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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 25-i nyílt 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, Képviselő-testület tagjai 8 fő.
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, Márkus Tamás Mikro-Voks kezelő,
Bevíz Barbara jegyzőkönyvvezető.
Meghívottként jelen volt: Tóth Róbert közbeszerzési szakértő, Nagy Andrea intézményvezető Montágh Imre
Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Jánosi László ügyvezető Abonyi
Városfejlesztő Kft., Kazinczyné Juhász Ildikó Somogyi Imre Általános Iskola intézményvezető,
Állampolgári megjelenés: 1 fő
--Romhányiné dr. Balogh Edit: Köszöntötte a Képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy a
Képviselő-testületi ülés az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2007. (VI.29.) számú
rendelet értelmében került összehívásra. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes.
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy van-e napirend előtt kérdés, hozzászólás?
Dr. Magyar Gábor Sándor: megjelent egy cikk a helyi médiában, hogy Abony vesztese a Járási Hivatalok
kialakításának. Úgy érzi, hogy tájékoztatás nélkül vannak ebben a kérdésben. Kérte, hogy kapjanak részletes
tájékoztatást erről a képviselők és a bizottsági tagok is.
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy az előző képviselő-testületi ülésen tárgyalták a Járási Hivatalok
szervezését. Részletes tájékoztatást fognak kapni.
Dr. Balogh Pál: 15 napon belül írásban fognak válaszolni. A járási átszervezésből fakadóan rengeteg tárgykörben
lesznek kénytelenek a novemberi képviselő-testületi ülésre döntési javaslatokat hozni a testület elé.
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy az állam maximum 30 fő köztisztviselő bérét fogja finanszírozni, a
jelenlegi 51 fővel szemben. 12 fő megy a Járási Hivatalhoz és vannak még olyan emberek, akik közvetlenül fognak
átkerülni.
Dr. Egedy Zsolt: a testületi döntéseket nem megfelelő tartalommal hajtja végre a Hivatal. Hoztak egy döntést, hogy
mely utcákban kerüljön bővítésre a közvilágítási hálózat. A fizikális megvalósításnál nem került megvalósításra a
teljes lista. A Kodály Zoltán út végére, a Szeretet utca 2. és 6. szám, Csiky Gergely utca, Csiky lapos torkolat, Mátyás
király utca 18., Nagykőrösi út Mátyás király út találkozásánál, Szapáry út 18/a, Szapáry út 49/a számnál a mai napig
nem került kihelyezésre lámpatest. Több alkalommal megkérdezte, hogy mi ennek az oka. Azt a választ kapta, hogy
minden megtörtént. Kérte, hogy ezek a hiányzó lámpatestek december 31-ig kerüljenek kihelyezésre. Hoztak egy
olyan döntést, hogy a március végi képviselő-testületi ülésre elő lesz készítve a döntéssorozat a Kaszáló erdő helyi
védelem alá helyezésével kapcsolatban. Ez az ügy még mindig nem került a testület elé. Kérdezte, hogy a hivatali
dolgozók elbocsájtásánál mi a rendezési elv?
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a költségvetési koncepcióban szerepelt, hogy mely utcákon
helyeznek ki lámpatesteket. Szerződéskötésre nem került sor, hiszen a szerződést a Képviselő-testületnek kell
jóváhagyni. Szerződést csak akkor lehet a Képviselő-testület elé vinni, hogy ha a fedezete is megvan. A közvilágítás
esetében közbeszerzési eljárást folytattak le, amely augusztus végével zárult le. Az EHSZER Kft-vel kell a
lámpatestek cseréjére szerződni. Előbb kellett a karbantartásra és az üzemeltetésre a szerződést megkötni, mert a
garanciális javítás és az üzemeltetése az új lámpatesteknek arra a cégre tartozik, aki elvégzi a munkát. Amennyiben a
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Képviselő-testület a szerződéskötést jóváhagyja, akkor a kivitelezés még az idén megtörténhet. A hivatali
átalakulásról írni fognak egy előterjesztést.
Kovács László: kérdezte, hogy az Abonyi Lajos úti iskolánál milyen lépések történtek a parkoló és az ebédlő
kialakítására? Kérdezte, hogy a Szél Kastély területéből befolyt-e az összeg? Megkezdődtek-e az útépítési
munkálatok?
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a Szél Kastély vételára befolyt. A szerződések aláírásra kerültek. Az
Abonyi Lajos úti iskola ebédlőjének a tervével nem rendelkeznek. El kell gondolkodni, hogy másfél millió forintból
megvalósítható-e. A következő évben elkészül az új könyvtár épülete. Az iskola szomszédságában a Csillag
Zsigmond úti könyvtár épülete teljes egészében a Somogyi Imre Általános Iskola tulajdonában átadható. Egy
központi ebédlőt kellene kialakítani. A parkolóra nincs fedezet a költségvetésben. Azért kérték az ebédlő kialakítását,
mert kis gyerekekről van szó, akiknek a négyes számú főúton kell keresztül elmenniük, ebédelni.
Dr. Egedy Zsolt: vannak olyan lámpatestek, amik kihelyezésre kerültek a testület szerződés jóváhagyása nélkül?
Parti Mihály: a Vasút úton lévő fákat ki kellene venni. A falopások elkezdődtek. A mezőőri szolgálatot nagyon
hiányolja. Többen jelezték, hogy szívesen felajánlanak fenyőfát a város karácsonyfájának.
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Címváltozást javasolt a zárt ülés 1. napirendi pontja „A KEOP-1.3.0/2F/09-2009-0007 kódszámú Abony Város
Ivóvíz minőségjavító és ivóvízhálózat rekonstrukciós munkái maradványérték felhasználása miatti kivitelezési
feladatainak ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása helyett „A KEOP-1.3.0/2F/09-20090007 kódszámú Abony Város Ivóvíz minőségjavító és ivóvízhálózat rekonstrukciós munkái maradványérték
felhasználása miatti kivitelezési feladatainak ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása és
műszaki ellenőr kiválasztása
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a címváltozás elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a címváltozást
egyhangúlag elfogadta, és a közvetkező határozatot hozta:
285/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pont cím módosítás/ „A KEOP-1.3.0/2F/09-2009-0007 kódszámú Abony Város Ivóvíz minőségjavító
és ivóvízhálózat rekonstrukciós munkái maradványérték felhasználása miatti kivitelezési feladatainak
ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben
biztosított jogkörében eljárva a zárt ülés 1. napirendi pontjának „A KEOP-1.3.0/2F/09-2009-0007 kódszámú Abony
Város Ivóvíz minőségjavító és ivóvízhálózat rekonstrukciós munkái maradványérték felhasználása miatti
kivitelezési feladatainak ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása” címét az alábbira
módosítja:
„A KEOP-1.3.0/2F/09-2009-0007 kódszámú Abony Város Ivóvíz minőségjavító és ivóvízhálózat rekonstrukciós
munkái maradványérték felhasználása miatti kivitelezési feladatainak ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményének megállapítása és műszaki ellenőr kiválasztása
--Levételre javasolta nyílt ülés 11. napirendi pontját „Központi konyha és étkezde energetikai korszerűsítésével
kapcsolatos döntés meghozatala”
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pont levételéről.
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendi pont
levételét egyhangúlag elfogadta, és a közvetkező határozatot hozta:

286/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pont levétele/ Központi konyha és étkezde energetikai korszerűsítésével kapcsolatos döntés
meghozatala
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben
biztosított jogkörében eljárva a „Központi konyha és étkezde energetikai korszerűsítésével kapcsolatos
döntés meghozatala” című napirendi pontot a Képviselő-testületi ülés napirendjéről leveszi.
--Felvételre javasolta zárt ülés 2. napirendi pontjaként „KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt
keretén belül a „Piaccsarnok és fedett piactér kivitelezési munkálataira” műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása”
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pont felvételéről.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendi pont
felvételét egyhangúlag elfogadta, és a közvetkező határozatot hozta:
287/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt keretén belül a „Piaccsarnok és fedett piactér
kivitelezési munkálataira” műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének
megállapítása 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 „KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt keretén belül a
„Piaccsarnok és fedett piactér kivitelezési munkálataira” műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása” című napirendi pontot a képviselő-testületi zárt ülés 2.
napirendi pontjaként napirendre tűzi.
--Javasolta nyílt ülés 5. napirendi pontját zárt ülés 10. pontjaként megtárgyalni „ Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva
települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának önkormányzati társulása társulási megállapodásának
módosítása”
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pont cseréjéről.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendi pont
cseréjét egyhangúlag elfogadta, és a közvetkező határozatot hozta:

288/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pont cseréje / Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói
rekultivációjának önkormányzati társulása társulási megállapodásának módosítása
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben
biztosított jogkörében eljárva, a meghívóban nyílt ülés 5. napirendi pontjaként szereplő „Szolnok-Abony-SzajolRákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának önkormányzati társulása társulásai
megállapodásának módosítása” című napirendi pontot zárt ülés 10. napirendi pontjaként tárgyalja meg.
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--Felvételre javasolta nyílt ülés 1. napirendi pontjaként „273/2012. (IX. 27.) számú képviselő-testületi határozat
megtárgyalása”
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pont felvételéről.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendi pont
felvételét egyhangúlag elfogadta, és a közvetkező határozatot hozta:
289/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
„273/2012. (IX. 27.) számú képviselő-testületi határozat megtárgyalása” 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 „273/2012. (IX. 27.) számú képviselő-testületi határozat megtárgyalása” című
napirendi pontot a képviselő-testület nyílt ülés 1. napirendi pontjaként napirendre tűzi.
--Felvételre javasolta nyílt ülés 6. napirendi pontjaként „Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és
szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007. (VI.29.) számú rendeletének módosítására vonatkozó
Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság javaslata”
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pont felvételéről.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendi pont
felvételét egyhangúlag elfogadta, és a közvetkező határozatot hozta:
290/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
„Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
21/2007. (VI.29.) számú rendeletének módosítására vonatkozó Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság javaslata”
című napirendi pont felvételéről
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben
biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007. (VI.29.) számú rendelet 16. § (7) bekezdésében foglaltakat, a
meghívóban nem szereplő „Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 21/2007. (VI.29.) számú rendeletének módosítására vonatkozó Ügyrendi és
Közbiztonsági Bizottság javaslata” című napirendi pontot a képviselő-testület nyílt ülés 6. napirendi pontjaként
napirendre tűzi.
--Felvételre javasolta nyílt ülés 12. napirendi pontjaként „Az EKOP-3.1.3 Ágazati pályázat a Közép-magyarországi
régióban megvalósítandó fejlesztésekre pályázat benyújtása”
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pont felvételéről.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendi pont
felvételét egyhangúlag elfogadta, és a közvetkező határozatot hozta:
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291/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
„Az EKOP-3.1.3 Ágazati pályázat a Közép-magyarországi régióban megvalósítandó fejlesztésekre pályázat
benyújtása” 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 „Az EKOP-3.1.3 Ágazati pályázat a Közép-magyarországi régióban megvalósítandó
fejlesztésekre pályázat benyújtása” című napirendi pontot a képviselő-testület nyílt ülés 12. napirendi pontjaként
napirendre tűzi.
--Felvételre javasolta nyílt ülés 14. napirendi pontjaként „A vidékfejlesztési miniszter 102/2012. (X.1.) VM rendelete
alapján pályázat benyújtása”
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pont felvételéről.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendi pont
felvételét egyhangúlag elfogadta, és a közvetkező határozatot hozta:
292/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
„A vidékfejlesztési miniszter 102/2012. (X.1.) VM rendelete alapján pályázat benyújtása” 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 vidékfejlesztési miniszter 102/2012. (X.1.) VM rendelete alapján pályázat
benyújtása” című napirendi pontot a képviselő-testület nyílt ülés 14. napirendi pontjaként napirendre tűzi.
--Ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat.
Nyílt ülés:

Előadó:

1.

273/2012. (IX. 27.) számú képviselő-testületi határozat
megtárgyalása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

2.

A „Lehetőségeink Fő Tere” - Abony Város integrált településRomhányiné dr. Balogh Edit
központ fejlesztése c. KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011
Polgármester
azonosító számú város rehabilitációs pályázathoz kapcsolódó
közvetett támogatások helyi pályázati eljárásáról.

3.

Tájékoztató a 2012/2013. nevelési év, tanév indításáról

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

4.

A Gyöngyszemek Óvodája megüresedő álláshely betöltésére
irányuló kérelmének elbírálása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

5.

A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás jövőjéről a hatályba
lépő jogszabályváltozások tükrében

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

6.

Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007. (VI.29.)

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester
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számú rendeletének módosítására vonatkozó Ügyrendi és
Közbiztonsági Bizottság javaslata
7.

Abony Város Önkormányzat és Dabas és Környéke Kft közötti
szerződés alapján a közművagyon bérleti díjának meghatározása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

8.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi csatlakozása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

9.

