennek végrehajtásához szükséges döntéseket készítse elő és
terjessze a Képviselő-testület soron következő munkaterv szerinti ülése elé.

Határidő: Képviselő-testület 2012. június havi munkaterv szerinti ülése
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Jegyzői Titkárság
Gazdasági Osztály
Településfejlesztési Osztály
A határozatról értesül:
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
2. Parti Mihály alpolgármester
3. dr. Balogh Pál jegyző
4. Dr. Vörös Mária aljegyző
5. Valamennyi Osztályvezető
6. Valamennyi Intézményvezető
7. Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága
A határozat mellékletei ezen jegyzőkönyv mellékleteit képezik!
--4./ Napirendi pont tárgya:

Tájékoztató a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette a tájékoztatóban foglaltakat. Kiegészítésül elmondta,
hogy egyre több család kerül krízishelyzetbe.
Dr. Egedy Zsolt: szükség lenne egy logopédusra és egy fejlesztő pedagógusra. A Szociális és
Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek támogatásra, hogy a 2013. évi
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költségvetésben egy fő logopédus és egy fő fejlesztő pedagógus álláshely létrehozásához
szükséges bér plusz járulék költséget tervezzenek.
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a fejlesztő pedagógusok és logopédusok
kistérségi szinten látják el ezeket a feladatokat. Ha szükség van helyben a munkájukra, akkor
helyben kell őket foglalkoztatni.
Eddig mindig a pszichológus foglalkoztatása volt gond.
Dr. Magyar Gábor Sándor: próbálják meg a nem látványos feladatokat is magukévá tenni.
Gondolkodjanak azon, hogy az intézmények hogyan maradjanak meg. Ha azt akarják, hogy ezek
az intézmények megmaradjanak, akkor meg fognak maradni. A Csónakázó tó nem éri meg.
Kérdezte, hogy az kinek fogja megérni? Annak a vállalkozónak lesz jó, aki megkapja a
horgászati jogot. A kultúra, az oktatás, a betegellátás, az idősellátás mentén kell gondolkodni. Ha
nem így gondolkodnak, akkor lesz egy szép üres városuk.
Romhányiné dr. Balogh Edit: szerinte akkor lesz ronda és üres városuk, hogy ha nem
fejlesztenek. Azok a családok, akik nem tehetik meg, hogy elmenjenek máshova, azok ki tudják
engedni a gyermekeiket játszani, kocogni, kerékpározni. Pont a hátrányos helyzetben lévő
városrész fog ezzel a beruházással erősödni és javulni.
Ez a napirendi pont nem egy intézményről szól, hanem a gyermekjóléti szolgálatról, ami több
lábon áll.
Megvizsgálják a logopédiai szolgálat helyben való működtetésére való igényt.
Kérdezte, hogy van-e több kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a tájékoztató és a határozati javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
tájékoztatót és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta:
169/2012. (V. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, tekintettel a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdésében, valamint a 149/0997.
(IX.10.) sz. Kormányrendeletben foglaltakra, az alábbi határozatot hozza:
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót megismerte.
Határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
Dr. Balogh Pál jegyző
dr. Vörös Mária aljegyző
Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Budapest, Komócsy út 5.
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
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CKTK Humán Szolgáltató Központja
Gyermekjóléti szolgálat
--5./ Napirendi pont tárgya: A területi védőnői körzethatárok módosítása
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítést nem
kívánt tenni.
Dr. Magyar Gábor Sándor képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők
száma 11 fő.
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 11 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta:
170/2012. (V. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
a területi védőnői körzethatárok módosításáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
XLV. törvény, a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet, az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §, és az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.
3.) Korm. rendelet alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 5 db területi védőnői körzet
körzethatárait a határozat melléklete szerinti tartalommal, 2012. június 1. napjától
jóváhagyja.
2.) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri és felhatalmazza a Dr. Kostyán
Andor Rendelőintézet vezetőjét, hogy védőnői szolgálatra vonatkozó működési engedély
és a finanszírozási szerződés módosításához kapcsolódóan a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Pusztai Dezső intézetvezető
A határozat végrehajtásában közreműködik: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
A határozatról értesül:
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
2. Parti Mihály alpolgármester
3. Dr. Balogh Pál jegyző
4. Dr. Vörös Mária aljegyző
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5. Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
6. Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet és általa Budapest Főváros Kormányhivatala Ceglédi
Kistérségi Népegészségügyi Intézete Cegléd, Kossuth tér 1.
A határozat melléklete ezen jegyzőkönyv mellékletét képezi!
--6./ Napirendi pont tárgya: Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012.
(III.12.) számú rendeletének módosítása
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kérdezte KókaiDudinszky Mónikát, hogy van-e kiegészíteni valója?
Kókai-Dudinszky Mónika: elmondta, hogy a költségvetési rendeletben negyedévenként
határozták meg az Államháztartási Törvény által előírt kötelezettséget, melyben a pótlólagos
források miatt, valamint a képviselő-testületi döntések miatt a rendeletet módosítani kell.
Gulykáné Gál Erzsébet: a rehabilitációs foglalkoztatás kapcsán álláshelyeket adnak az
intézményeknek.
Dr. Magyar Gábor Sándor képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők
száma 12 fő.
Azonban létszámcsökkentést határoztak meg a költségvetés elfogadásakor. Álláshelyet adtak,
miközben elvettek.
Kókai-Dudinszky Mónika: elmondta, hogy álláshelyek átcsoportosításra kerültek a
Polgármesteri Hivataltól. A költségvetési rendeletben a rehabilitált foglalkoztatottak létszámára a
költségvetés megtervezésre került. Egy képviselő-testületi döntés értelmében került sor az
átcsoportosításra. Határozott időre lettek az álláshelyek biztosítva bérrel együtt.
Dr. Balogh Pál: a Képviselő-testület 2012. április 12-én hozta létre az intézményekben ezeket az
új közalkalmazotti rehabilitált státuszokat. A Képviselő-testület meghatározta, hogy mely