Belső ellenőrzési terv jóváhagyása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

10. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének az állattartás egyes helyi szabályairól szóló 4/2009. (II.37.) önk.
rendeletének módosítására

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

11. A Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítésére
vonatkozólag a KEOP-2012-5.5.0 Épületenergetikai
fejlesztések című pályázat elkészítésére pályázatíró cég
megbízása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

12. Az EKOP-3.1.3 Ágazati pályázat a Közép-magyarországi
régióban megvalósítandó fejlesztésekre pályázat benyújtása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

13. Fenntartói hozzájárulás a Somogyi Imre Általános Iskola
TÁMOP-3.1.4-12 kódszámú Innovatív iskolák fejlesztése című
„ÖKO JAM: A környezettudatos nevelés megvalósulása minden
szinten”című pályázatához

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

14. A vidékfejlesztési miniszter 102/2012. (X.1.) VM rendelete
alapján pályázat benyújtása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

15. A Magyar Telekom Nyrt. bérleti szerződés felülvizsgálatára
irányuló kérelmének megtárgyalása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

16. Az Abony, Szolnoki út 92. szám alatti 2964/4 hrsz-ú
önkormányzati tulajdonú ingatlan elidegenítése

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

17. Tájékoztató a 2012. évi garanciális bejárásokról

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

18. Tájékoztató az elnyert pályázatok alakulásáról

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

19. Tájékoztató a közintézmények állapotáról

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

20. Lejárt határidejű határozatok

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

---
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1./ Napirendi pont tárgya: 273/2012. (IX. 27.) számú képviselő-testületi határozat megtárgyalása
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Megkérte, hogy előterjesztőként adja elő a napirendi pontot Kovács László.
Kovács László: Elmondta, hogy a határozatban a hivatkozási szám nem megfelelő és ezért kéri, hogy a testület
hozzon egy új határozatot. Jegyző úrral már egyeztetett.
Dr. Balogh Pál: Elmondta, hogy képviselő úrnak a hivatkozási számban igaza van, mert a határozatban a hivatkozási
pontok nem helyesek. Az előterjesztés és az ahhoz kapcsolt határozati javaslat úgy gondolja, hogy az korrektnek
tekinthető. Szeptemberben a helyes jogi szabályozásból indultunk el.
Gulykáné Gál Erzsébet: Elmondta, hogy a határozat valóban számszaki tévedést tartalmaz, de a testület, úgy
gondolja nem lett átverve. A számszaki nyilatkozatot, amit nem tettünk meg, azt véleménye szerint most is meg lehet
tenni. Nem tudjuk a hozzájárulás mértékét. Ugyan erről a működtetési jogok döntéséről jövőre is lehet dönteni.
Kovács László: Ez egy lehetőség, hogy megméressük magunkat. Van lehetőség, hogy a megküldött határozatot
visszavonjuk, de ha nem küldjük el, akkor esélyünk sincs arra, hogy megtudjuk mit kér az állam.
Dr. Magyar Gábor: Bármikor jöhet egy új rendelkezés, bármikor lehetnek új szabályok. Nem szeretné az
intézményeket kockára tenni. Gazdaságilag ebben az egy dologban jól akarunk járni, de másban nem. Most az, hogy
elírás történt az javítható, de a lényegen nem változtat, amiről döntöttünk.
Habony István: Megköszöni Kovács képviselőnek, hogy felkészült ebből a témából. Az előző testületi ülésen
tudtuk, hogy mit szavaztunk, nem szereti ezeket a cikkcakkos intézkedéseket. De ha Ti Fideszesek többet tudtok,
akkor szóljatok, mert mi a város érdekeit szolgáljuk, azt ami a városnak jó.
Kovács László: Köszönöm, hogy elismerte a munkámat, de nem azért nézett utána, mert rosszat akar a városnak. Azt
gondolja, adjuk meg önmagunknak azt a lehetőséget, hogy lássuk, mibe kerül, hogyan kell fizetnünk, hogyha az
állam működtetné. Semmi többről nincs szó.
Dr. Egedy Zsolt: Kovács elnök úr által megfogalmazott javaslat támogatása jegyző úr véleményével szemben, az
nem politikai döntés. Majd szól, mikor kell politikai döntést hozni. Az, hogy véleményt kérünk, az nem azt jelenti,
hogy bezárják az iskolákat, intézményeket.
Dr. Balogh Pál: Elmondta, hogy a hivatal a szabályos hatályos jogszabályból írta az előterjesztést. Hatályba nem
lépett jogszabályra nem tudunk alapozni, mert ha ilyen határidők vannak benne az elfogadáskor visszamenőlegesen
nem fognak jogszabályt alkotni. Tekintettel, hogy három elírást is tartalmaz, amit a testület jóváhagyott, tartalmát
tekintve a testület tudta, hogy miről dönt. Kijavításra kerül az elírás.
Dr. Magyar Gábor: Most még nem tudjuk, hogy jól döntünk, de egy fél év múlva már tudunk pontos összegeket és
tudunk dönteni. Úgy gondolja, hogy hoztunk egy döntést, kész, és az iskoláknak a sorsát ne kockáztassunk.
Dr. Egedy Zsolt: Jogilag helytálló? Ezt a kérdést tettem fel jegyző úrnak, azt mondta, hogy helytálló, de akkor miért
kell szavazni.
Romhányiné dr. Balogh Edit: A határozat tartalma marad csak a hivatkozási szám kerül javításra.
Kovács László: Javasolja, hogy a szavazás név szerinti legyen.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Rendben.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pont név szerinti szavazásáról.
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 igen és 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a napirendi pont
felvételét egyhangúlag elfogadta, és a közvetkező határozatot hozta:
304/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 273/2012 (IX.27.) számú Képviselő-testületi határozat megtárgyalásához név szerinti szavazásról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatairól szóló 1990. évi LXV. törvényben
biztosított jogkörében eljárva figyelemmel Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti
és működési szabályzatáról szóló 21/2007. (VI.29.) önkormányzati rendelet 22. § (4) bekezdésében foglaltakra az
alábbi határozatot hozza:
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 273/2012 (IX.27.) számú Képviselő-testületi határozat
visszavonásáról név szerint szavaz.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fekete Tibor visszajött az ülésre.
Elmondta, hogy név szerinti szavazással kell dönteni a határozati javaslat elfogadásáról.
Kérte, a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
Romhányiné dr. Balogh Edit: nem.
Kérte Parti Mihály képviselőt, hogy szavazzon a határozati javaslat elfogadásáról.
Parti Mihály: igen.
Kérte Dr. Egedy Zsolt képviselőt, hogy szavazzon a határozati javaslat elfogadásáról.
Dr. Egedy Zsolt: igen.
Kérte Fekete Tibor képviselőt, hogy szavazzon a határozati javaslat elfogadásáról.
Fekete Tibor: igen.
Gulykáné Gál Erzsébet képviselőt, hogy szavazzon a határozati javaslat elfogadásáról.
Gulykáné Gál Erzsébet: nem