intézményben milyen típusú státuszok megszüntetését kéri az adott intézménytől. Ennek a jóval
későbbi időpont a határideje. Ebben a döntésében a Képviselő-testület foglalkoztatotti
csoportonként jelölte meg. Volt ahol pedagógus álláshely megszüntetéséről rendelkezett. Illetve
volt ahol kiegészítő foglalkozásra, technikai állomány megszüntetésére vonatkozóan hozott
döntést. Tekintettel az időbeli eltérésre, ez munkajogi perben problémát nem okozhat,
amennyiben az intézményvezető megfelelő felkészültséggel hajtja végre ezeket a döntéseket.
Dr. Egedy Zsolt: ezt utólagosan meg kellene vizsgálni jogilag. A költségvetés elfogadásakor
hozott olyan döntést a Képviselő-testület, hogy a technikai dolgozók álláshelye intézményenként
leépítésre kerüljön. Nincs olyan álláshely, hogy technikai dolgozó. Leépítenek a technikai
állományból és utána pedig a technikai állományba helyeznek határozott időre személyeket. Egy
döntésen belül leépítenek és létszámot bővítnek.
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Dr. Balogh Pál: elmondta, hogy a határozat a technikai dolgozók irányában még munkakört is
megjelölt. Akármelyik iskolában takarító, karbantartó státusz megszüntetés, illetve volt ahol
pedagógus álláshely megszüntetésére vonatkozóan döntött a Képviselő-testület. Ezek a státuszok
nyolc órás, közalkalmazotti státuszok voltak, amiket megszüntetni rendelt a Képviselő-testület
egy későbbi időpontban. Ugyanakkor viszont négyórás, határozott idejű új státuszokat hozott
létre a Képviselő-testület. Ez a döntés került beemelésre a költségvetési rendeletbe. Illetőleg
ezeknek a státuszoknak a fedezete került átcsoportosításra az adott intézményekhez, ahol a
Képviselő-testület rendelkezett a rehabilitációs határozott idejű négyórás rehabilitált
foglalkoztatásról.
Romhányiné dr. Balogh Edit: dönthetett volna úgy a Képviselő-testület, hogy az elemi
költségvetés az intézmények költségvetése és a rehabilitációs járulékot minden intézmény
megfizeti. Ugyanúgy érvényes lenne a leépítésre vonatkozó határozat, mellette fizesse be az
intézmény az állam felé a rehabilitációs járulékot és a feladatellátására pedig kevesebb embere
marad. Úgy gondolja, hogy a rossz választások közül a kevésbé rosszat választotta a Képviselőtestület, amikor azt mondta, hogy ne az államnak menjen a rehabilitációs járulék, hanem adjanak
lehetőséget a megváltozott munkaképességűeknek dolgozni.
Gulykáné Gál Erzsébet: közalkalmazotti státuszba fognak kerülni. Közalkalmazottakat fognak
elküldeni. Nem a rehabilitáltak ellen van, de azokat is nézniük kell, akiket elküldenek.
Romhányiné dr. Balogh Edit: az intézményvezető is gondolkozhat, hogy milyen munkára fogja
alkalmazni a megváltozott munkaképességű dolgozót. Nem biztos, hogy ugyanabban a
munkakörben kell foglalkoztatni, amiben létszámot csökkentettek.
Dr. Magyar Gábor Sándor: óva intene attól, hogy egy ilyen munkajogi problémát az
intézményvezető nyakába nyomjanak. Ez a tűzvédelem esetében sem volt szerencsés megoldás.
Dr. Egedy Zsolt: a rehabilitációs dolgozókkal a munkaszerződés megkötése megelőzte a
létszámleépítést.
Dr. Balogh Pál: három hónap időbeli eltérés van. A Képviselő-testület többletlétszámokat
hozott létre, határozott időre. Ezek a kinevezések már megtörténtek, kibocsátásra kerültek. Tehát
itt már vannak új státuszok. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy egyéb más státuszokat
viszont megszüntet ezekben az intézményekben. Tehát egy pedagógus státusz megszüntetésére
vonatkozó döntés nem hiszi, hogy bármilyen szinten befolyásolna egy hivatalsegéd alkalmazása
az adott intézményben, amely rehabilitációs munkakörben történik. Az intézményvezetőt, aki a
munkáltatói jogokat gyakorolja, felelősség terheli, hogy lehetőség szerint, ne ugyanarra a
megszüntetni kívánt státuszra alkalmazzon ugyanolyan munkakörben rehabilitációs
foglalkoztatottat. A közalkalmazott az intézménnyel áll jogviszonyban. Az intézmény fenntartója
az Önkormányzat. Fenntartói döntést hajt végre az intézményvezető, amikor végrehajtja a
létszámbővítést, kinevezi a rehabost, illetve végrehajtja a létszámcsökkentésre vonatkozó
döntést. Az intézményvezetőtől ezzel a döntéssel a Képviselő-testület átvállalta a felelősséget,
hiszen az intézményvezetőnek kötelessége a fenntartói létszám leépítési döntést végrehajtani
megfelelő odafigyeléssel.
Romhányiné dr. Balogh Edit: a költségvetési rendeletmódosítás egyrészt a normatívák miatt is
indokolt. Másrészt pedig április 1-től az intézményekhez áthelyezett rehabilitációs státuszokhoz
a bért hozzá kell rendelni, Kompromisszumos javaslatként javasolja, hogy június végéig
munkajogi jogásszal átnézetik az egészet. Amennyiben ez olyan aggályokat merít ki, hogy
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összeférhetetlen a kettő együtt, az is elképzelhető, hogy a rehabilitált munkakör fog megszűnni
és be kell fizetni a rehabilitációs járulékot. De a munkajogásznak ki fogják kérni a véleményét és
a Képviselő-testületet tájékoztatják erről. Kéri, hogy a rendeletmódosítást fogadja el a
Képviselő-testület. Átmeneti állapot a rehabilitáltak foglalkoztatása. Január 1-től senki nem
garantál semmit sem.
Habony István: egyre jobban csípi a szemét, amikor olyan hangzik el, hogy külső szakértő
véleményét kérik. Ezekért komoly pénzeket fizetnek. Kérdezte, hogy nincs a Hivatalban egy
olyan ember, aki ezt meg tudná csinálni? Akkor le kell építeni 3-4 embert és a bért mozgó
bérként odaadni az éppen aktuális külső szakértőnek.
Kelemen Tibor képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők száma 11 fő.
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a júniusi testületi ülésre készítenek egy
tájékoztatót erről. A jelenlegi béreket oda kell adni az intézményeknek. Volt olyan Pénzügyi
Bizottsági javaslat, hogy ne adják oda mindet, hanem az intézmény gazdálkodja ki.
Kérdezte, hogy van-e több kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a rendeletmódosítás
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 1 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett az
előterjesztést és a rendeletmódosítást elfogadta, és a következő rendeletet alkotta:
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2012. (VI.07.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. ( III.12.) számú rendeletének
módosításáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:
1. §
(1) Az önkormányzat a 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (III.12.) sz. rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
Bevételi főösszegét
Kiadási főösszegét