Kérte Kovács László képviselőt, hogy szavazzon a határozati javaslat elfogadásáról.
Kovács László: igen.
Kérte Dr. Magyar Gábor Sándor képviselőt, hogy szavazzon a határozati javaslat elfogadásáról.
Dr. Magyar Gábor Sándor: nem.
Kérte Kelemen Tibor képviselőt, hogy szavazzon a határozati javaslat elfogadásáról.
Kelemen Tibor: nem
Kérte Habony István képviselőt, hogy szavazzon a határozati javaslat elfogadásáról.
Habony István: nem
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Romhányiné dr. Balogh Edit: megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 4 igen és 5 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta:
305/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 273/2012 (IX.27.) számú Képviselő-testületi határozat megtárgyalásáról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 54. § (24) bekezdésében foglalt határidőkre az alábbi határozatot hozza:
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 273/2012 (IX.27.) számú Képviselő-testületi határozat
megtárgyalta és úgy határoz, hogy nem vonja vissza a határozatban foglaltakat, de kéri a hivatalt, hogy a jogszabály
hivatkozás elírása kerüljön javításra.
--2./ Napirendi pont tárgya: A „Lehetőségeink Fő Tere” - Abony Város integrált település-központ
fejlesztése c. KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú város
rehabilitációs pályázathoz kapcsolódó közvetett támogatások helyi pályázati
eljárásáról.
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, majd átadta Jánosi László ügyvezető úrnak
a szót.
Jánosi László: Köszöntötte a jelenlévőket, majd elmondta, hogy a projektek határideje 2012. december 31-e. Vannak
olyan projektelemek, amelyek több héten keresztül tartanak és decemberben záródnak. A mini projektek ugye
utófinanszírozottak és ez ugyanígy lesz a második szakasznál is. Az első ütemben 6,5 millió nagyságrendű összeget
bírált el a bizottság, a II. ütemre 16 millió forint áll rendelkezésre, ez bruttó összeg. A pályázat megvalósítását
november 8-i megjelentetéssel tervezzük és a pályázat beadási határideje december 10-e. A szakmai, pénzbeli
értékelést követően 2013. január első hetében kerülne sor a pályázatok értékelésére.
Dr. Magyar Gábor: Egyetért ezzel a célkitűzéssel. Azt gondolja, ha képes lenne több civil szervezet ilyen típusú
célra pályázni, akkor nyílna egy lehetőség, amiből több komoly célt el lehetne érni. De úgy gondolja vannak itt ennél
sokkal súlyosabb problémák mint például a közbiztonság stb. Arra buzdítana mindenkit, hogy egy nagyobb,
összeszedettebb programokat hozzunk létre.
Jánosi László: Elmondta, hogy a kollégáival minden kérdésre állnak a rendelkezésükre.
Dr. Magyar Gábor: A pályázati határidőket változtathatjuk-e?
Jánosi László: A pályázat beadásának határidejét sajnos nem módosíthatjuk.
Kovács László kiment az ülésről.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta, kerüljön bele a határozatba, hogy Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi
Bizottságot a beérkezett pályázatok bontással kapcsolatos munkálataira.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a módosított határozati javaslat elfogadásáról.
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Fekete Tibor kiment az ülésről.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az előterjesztést és a
módosított határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta:
306/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a „Lehetőségeink Fő Tere” - Abony Város integrált településközpont fejlesztése c. KMOP-5.2.1/B-09-2f-20100011 azonosító számú város rehabilitációs pályázathoz kapcsolódó közvetett támogatások helyi pályázati
eljárására
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 107. §-ában rögzített jogkörében eljárva, az Abony Város vagyonáról és a vagyonnal való
gazdálkodás egyes szabályairól szóló 13/2007. (IV.12.) önkormányzati rendelete 1 §.-ban foglaltakra is tekintettel az
alábbi határozatot hozta:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek támogatására a határozat 1. sz.
melléklet szerinti pályázati kiírást és pályázati adatlapot jóváhagyja.
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi Bizottságot a beérkezett pályázatok
bontással kapcsolatos munkálataira.
3. A Képviselő-testület felkéri a Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert a pályázat lebonyolításával
kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő:
2012. november 5.
Felelős:
Romhányiné dr. Balogh Edit
Végrehajtásban közreműködik:
Gazdasági Osztály
Településfejlesztési Osztály
Városfejlesztő Kft.
A határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
dr. Vörös Mária aljegyző
Jánosi László ügyvezető
Valamennyi Osztályvezető
Habony István képviselő távozott az ülésről így a Képviselő-testület száma 7 fő.
3./ Napirendi pont tárgya: Tájékoztató a 2012/2013. nevelési év, tanév indításáról
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 módosított határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az előterjesztést és a
módosított határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta:
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307/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 2012/2013. nevelési év, tanév indításáról szóló tájékoztató elfogadásáról
Abony Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV: törvényben biztosított jogkörében
eljárva, figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85. § -ában foglaltakra az alábbi
határozatot hozza:
Abony Város Önkormányzat Képviselő- testülete az Abony Város Önkormányzat Köznevelési Intézményeinek
tájékoztatóját a 2012/2013. nevelési év, tanév indításáról megismerte.
A határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
Dr. Balogh Pál Jegyző
Dr. Vörös Mária aljegyző
Valamennyi Köznevelési Intézmény
Jegyzői Titkárság
--4./ Napirendi pont tárgya: A Gyöngyszemek Óvodája megüresedő álláshely betöltésére
irányuló kérelmének elbírálása
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat kiegészítést nem kívánt tenni.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a módosított határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az előterjesztést és a
módosított határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta:
308/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Gyöngyszemek Óvodájának megüresedő álláshely betöltésére irányuló kérelmének elbírálására
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben
biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a 52/2012. (III.01.) sz. képviselőt-testületi határozatára az alábbi
határozatot hozza:
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyöngyszemek Óvodája által benyújtott kérelemnek helyt ad,
és engedélyezi az 1 fő nyugdíjba vonuló pedagógus álláshelyének betöltését.
Határidő: azonnal
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
Gyöngyszemek Óvodája