3 214 020 e Ft-ban
3 214 020 e Ft-ban

állapítja meg az alábbi részletezéssel.
Tárgyévi pénzforgalmi költségvetési bevételek:
Intézményi működési bevételek:
Önkormányzat sajátos működési bevételei:
Önkormányzat költségvetési támogatása:
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések:

95 080 e Ft
899 395 e Ft
793 306 e Ft
136 706 e Ft
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Végleges pénzeszközátvétel államh.kiv.:
Felhalmozási c.támogatás ért.bev.:
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:
Átvett pe. áht-n kívülről:
Támogatási kölcsönök visszatérülése:

658 e Ft
309 257 e Ft
114 335 e Ft
10 000 e Ft
0 e Ft
2 358 737 e Ft

Tárgyévi költségvetési kiadások:
Személyi juttatások:
Munkaadókat terhelő járulékok:
Dologi és egyéb folyó kiadások:
Támogatásértékű kiadások:
Végleges pénzeszközátadás műk.c.
Végleges pénzeszközátadás áh-kivülre:
Társadalom- és szociálpolitikai jutt.:
Ellátottak pénzbeli juttatása:
Felújítási kiadások:
Beruházási kiadások:
Kölcsönnyújtás:
Tartalékok:

Költségvetési hiány:
Költségvetési többlet:

878 150 e Ft
227 325 e Ft
763 045 e Ft
27 501 e Ft
10 462 e Ft
9 257 e Ft
112 757 e Ft
10 992 e Ft
6 230 e Ft
1 141 046 e Ft
2 000 e Ft
11 875 e Ft
3 200 640 e Ft

841 903 e Ft
0 e Ft

Finanszírozási műveletek bevétele:
Finanszírozási műveletek kiadása:

0 e Ft
13 380 e Ft

Finanszírozási hiány:
Finanszírozási többlet:

13 380 e Ft
0 e Ft

A hiány belső finanszírozása:
A hiány külső finanszírozása:

855 283 e Ft
0 e Ft

(2)A Rendelet 1./a. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(3)A Rendelet 1./b. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(4)A Rendelet 2/a. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(5)A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(6)A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
2. §
(1)A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(2)A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(3)A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(4)A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
(5)A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
(6)A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
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3. §
(1)A Rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép
Záró rendelkezés
4.

§

Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.
Abony, 2012. június 07.
Romhányiné Dr. Balogh Edit
Polgármester

Dr. Balogh Pál
Jegyző

Kihirdetve: Abony, 2012. június 07.
Dr. Balogh Pál
Jegyző
A rendelet melléklete, ezen jegyzőkönyv mellékletét képezi!
--7./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzata által zártkörűen kibocsátott
Két Torony kötvénycsomag által biztosított forrás
felhasználására vonatkozó Szabályzat módosítása
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítést nem
kívánt tenni.
Kelemen Tibor képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők száma 12 fő.
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 12 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot
hozta:
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171/2012. (V. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony Város Önkormányzata által zártkörűen kibocsátott Két Torony kötvénycsomag
által biztosított forrás felhasználására vonatkozó Szabályzat módosításáról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontjában valamint a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében
eljárva, az alábbi határozatot hozza:
1.

A Képviselő-testület a Két Torony kötvénycsomag által biztosított forrás felhasználására
vonatkozó szabályzat fejezete az alábbi 5 ponttal egészül ki:
„5. A keletkezett kamatbevétel a gazdasági évben – pontos nyilvántartás alapján – a
likviditási nehézségek kezelésére használható legyen, azonban gazdasági év vége előtt azt
az elkülönített számlára át kell vezetni.
A gazdasági évben keletkezett kamatnyereség felhasználásáról a Képviselő-testület
határoz a gazdasági év lezárását követően a pénzmaradvány jóváhagyásával egyidejűleg
dönt”

2.

A Képviselő-testület a Két Torony kötvénycsomag által biztosított forrás felhasználásra
vonatkozó szabályzat módosítását jóváhagyja az 1. pontban foglaltak szerint.

3.

Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 281/2010.(IX.30.) számú határozatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik: Gazdasági Osztály
A határozatról értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
Dr. Balogh Pál jegyző
dr. Vörös Mária aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
---