13

--5./ Napirendi pont tárgya: A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás jövőjéről a hatályba lépő
jogszabályváltozások tükrében
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat majd elmondta, hogy a bizottságok az „A”
jelű határozati javaslatot támogatták.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a módosított határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az előterjesztést és a
módosított határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta:
309/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás jövőjéről a hatályba lépő jogszabályváltozások tükrében
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41. § (1)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a települési önkormányzatok többcélú kistérségi
társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvényben foglaltakat, a következő határozatot hozta:
1.

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy továbbra is tagja kíván
maradni az átalakított Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulásnak, és az önkormányzati feladatok közül a
következő feladatokat kívánja társulás keretében ellátni:
-

2.

belső ellenőrzés,
családsegítés,
házi segítségnyújtás,
közösségi ellátás,
támogató szolgálat,
nappali ellátás idősek részére,
szociális étkeztetés,
gyermekjóléti szolgálat
területfejlesztés.

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a módosított Társulási megállapodásban
elfogadja Cegléd várost gesztor önkormányzatnak. A Társulás szervezési, adminisztrációs feladatainak
lebonyolításával Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalát bízza meg.

Határidő: 2012. október 30.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Jegyzői Titkárság
A határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Balogh Pál jegyző
dr. Vörös Mária aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás
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--6./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 21/2007. (VI.29.) számú rendeletének
módosítására vonatkozó Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság javaslata
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
Kovács László visszajött az ülésre így a Képviselő-testület száma 8 fő.
Dr. Egedy Zsolt: Igen ez az ügyrendi bizottság módosítása, de módosítást kérek a határozati javaslattal kapcsolatban.
Az 5/A.§ (2) bekezdésébe kerüljön bele az, hogy ha városháza alkalmatlanná válik és a (4) bekezdésben pedig az,
hogy az ülés előtt 10 nappal legyen a lakosság tájékoztatva és az utolsó mondat pedig teljesen kerüljön kivételre a
rendeletből.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérte a Képviselő- testületet, hogy pontonként szavazzanak a rendeletmódosításról.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat 5/A.§ (1) elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az előterjesztést és a
módosított határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak, hogy a 5/A.§ (2) bekezdés „Rendkívüli körülmények
bekövetkezése esetében (városháza alkalmatlanná válik) az ülés helyszínét a polgármester határozza meg, mely
elsősorban a város közigazgatási területén lévő közintézmény lehet” nem fogadja el.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az előterjesztést és a
5/A.§ (2) bekezdést egyhangúlag elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a 5/A.§ (3) elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az előterjesztést és a
5/A.§ (3) bekezdést egyhangúlag elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a 5/A.§ (4) „Amennyiben a képviselő-testület kihelyezett ülést
kíván tartani, az kizárólag a város közigazgatási területén belül tartható úgy, hogy arról ülés időpontját megelőzően
10 nappal a lakosságot a helyben szokásos módon értesíteni kell” elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az előterjesztést és a a
5/A.§ (4) bekezdést egyhangúlag elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az 5/A.§ (5) rendeletből való kivételéről.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az előterjesztést és a
5/A.§ (5) bekezdést kivételét egyhangúlag elfogadta.
Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, hogy nem jól került megszavazásra a (2) bekezdés mert így nem kerül bele a módosító
javaslat.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Rendben. Akkor újraszavazásról kell döntenünk.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Képviselő-testület „az Abony Város Önkormányzatának a
képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007. (VI.29.) számú rendeletének
módosítására vonatkozó Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság javaslatának újraszavazásáról.
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 1 igen és 7 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az újraszavazást
egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
310/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
21/2007. (VI.29.) számú rendeletének módosítására vonatkozó Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság
javaslatának újraszavazásáról
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 rendeletben foglaltakat az alábbi határozatot
hozza:
„A Képviselő-testület „az Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 21/2007. (VI.29.) számú rendeletének módosítására vonatkozó Ügyrendi és Közbiztonsági
Bizottság javaslata” című napirendi pontot újraszavazza.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy megint nem jól került megszavazásra az igen gombot kell
megnyomni és akkor kerül bele a módosítás a rendeletbe. Kérte a Képviselő-testületet, hogy szavazzanak az
újraszavazás újraszavazásáról.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Képviselő-testület „az Abony Város Önkormányzatának a
képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007. (VI.29.) számú rendeletének
módosítására vonatkozó Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság javaslatának újraszavazásának újraszavazásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az újraszavazás
újraszavazását egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
311/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
21/2007. (VI.29.) számú rendeletének módosítására vonatkozó Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság
javaslatának újraszavazásának újraszavazásáról
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 bekezdésében foglaltakat az alábbi
határozatot hozza:
A Képviselő-testület „az Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 21/2007. (VI.29.) számú rendeletének módosítására vonatkozó Ügyrendi és Közbiztonsági
Bizottság javaslata” című napirendi pont újraszavazását újraszavazza.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Képviselő-testület „az Abony
Város Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007.
(VI.29.) számú rendeletének módosítására vonatkozó Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság javaslatának
újraszavazásának újraszavazásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az előterjesztést és a
rendeletmódosítást egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet hozta:
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2012. (XI.05.) önkormányzati rendelete
Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
21/2007. (VI. 29.) számú rendeletének módosításáról
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Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és d)
pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) és 18. § (1) bekezdéseiben
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) Az SZMSZ II. fejezete a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. §
(1) A képviselő-testület az üléseit a Városháza dísztermében tartja.
(2) Rendkívüli körülmények bekövetkezése esetében (városháza alkalmatlanná válik) az ülés helyszínét a
polgármester határozza meg, mely elsősorban a város közigazgatási területén lévő közintézmény lehet.
(3) A (2) bekezdéstől eltérő esetben kihelyezett ülés a képviselő-testület előzetesen hozzájárulásával tartható.
(4) Amennyiben a képviselő-testület kihelyezett ülést kíván tartani, az kizárólag a város közigazgatási területén belül
tartható úgy, hogy arról ülés időpontját megelőzően 10 nappal a lakosságot a helyben szokásos módon értesíteni kell.
(2) Az SZMSZ 36. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A bizottság határozatképességére, határozathozatalára, zárt ülés tartására és a kihelyezett ülés tartására a
képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”
Záró rendelkezések
2. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az SZMSZ 5. § (4) bekezése.
Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 25.-én megtartott ülésén.
Romhányiné Dr. Balogh Edit
polgármester