Dr. Magyar Gábor Sándor: javasolta, hogy azokat a napirendeket, amelyekhez vendégeket
hívtak vegyék előre.
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérte a Képviselő-testületet, hogy 8. napirendi pontként
tárgyalják „Az ABOKOM Nonprofit Kft. 2011. évi mérlegbeszámolójának megismeréséről”
szóló beszámolót.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak „Az ABOKOM Nonprofit Kft. 2011. évi
mérlegbeszámolójának megismeréséről” szóló beszámoló 8. napirendi pontként való
megtárgyalásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 11 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett
„Az ABOKOM Nonprofit Kft. 2011. évi mérlegbeszámolójának megismeréséről” szóló
beszámoló 8. napirendi pontként való megtárgyalását elfogadta, és a következő határozatot
hozta:
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172/2012. (V. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok cseréje / „Beszámoló az ABOKOM Nonprofit Kft. 2011. évi
mérlegbeszámolójának megismeréséről”
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva a meghívóban nem szereplő „Beszámoló az
ABOKOM Nonprofit Kft. 2011. évi mérlegbeszámolójának megismeréséről” napirendi
pontot nyílt ülés 8. napirendi pontjaként tárgyalja.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak „A víziközművekről szóló 2011. évi CCIX.
törvény rendelkezései alapján víziközmű szolgáltató gazdasági társasághoz való csatlakozás”
című előterjesztés 9. napirendi pontként való megtárgyalásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 11 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett
„A víziközművekről szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezései alapján víziközmű szolgáltató
gazdasági társasághoz való csatlakozás” című előterjesztést 9. napirendi pontként való
megtárgyalását elfogadta, és a következő határozatot hozta:
173/2012. (V. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok cseréje / „A víziközművekről szóló 2011. évi CCIX. törvény
rendelkezései alapján víziközmű szolgáltató gazdasági társasághoz való csatlakozás”
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva a meghívóban nem szereplő „A
víziközművekről szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezései alapján víziközmű szolgáltató
gazdasági társasághoz való csatlakozás” napirendi pontot nyílt ülés 9. napirendi pontjaként
tárgyalja.
--8./ Napirendi pont tárgya: Beszámoló az ABOKOM Nonprofit Kft. 2011. évi
mérlegbeszámolójának megismeréséről
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésül
elmondta, hogy sokkal eredményesebb gazdálkodást folytatott az ABOKOM Nonprofit Kft. a
korábbi évekhez képest.
Bevízné Ádám Orsolya: elmondta, hogy a vagyon azért csökkent, mert a kötelezettség is
csökkent.
Romhányiné dr. Balogh Edit: amikorra rendbe jönne pénzügyileg a cég, akkor az árbevételt
eredményező tevékenységeket jogszabály által sikeresen kihúzzák a cég alól. Gratulált a
munkájukhoz. Lényegesen jobb a cég jelenlegi állapota, mint két évvel ezelőtt volt.
Kovács László: javasolta, hogy próbáljanak kidolgozni egy olyan menekülési útvonalat, hogy ha
a víziközművet elveszik, akkor mi az a bevételi forrás és tevékenység, amit úgy tudnak
működtetni, hogy legalább önfenntartóvá tud válni a Kft.
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Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy van-e több kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a beszámoló és a határozati javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
beszámolót és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta:
174/2012. (V. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az ABOKOM Nonprofit Kft. 2011. évi mérlegbeszámolójának megismeréséről
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve az
ABOKOM Nonprofit Kft. egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának 30. pontjában
foglaltakat az alábbi határozatot hozza:
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ABOKOM Nonprofit Kft. 2011. évi
gazdálkodásának helyzetéről szóló mérlegbeszámolóját:
158.805 eFt főösszeggel
13.665 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.
Határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
Dr. Balogh Pál jegyző
dr. Vörös Mária aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
ABOKOM Nonprofit Kft.
--Szünet!
--9./ Napirendi pont tárgya: A víziközművekről szóló 2011. évi CCIX. törvény
rendelkezései alapján víziközmű szolgáltató gazdasági
társasághoz való csatlakozás
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésül
elmondta, hogy a kistérségeknek együtt kellene gondolkodniuk. Regionális szinten lehetne a
legnagyobb összefogást megvalósítani annak érdekében, hogy biztonságosan üzemeltethető
legyen a vízszolgáltatás és ez nyereséges tevékenység maradjon. Nagy bizonytalansági tényező,
hogy hatósági áras lesz az ivóvíz. Tehát az árak kormányzati szinten fognak eldőlni. A víz és
csatornadíjak alapvetően meghatározzák, hogy egy szolgáltatást rentábilisan lehet-e működtetni,
vagy nem. Abony Város Önkormányzatának érdekében áll, hogy önkormányzati gazdasági
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társuláshoz csatlakozzon. Nem szabadna megvárni, hogy hatóság jelölje ki, hogy ki legyen a
szolgáltató. Ha az Önkormányzat dönt, akkor a vízműnél dolgozó 35 munkavállaló sorsát is a
kezükbe vehetik és segíthetik, hogy nekik továbbra is legyen munkájuk. A május 17-i testületi
ülésen úgy döntöttek, hogy a DAKÖV Kft-vel és az ÖKOVÍZ Kft-vel is további tárgyalásokat
folytatnak. Illetve egy kérdőívet bocsájtottak ki, amiben összehasonlítási alapot próbáltak
szerezni. Mind a két cég vállalja a dolgozók tovább foglalkoztatását két évre. A behozott
gazdasági társaságban a települések szavazati arányában 2/3-os többséget kíván egyes témákban,
ami a kis településeknek is szavazati jogot adna. Vegyes szavazati arányt kívánnak
megvalósítani. Minden településnek van egy szavazata. A lakosság aránya és a fogyasztási
egység is számít. Az osztalék kifizetése a társulás döntése. Az ÖKOVÍZ Kft-nél három évig nem
lesz osztalék kifizetés. Az osztalékot három évig a fejlesztésekre fordítják. A belépésnél a
gazdasági társaságba mind a két cégnél a 100.000,- forint minimum tőke bevitelt tartják
indokoltnak. Az ÖKOVÍZ törzstőkéje lényegesen magasabb, mint a DAKÖV-é.
Gulykáné Gál Erzsébet képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők
száma 12 fő.
A vagyon 99 %-ával Cegléd város rendelkezik az ÖKOVÍZ Kft-ben. A ceglédiek nem terveznek
üzemigazgatóságot létrehozni. A DAKÖV részéről elhangzott, hogy egészen addig működhet
önállóan, sőt visszaszerződnek az ABOKOM Nonprofit Kft.-vel egészen addig, amíg az
árbevétellel a kiadásokat tudják fedezni. A veszteséges igazgatóságok fenntartását nem vállalják.
Az ÖKOVÍZ-nél nem tudni, hogy mennyi a fogyasztási egység. A pályázati pénz, amit
befektettek a szennyvíz- és ivóvízhálózat rekonstrukciójába illetve a telephely korszerűsítésébe,
azt a bérleti díjban kívánja érvényesíteni és megfizetni a DAKÖV. Az ÖKOVÍZ nem kívánja a
pályázati önrészt megtéríteni. Az ütemterv szerint, ma arról kellene döntenie a Képviselőtestületnek, hogy melyik gazdasági társaságot preferálja. A következő ülésen, a már ismert
döntés értelmében a szindikátusi és bérleti, üzemeltetési szerződés tartalmát kell jóváhagyni,
ahhoz, hogy július 1-jétől az üzemeltetés folyamatos legyen.
Dr. Nagy Lajos: elmondta, hogy megkapta az előterjesztést. Hogy ha laikusként olvassa el ezt
az előterjesztést, akkor vélhetően ő is a DAKÖV Kft-t választaná. De mivel ismeri az előkészítő
anyagokat és azt az igen jelentős mellékletet, ami jogászok által készült el. Azon gondolkozott,
hogy mennyire orientál az előterjesztés. Biztos benne, hogy nem ez a cél, de akkor ténybeli
tévedéseket tartalmaz. A legfontosabb ténybeli tévedése az előterjesztésnek, hogy
vagyonkezelési, vagy bérleti szerződésben van-e lehetőség a szerződés megkötésére. Az úgy
jelenik meg az előterjesztésben, hogy a szolgáltatást vagyonkezelési szerződés alapján kívánják
ellátni. Ez a kijelentés nem igaz. Az ÖKOVÍZ Kft. ügyvezetője elmondta, hogy mindkettő
megfelelő, az Önkormányzatoknak választási lehetőségük van. A DAKÖV Kft. a felhasználói
egységet konkrét számban írta le a kérdőíven. Ez számára meglepő, bár ki lehet kalkulálni, de
mivel folyamatban vannak jelenleg is a tárgyalások, ezért nem lehet pontosan tudni. Amíg nem
születnek meg a határozatok addig felelőtlenség ilyen számokkal dobálózni. Az ÖKOVÍZ Kft.
ugyanúgy két évet vállalt, mint a DAKÖV Kft. a dolgozók továbbfoglalkoztatására.
Romhányiné dr. Balogh Edit: az előterjesztést ki kellett küldeniük május 19-én, mert a 20.-ai
héten már bizottsági ülések voltak. Ők abból az anyagból tudtak dolgozni, ami beérkezett május
19-ig. Abban még egészen más kondíciók voltak. A legelső szerződés tervezet, amit ismételten
kiküldtek, abban egyértelműen a vagyonkezelői szerződést részesítette az ÖKOVÍZ Kft.
előnyben. Azok az anyagok, amik időközben érkeztek azokat kiküldték. Az előterjesztéshez csak
az időben beérkezett anyagokból tudtak dolgozni. Vagyonkezelői szerződést és bérleti,
üzemeltetési szerződést is lehet kötni mind a két céggel.
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Habony István: úgy indított Dr. Nagy Lajos, mint ha egy szakdolgozatot bírálna, ez számára
végtelenül sértő. A testület anyagát lebecsmérli. Ő laikusként fog dönteni. A kollégája cinikus
viselkedést mutatott, miközben a Polgármester Asszony tartotta a tájékoztatóját. Számára az a
borzasztó, hogy ön megérkezik egy kampánybeszéddel, amiben biztosan nagy gyakorlata van.
Jobban örült volna, hogy ha Földi László egy olyan csapattal jött volna, aki végtelenül szerény és
arra kéri őket, hogy mérlegeljenek, hogy nem-e jobb lenne nekik Ceglédhez csatlakozni. Ön még
most se ad arra választ, hogy hogyan állnak a vízegységet illetően, hogy állnak azzal az
elképzeléssel, ahogy Abonyt akarnák működtetni. Önök még a mai napig nem adtak olyan
anyagokat, ami meggyőzné, hogy oda csatlakozzanak. Kritizálni minden anyagot lehet. Nagyon
sajnálja, hogy nem sikerült egy olyan hangnemet megütni, ami inkább vonzó lett volna, mint
taszító. Megvédi azokat, aki ezt az anyagot készítették, mert amit elmondott, az az Önök
önkritikája volt. Önök a mai napig nem adtak olyan anyagot, amiből lehetett volna érdemi
előterjesztést készíteni.
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérte, hogy próbáljanak kölcsönösen egy békés hangnemet
megütni. Úgy gondolja, hogy teljesen korrekten kiküldtek minden anyagot. Az is tény, hogy az
ÖKOVÍZ Kft. részéről mindig egy hetes késéssel kapták meg az anyagokat. Úgy érzi, hogy kicsit
fáziskésésben vannak a tárgyalásokkal is.
Dr. Magyar Gábor Sándor: úgy gondolja, hogy a szolgáltatás minőségét nagyon szigorú
szabályok fogják meghatározni. Az árképzés is szigorú kontroll alatt lesz. Mindenki elég kötött
és zárt pályán fog mozogni. Az elvégzett munka kötelező érvényű lesz, mind a két Kft. számára.
Az alapvető érdekük, hogy egy jól működő járás legyen az ők élettere. Nem hiszi, hogy
bármelyik cég lényegesen jobbat tudna ajánlani. Ők az ÖKOVÍZ Kft. támogatják.
Fekete Tibor: kérdezte, hogy Cegléden és Dabason jelenleg mennyi a víz és csatornadíj? Az
abonyi díjakhoz képes ez milyen különbözetet jelent? Illetve a cégeknek mi az elképzelése a
különbözettel?
Szondi Tamás: úgy gondolja, hogy a jelenlegi díjak boncolgatásának nem sok értelme van, mert
ezek a díjak rögzítésre kerültek. A 2013. évre vonatkozóan egyszeri bruttó 4,2 %-os díjemelést
hagyott jóvá a törvény. 2014-től pedig egy teljesen más díjképzési struktúrának megfelelően kell
előterjeszteni a szolgáltatóknak a szolgáltatás díjára vonatkozó javaslatukat a Magyar
Energiahivatal felé és majd a végén a szakági minisztérium veti ki miniszteri rendeletben. Az
árképzésre vonatkozó szabályok alapján az árnak tartalmaznia kell az amortizáció teljes
költségét. Az árnak tartalmaznia kell az amortizáció teljes költségét, a működés, fenntartás,
üzemben tartás költségét és egy minimális hasznot. Az amortizációnak az a célja, hogy fedezetet
nyújtson azokra a kiadásokra, amik az Önkormányzatnál jelentkeznek.
Fekete Tibor: kérdezte, hogy mennyi a víz és csatornadíj?
Szondi Tamás: a víz 340 forint plusz áfa, a csatorna 354 forint plusz áfa.
Ritecz György: elmondta, hogy jelenleg az ő együttműködésükben 50 Önkormányzat vesz részt.
Ő a Galgamenti Víziközmű Kft.-t vezeti. Náluk van egy speciális a díjképzés. Egy hónapban egy
családra három köbméter vizet, ami a létfenntartáshoz kell, kedvezményes áron adják. A vízdíj
210 forint. E fölött 270 forint a díj. Az ötven település közül egyiknél sincs kiugróan magas díj.
A víz- és csatornadíj 200-350 forint van áfa nélkül. Az alapdíj 200 forint körüli havonta.
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Fekete Tibor: nem mindegy, hogy a díj a 340 forint plusz áfánál magasabb, vagy az abonyi 251
forintos vízdíjnál magasabb.
Romhányiné dr. Balogh Edit: a jelenlegi árképzésük a Galgamenti árképzéshez áll közelebb.
Ha az ÖKOVÍZ Kft-nek az árképzéséhez fel kell emelni, akkor az a családokra extra terhet fog
tenni. Régiónként változnak az árképzések. Kérdezte, hogy mi indokolja, hogy közel 90 forintos
különbözet van két szomszédos település vízszolgáltatása között?
Szondi Tamás: elmondta, hogy Cegléden megvalósult
szennyvízcsatorna hálózat és a szennyvíztelep korszerűsítés.

mind

az

ivóvíz, mind a

Ritecz György: nincs egy nagy kiemelt szolgáltató. Több integráció indult meg. Ezek közül az
egyik az ő integrációs törekvésük. Ők felkarolták a kistelepüléseket és a kisvárosokat. A
cégüknek 18 tulajdonosa van. Náluk a 10 ezer és 16 ezer fős települések már komoly nagy
településeknek számítanak. Ezek a települések maguk köré gyűjtve a kisebb településeket egy
ütőképes szervezetet alkothatnak. Több üzemigazgatóságban gondolkodnak. Abonynak is lesz
ilyen lehetősége. Úgy gondolja, hogy akkor csinálják jól ezt a szervezést, hogy ha a szolgáltatás
színvonalát nem csökkentik és ugyanazokkal az emberekkel dolgoznak, akikkel eddig.
Szeretnék, hogy ha az ABOKOM Nonprofit Kft. végezné továbbra is ezt a szolgáltatást. Úgy
gondolja, hogy a cég életképes és nyereségesen működtethető. Nagyon jó egysége lenne az ők
együttműködésének.
Szondi Tamás: a szindikátusi szerződés három modellt tartalmaz. A szindikátusi szerződés
tulajdonosi döntést tartalmaz. A bérleti díjat víziközmű rekonstrukcióra, vagy ezzel
összefüggésben adósság szolgálatra lehet felhasználni.
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy akkor miért írták a kérdőívre, hogy a
hitelállományt nem kívánják kompenzálni?
Szondi Tamás: azért adta ezt a választ a társaság, mert ügyvezetői kompetenciába tartoznak
bizonyos kérdések és bizonyos kérdések eldöntése vagy tulajdonosi, vagy önkormányzati döntési
kompetenciába tartoznak. Ez önkormányzati döntési kompetencia, hogy a bérleti díjat hogyan
használja fel az Önkormányzat.
Dr. Egedy Zsolt: kérdezte, hogy július 1-jétől ki fogja üzemeltetni?
Ritecz György: különböző gazdasági társaságok együttműködéséről van szó. Július 1-je előtt
megindítják a cégegyesítési eljárásokat. Amikor ennek a folyamata végigmegy, akkortól
kezdenek üzemeltetni. Valószínű, hogy ez szeptember vége körül lesz. Önök esetében Nonprofit
Kft-ről van szó. Törvény tiltja, hogy egy Nonprofit Kft. gazdasági társasághoz csatlakozzon.
Köztes megoldásként találták ki, hogy az Önkormányzat lépjen be az üzemeltető cégbe, a
minimális törzstőke 100 ezer forint és ők vállalják a működési engedély kiadása előtt, hogy
alvállalkozót vesznek igénybe. Aki 2012. július 1-jén üzemeltet, az kérhet működési engedélyt
2013. május 31-ig.
Szondi Tamás: az ÖKOVÍZ Kft. nem vállalja fel azt a kockázatot, amit a kiszervezés magával
hordoz. Ez ilyen kiszervezést a törvény tiltja. Lehetőség van arra, hogy szerződnek azzal a
gazdasági társasággal, amellyel, tulajdonnal rendelkezik az Önkormányzat és a szolgáltatás egy
későbbi időpontban kerül átadásra.
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Dr. Nagy Lajos: törvény szerint, arra nincs lehetőség, hogy kiszervezzék alvállalkozásba ezt a
tevékenységet.
Romhányiné dr. Balogh Edit: az üzemeltetési szerződést meg kell kötni július 1-je előtt. A
féléves határidő arra van, hogy elkészüljön egy vagyonértékelés.
Habony István: a legnagyobb törzstőkével Cegléd rendelkezik.
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a törzstőke 99 %-ával Cegléd rendelkezik. Tehát
más településeknek nem nagyon lesz belefolyása a cég működésébe.
Szondi Tamás: minden településnek magának kell meghoznia a döntést, hogy képes-e törzstőke
emeléssel nagyobb részesedést szerezni ebben a társaságban.
Dr. Magyar Gábor Sándor: kérdezte, hogy vállalható-e az bármelyik vízmű részéről, hogy
különböző áremelések nélkül vezesse át a folyamatot?
Romhányiné dr. Balogh Edit: díjemelésre az idei évben már nincs lehetőség. Jövő évben pedig
hatósági áras lesz.
Ritecz György: január 1-jétől a szolgáltató bruttó 4,2 % emelhette a díjat, ebbe benne van a 2
%-os áfa emelés. A szolgáltatónak nincs lehetősége, hogy ebben a két évben díjat emeljen. 2014.
január 1-jétől a hatóság javaslatára a miniszter állapítja meg a díjat. Egyértelmű cél, hogy az
amortizációt be kell építeni a díjba. Annyit tudnak, hogy országosan nem egységes lesz a díj. Az
önkormányzati cégen keresztül közvetetten lehet hatásuk erre a szolgáltatásra. Az egyértelmű,
hogy Abonyban nem lesz váratlan díjemelés, de nem tudják, hogy mi lesz 2014. január 1-jétől.
Dr. Egedy Zsolt: jó lenne látni, hogy a díj milyen tételekből tevődik össze és mennyi az
amortizációs költség. Ebben az évben az Önkormányzat és az ABOKOM Nonprofit Kft. között
nincs bérleti díj. Nem tudják, hogy mennyi a díjba beépített bérleti díj. Úgy gondolja, hogy a
fogyasztók elviselnek egy magasabb vízdíjat, hogy ha az ármegállapítók azt mondják nekik,
hogy egy része a rendszer fejlesztésére lesz fordítva. Még azt sem tudják, hogy Abonynak
melyik a jobb az üzemeltetési, vagy a vagyonkezelői szerződés.
Dr. Magyar Gábor Sándor: elhangzott, hogy az ár nem 250 forint, csak részleteiben annyi.
Nem lehet azt mondani, hogy az egyik egységesen olcsó, a másik egységesen drága. Szerinte
jelen pillanatban az árral nem kell foglalkozni. Az úgy is egy olyan tényező, ami most
változatlan marad, a jövőben pedig nem rajtuk fog múlni, hogy mennyi lesz.
Kocsiné Tóth Valéria: kérdezte, hogy a belvíz problémát hogyan kezelik?
Ritecz György: a víziközművek körébe jelenleg nem tartozik bele a belvízelvezetés. Törekedni
kell arra, hogy a csatornák vízzáróak legyenek.
Dr. Egedy Zsolt: véleménye szerint, nagyon is fontos az ár. Az ármegállapító az energiahivatal
lesz, de a szolgáltató ad javaslatot. A többletet és ennek a rendszernek a növekményéből adódó
visszaosztásnak a feltételrendszereit és elszámolását úgy gondolja, hogy szerződésben kell
rögzíteni. Erre szeretne garanciát kérni.
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Romhányiné dr. Balogh Edit: az üzemeltetési szerződést minden településsel külön-külön
kötik meg. Egyelőre azt kell eldönteni, hogy kihez kívánnak csatlakozni és utána kell a
részletekben megegyezni.
Szondi Tamás: döntéshozatali joggal a tulajdonosok rendelkeznek egy gazdasági társaságban.
Azt tudják, hogy milyen díjképzési elvek alapján kell a díjat megállapítani. A vagyonértékelés
eredményeként kerül megállapításra, hogy milyen állapotban van a közmű, mennyit kell rá
fordítani. Az egy hivatali döntés lesz, hogy a regionalitás elve mentén melyik településen
mennyire engedi esetlegesen egy leamortizált víziközmű felújításához a költségeket beépíteni a
díjba és mennyire egyenlíti ki a regionális elvek alapján.
Ritecz György: a víziközmű szolgáltatást hatósági felügyelet alá helyezték. A hatósági
felügyelet Önök felett is van. 15 éves gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. Eddig az
amortizációt nem konkrét számítás alapján emelték bele a díjba. Az üzemeltető szervezet 50
Önkormányzat együttműködése. Ők fognak dönteni mindenről. Külső tőke nincs a
szolgáltatásban. Egy önkormányzati cégnél Önök döntenek mindenről. A taggyűlés fog dönteni
minden lényeges kérdésben.
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy van-e több kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az ÖKOVÍZ Kft-hez való csatlakozás
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 4 igen és 2 nem szavazattal, 6 tartózkodás mellett az
ÖKOVÍZ Kft-hez való csatlakozást nem fogadta el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a DAKÖV Kft-hez való csatlakozás
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 igen és 2 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett az
ÖKOVÍZ Kft-hez való csatlakozást nem fogadta el.
--Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester az ülést bezárta.
A Képviselő-testület 2012. június 5-én folytatta a napirendek megtárgyalását.
--K.m.f.
Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

Dr. Balogh Pál
jegyző