Dr. Balogh Pál
jegyző

Kihirdetve: Abony, 2012. november 05.
Dr. Balogh Pál
jegyző

--7./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat és Dabas és Környéke Kft közötti
szerződés alapján a közművagyon bérleti díjának meghatározása
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat majd elmondta, hogy az alábbi
módosításokat javasolja. Javasolja, hogy így kerüljön bele a határozati javaslatba: Abony Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a bérleti díjat 2013. évre 20 millió forintban meghatározza, ebből 5 millió forintot a Két Torony
Kötvénybe visszaforgatva a település ivóvízminőség-javítási és ivóvízhálózat rekonstrukciós program (KEOP1.3.0/1F-2008-0012) pályázati beruházás önrész törlesztésére fordít. Amennyiben sikerül elérni a díjemelést, akkor a
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bérleti díj is módosításra kerül és ezek bevezetésekor a bérleti díj felülvizsgálatára a Képviselő-testület visszatér és 3.
pontjaként kerüljön a határozatba, hogy Képviselő-testülete 2012. évre a bérleti díj mértékét időarányosan 10 millió
Ft-ra határozza meg.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a módosított határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az előterjesztést és a
módosított határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta:
312/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata és Dabas és Környéke Vízügyi KFT közötti szerződés alapján a közművagyon
bérleti díjának meghatározása
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi
LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontjában biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő testülete az Abony Város Önkormányzata és a Dabas és Környéke
Vízügyi KFT között létrejött víziközmű bérleti-üzemeltetési szerződés V. fejezet 5. pontja értelmében a
bérleti díjat évi nettó 20.000.000 Ft-ban határozza meg.
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bérleti díjat 2013. évre 20 millió forintban meghatározza,
ebből 5 millió forintot a Két Torony Kötvénybe visszaforgatva a település ivóvízminőség-javítási és
ivóvízhálózat rekonstrukciós program (KEOP- 1.3.0/1F-2008-0012) pályázati beruházás önrész törlesztésére
fordít. Amennyiben sikerül elérni a díjemelést, akkor a bérleti díj is módosításra kerül és ezek bevezetésekor a
bérleti díj felülvizsgálatára Képviselő-testület visszatér.
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évre a bérleti díj mértékét időarányosan 10 millió Ft-ra
határozza meg.
4. Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester asszonyt a jelen döntésnek
megfelelő szerződés-kiegészítés aláírására.
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
Vörös Mária aljegyző
Gáspár Csaba Abokom Nonprofit KFT ügyezetője
Valamennyi Osztályvezető
Abony, 2012. október 12.
--8./ Napirendi pont tárgya: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való
2013. évi csatlakozásra
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat kiegészítést nem kívánt tenni.

18

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az előterjesztést és a
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta:
313/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való 2013. évi csatlakozásra
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§-ában,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 107. §-ában biztosított jogkörében
eljárva, figyelemmel a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről
szóló az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. §-ában és a pályázat 2013. évi fordulójának általános szerződési
feltételeiben foglaltakra az alábbi határozatot hozza:
1.) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához csatlakozik 3.000.000.-Ft összeggel,
melyet a 2013. évi költségvetés terhére biztosít.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Csatlakozási Nyilatkozat aláírására, és a pályázati kiírás
általános szerződési feltételek szerinti közzétételére.
Határidő: azonnal, csatlakozási nyilatkozatot követően folyamatos
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
Gazdasági Osztály
A határozatról értesül:
1.) Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
2.) Dr. Parti Mihály alpolgármester
3.) Dr. Balogh Pál jegyző
3.) Dr. Vörös Mária aljegyző
4.) Gazdasági Osztály
4.) Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Igazgatósága
1054. Budapest, Alkotmány u. 25.
5.) Valamennyi osztályvezető
--9./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat 2013. évi Belsőellenőrzési Tervének
jóváhagyásáról
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészítést nem kívánt tenni.
Dr. Balogh Pál: Javasolta, hogy a határozat tartalék témakör 2. pontjaként kerüljön bele az önkormányzat és
hivatalának elektronikus közzétételi kötelezettsége teljesítése és hogy ehhez szabályszerűségi ellenőrzés szükséges.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Rendben.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a 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:
314/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat 2013. évi Belsőellenőrzési Tervének jóváhagyásáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. §
alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. §-a értelmében, figyelembe véve a
költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) sz. kormányrendeletben foglaltakat, Abony
Város Önkormányzat 2013. évi Belsőellenőrzési Tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. Áfa nyilvántartások, bevallások ellenőrzése (pénzügyi ellenőrzés)
2. Civil szervezeteknek nyújtott támogatások vizsgálata (szabályszerűségi ellenőrzés)
3. Adóhátralékok behajtására tett intézkedések vizsgálata (rendszerellenőrzés)
4. Iktatás, iratkezelés rendjének ellenőrzése (szabályszerűségi ellenőrzés)
Tartalék témakör:
1) Vagyon –nyilvántartási rendszer megfelelőségének ellenőrzése (szabályszerűségi ellenőrzés)
2) Az önkormányzat és hivatalának elektronikus közzétételi kötelezettsége teljesítésének (szabályszerűségi
ellenőrzés)
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Dr. Balogh Pál
A határozat végrehajtásában közreműködik: Vincent Auditor Kft.
A határozatról értesül:
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
2. Parti Mihály alpolgármester
3. Dr. Balogh Pál jegyző
4. Dr. Vörös Mária aljegyző
4. Vincent Auditor Kft.
6. Valamennyi osztályvezető
--10./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének az állattartás egyes
helyi szabályairól szóló 4/2009. (II.37.) önk. rendeletének módosítására
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 rendeletmódosítás elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az előterjesztést és a
rendeletmódosítást egyhangúlag elfogadta, és a következő rendeletet hozta:
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Abony Város Önkormányzat
31/2012. (XI.05.) önk. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól szóló
4/2009. (II. 27.) önk. rendelet módosításáról
Abony Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény l6. § (l) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján figyelemmel az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényre,
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet 36.§ (5)
bekezdésében, és a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.16.) Korm. rendeletben
foglaltakra Abony Város Önkormányzata a 4/2009. (II.27.) önk. rendeletének (továbbiakban: R) módosításáról az
alábbi rendeletet alkotja:
1.§
(1) Hatályát veszti a R. „Mezőgazdasági haszonállatok tartásának szabályai”, „Kedvtelésből tartott állatok tartásának
szabályai”,” A macska és az eb tartásának szabályai”, „Ebtartási tilalmak”, „Eljárási szabályok” alcímei, valamint a
R. 11.§ (2) bekezdése.
(2) Ezen rendelet kihirdetése napját követő nap 00.00. órakor lép hatályba.
Kelt: Abony 2012. október 25.
Romhányiné Dr. Balogh Edit
polgármester

Dr. Balogh Pál
jegyző

Kihirdetve: 2012. november 05.
Dr. Balogh Pál
jegyző
--11./ Napirendi pont tárgya: A Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítésére vonatkozólag a KEOP2012-5.5.0 Épületenergetikai fejlesztések című pályázat elkészítésére
pályázatíró cég megbízásra
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat majd javasolta a testületnek, hogy a
GoodWill Consulting Kft. bízza meg nettó 200.000,- Ft+Áfa díjért.
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 7 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az előterjesztést és a
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta:
315/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
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A Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítésére vonatkozólag a KEOP-2012-5.5.0 Épületenergetikai
fejlesztések című pályázat elkészítésére pályázatíró cég megbízásra
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 107. §-ában bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
1.

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítésére
vonatkozó KEOP-2012-5.5.0 Épületenergetikai fejlesztések című pályázatáról szóló tájékoztatót
megtárgyalta és tudomásul vette.

2. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítésére
vonatkozó KEOP-2012-5.5.0 Épületenergetikai fejlesztések című pályázati dokumentáció elkészítésével a
GoodWill Consulting Kft. bízza meg nettó 200.000,- Ft+Áfa díjért.
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a határozat mellékletének és
az árajánlat műszaki tartalmának megfelelő vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásában közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
dr. Balogh Pál jegyző
Parti Mihály alpolgármester
dr. Vörös Mária aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
Ajánlattevő
--12./ Napirendi pont tárgya: Az EKOP-3.1.3 Ágazati pályázat a Közép-magyarországi régióban
megvalósítandó fejlesztésekre pályázat benyújtásáról
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat majd javasolta a testületnek, hogy a
GoodWill Consulting Kft. bízza meg nettó 100.000,- Ft+Áfa díjért és kéri a testületet, hogy hatalmazza fel a
megfelelő pályázat elkészítésére vonatkozó megbízási szerződés aláírására.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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:

316/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az EKOP-3.1.3 Ágazati pályázat a Közép-magyarországi régióban megvalósítandó fejlesztésekre pályázat
benyújtásáról
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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 pályázatot nyújt be az EKOP-3.1.3 kódszámú Ágazati
pályázat a Közép-magyarországi régióban megvalósítandó fejlesztésekre című pályázati felhívásra.
2. A pályázat elkészítésével, és a pályázat sikere esetén a projektmenedzseri feladatok ellátásával a GoodWill
Consulting Kft. céget bízza meg 100.000,-Ft+ÁFA összegben. A pályázat elkészítésének fedezete az Abony
Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének szakmai szolgáltatások soron biztosított. A
projektmenedzseri feladatok fedezete a pályázat keretében biztosított.
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozatnak megfelelő
pályázat elkészítésére vonatkozó megbízási szerződés aláírására.
4. A Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a pályázattal kapcsolatos munkálatok elvégzésére, a szükséges
dokumentumok aláírására és nyilatkozatok megtételére.
Határidő:
2012. október 31.
Felelős:
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Értesülnek: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
Dr. Balogh Pál jegyző
Dr. Vörös Mária aljegyző
Valamennyi Osztály
--13./ Napirendi pont tárgya: Fenntartói hozzájárulás a Somogyi Imre Általános Iskola TÁMOP-3.1.4-12
kódszámú Innovatív iskolák fejlesztése című „ÖKO JAM: A környezettudatos
nevelés megvalósulása minden szinten”című pályázatához
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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:
317/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Fenntartói hozzájárulás a Somogyi Imre Általános Iskola TÁMOP-3.1.4-12 kódszámú Innovatív iskolák
fejlesztése című „ÖKO JAM: A környezettudatos nevelés megvalósulása minden szinten”című pályázatához
Abony Város Önkormányzat 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 utólagosan jóváhagyja az intézményvezető intézkedését a
pályázat benyújtására vonatkozóan és az alpolgármester által kibocsátott fenntartói nyilatkozatot.
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2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Somogyi Imre Általános Iskola fenntartója
támogatja a Somogyi Imre Általános Iskola 2740 Abony, Szelei út 1. TÁMOP 3.1.4/12-es pályázatban
való részvételét „ÖKO JAM: A környezettudatos nevelés megvalósulása minden szinten” címmel és a
támogatás elnyerése esetén a projekt megvalósítását.
Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik: Településfejlesztési Osztály
Értesülnek:
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
Dr. Balogh Pál jegyző
Dr. Vörös Mária aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Somogyi Imre Általános Iskola
--14./ Napirendi pont tárgya: A vidékfejlesztési miniszter 102/2012. (X.1.) VM rendelete alapján pályázat
benyújtásáról
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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:
318/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
A vidékfejlesztési miniszter 102/2012. (X.1.) VM rendelete alapján pályázat benyújtásáról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület
és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007. (VI.29.) önkormányzati rendelet 20.§ (4) bekezdés k)
pontját – Minősített többség kell az alábbi ügyek elfogadásához: Két Torony kötvénycsomag által biztosított forrás
felhasználásáról szóló döntések – is figyelembe vételével az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a 0161/1 vásártér megnevezésű forgalomképes ingatlanon
kiszolgáló melléképület megvalósítására.
2. A Képviselő-testület a megítélhető 8 millió forint támogatási összeg keretéig adja be a pályázatot, melyhez
szükséges önerőt az Abony Város Önkormányzata által kibocsátott Két Torony Kötvény terhére biztosítja
3. A Képviselő-testület az 5. célterületre nyújt be a pályázatot, oly módon, hogy annak keretében a Lovas
pályánál a Nagykőrösi út jobb oldalánál, kerítésépítés, parkosítás, elektromos hálózatra való csatlakozás,
valamint illemhely kialakítására kerüljön sor.
4. A Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a pályázattal kapcsolatos munkálatok elvégzésére, a szükséges
dokumentumok aláírására és nyilatkozatok megtételére.
Határidő:
Felelős:

2012. november 15.
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
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A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Értesülnek: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
Dr. Balogh Pál jegyző
Dr. Vörös Mária aljegyző
Valamennyi Osztály
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy amennyiben a 318/2012 (X.25.) számú határozat 3. bekezdésében
foglaltak az építési előírásokra való tekintettel nem megvalósíthatók, úgy a pályázat tekintetében a Nagykőrösi út bal
oldalán kerüljön megvalósításra a kerítésépítés, parkosítás, elektromos hálózatra való csatlakozás valamint az
illemhely kialakítása.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az határozati javaslatot
egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta:
319/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
A vidékfejlesztési miniszter 102/2012. (X.1.) VM rendelete alapján pályázat benyújtásáról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület
és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007. (VI.29.) önkormányzati rendelet 20.§ (4) bekezdés k)
pontját – Minősített többség kell az alábbi ügyek elfogadásához: Két Torony kötvénycsomag által biztosított forrás
felhasználásáról szóló döntések – is figyelembe vételével az alábbi határozatot hozza:
Amennyiben a 318/2012 (X.25.) számú határozat 3. bekezdésében foglaltak az építési előírásokra való tekintettel nem
megvalósíthatók, úgy a pályázat tekintetében a Nagykőrösi út bal oldalán kerüljön megvalósításra a kerítésépítés,
parkosítás, elektromos hálózatra való csatlakozás valamint az illemhely kialakítása.
Határidő:
2012. november 15.
Felelős:
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Értesülnek: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
Dr. Balogh Pál jegyző
Dr. Vörös Mária aljegyző
Valamennyi Osztály
--15./ Napirendi pont tárgya: A Magyar Telekom Nyrt. bérleti szerződés felülvizsgálatára irányuló
kérelmének megtárgyalásáról
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.
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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:
320/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Magyar Telekom Nyrt. bérleti szerződés felülvizsgálatára irányuló kérelmének megtárgyalásáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az Abony Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás
egyes szabályairól szóló 13/2007. (IV. 12.) számú önkormányzati rendeletet az alábbi határozatot hozza:
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Telekom Nyrt. jelenleg hatályos szerződését 2014.
szeptember 5-ig változatlan tartalommal érvényben kívánja tartani.
Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik: Településfejlesztési Osztály
Értesülnek:
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
Dr. Balogh Pál jegyző
Dr. Vörös Mária aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Fedezet Kft.
16./ Napirendi pont tárgya: Az Abony, Szolnoki út 92. szám alatti 2964/4 hrsz-ú önkormányzati
tulajdonú ingatlan elidegenítéséről
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 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:
321/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony, Szolnoki út 92. szám alatti 2964/4 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan elidegenítéséről
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve az Abony Város Önkormányzatának Abony
Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 13/2007. (IV. 12.) számú önkormányzati
rendeletben foglaltakat az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázati eljárás keretében elidegenítésre kijelöli az
önkormányzat tulajdonában lévő Abony, 2964/4 helyrajzi számú (Szolnoki út 92. szám alatt nyilvántartott)
kivett lakóház, udvar művelési ágú ingatlanok.
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a határozat mellékletét képező pályázati felhívás,
pályázati kiírás és az adásvételi szerződés tervezet tartalmával.
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3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányi dr. Balogh Edit polgármestert a
pályázati felhívás közzétételére, a pályázati kiírás rendelkezésre bocsátására. Az adásvételi szerződést a
Képviselő-testület az ajánlatok ismeretében véglegesíti.
Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Vörös Mária aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Magyar Ferenc
--17./ Napirendi pont tárgya: Tájékoztató a 2012. évi garanciális bejárásokról
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 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:
322/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató a 2012. évi garanciális bejárásokról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozza.
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi garanciális bejárásokról szóló tájékoztatót
megismerte.
Határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
Dr. Balogh Pál jegyző
dr. Vörös Mária aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
--18./ Napirendi pont tárgya: Tájékoztató az elnyert pályázatok alakulásáról
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.
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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:
323/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató az elnyert pályázatok alakulásáról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az elnyert pályázatok alakulásáról szóló tájékoztatót megismerte.
Értesül:
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
Dr. Balogh Pál jegyző
dr. Vörös Mária aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
--19./ Napirendi pont tárgya: Közintézmények állapotának felmérésére
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 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:
324/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Közintézmények állapotának felmérésére
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi
LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
1.Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület a Közintézmények állapotának felméréséről szóló tájékoztatót
elfogadja.
2.Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a hivatalt a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde központi
fűtési szereléséhez, a konyha belső víz szerelési munkáihoz és a konyha HMV napkollektor szerelési és belső
gázszereléshez kapcsolódó rekonstrukciós munkálatokhoz benyújtandó pályázati dokumentáció elkészítésére A
Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert pályázatíró cég kiválasztására.
3. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pingvines Óvoda és Bölcsőde kazánház gépészeti
átalakításra illetve radiátor csere munkálataira a költségvetés általános tartalékkeretből biztosítson 2.593.760,-Ft
összeget a határidő 2012. december 31.
Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
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Értesül:

Gazdasági Osztály
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
Dr. Balogh Pál jegyző
Dr. Vörös Mária aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Valamennyi Közintézmény vezetője
---

20./ Napirendi pont tárgya: A lejárt határidejű határozatokról
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészítést nem kívánt tenni.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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:
325/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a lejárt határidejű határozatokról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben
biztosított jogkörében eljárva, Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott képviselő-testületi
határozatok végrehajtása kapcsán az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi az alábbi határozatokat:
 189/2012. (VI. 05.) Az abonyi, volt Széll kastély területének (1877, 1878, 1879, 1880, 1881 hrsz.)
hasznosítása
 201/2012. (VI. 28.) A 2012/2013-as tanév indítható osztályai számának meghatározásáról
 Z-226/2012. (VII. 12.) Abony Város Önkormányzata a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011. azonosító számú
projekt keretén belül a „Közösségi Ház - Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ és Zeneiskola”
kiviteli munkálatok ellátása tárgyú nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás eredményének
megállapításáról
 234/2012. (VII. 12.) 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
 240/2012. (VII. 12.) a Városi Termálfürdő ingyenes használatara az Abonyban bejegyzett sportszervezetek
regisztrált sportolói számára edzés, edzőtáborozás céljából
 244/2012. (IX. 06.) „Lehetőségeink Fő tere – Abony Város integrált településközpont fejlesztése” című
KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó „Piaccsarnok és fedett piactér”
kivitelezési munkálatai műszaki ellenőrének kiválasztására folytatott közbeszerzési eljárást lefolytató
szervezet és AD-HOC bizottság megbízásáról
 245/2012. (IX. 06.) Abony Város Ivóvízminőség-javítási és ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának
megvalósítása című KEOP-1.3.0/2F/09-2009-0007 kódszámú projekt maradvány keretének felhasználásáról
 247/2012. (IX. 06.) Abony Város Településrendezési terve módosítására vonatkozó környezeti vizsgálatról a
360/1., 361/1., 361/2. helyrajzi számú földrészletekből álló telektömb vonatkozásában
 248/2012. (IX. 06.) Abony Város Településrendezési terve módosítására vonatkozó környezeti vizsgálatról az
M4-M8 gyorsforgalmi utak elválási csomópontja, az M8 gyorsforgalmi út és kapcsolódó építményeik
vonatkozásában
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 255/2012. (IX. 06.) a Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egysége Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény megüresedő álláshely betöltésére irányuló kérelmének elbírálására
 263/2012. (IX. 06.) Abony Város közigazgatási területén található közvilágítási aktív elemek üzemeltetésére
és karbantartására cég megbízása
 264/2012. (IX. 06.) A 2012. évre tervezett útfelújításokról
 275/2012. (IX. 27.)Abony Város Közösségi Háza - Komplex Kulturális Oktatási - Művészeti Központ
eszközbeszerzésére ad-hoc bizottság felállítása és közbeszerzési cég megbízása
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő hosszabbítását rendeli el az alábbi határozatok
végrehajtására:
 363/2011. (XI.24.) A Kaszáló erdő és a kék vércse állomány állapotáról, valamint az Abonyi Kaszáló erdő
jelenlegi védelméről és helyi jelentőségű védett természeti területté történő nyilvánításának folyamatáról
Határidő: 2013. május 31.
 Z-41/2012. (II.23.) Tájékoztató a Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alperes
ellen indított munkaügyi perrel kapcsolatban
Határidő: 2012. november 30.
 145/2012. (IV. 26.) Tájékoztató Abony Város közigazgatási területén mezei őrszolgálat létesítéséről
Határidő: 2012. november 30.
 207/2012. (VI. 28.) A DAKÖV kft-hez való csatlakozáshoz szükséges valamint a víziközmű üzemeltetéséhez
szükséges szerződések jóváhagyásáról
Határidő: 2012. december 31.
 Z-222/2012. (VI. 28.) A művészetoktatási hozzájárulásról az alapfokú művészetoktatásban résztvevő
gyermekek részére
Határidő: 2012. november 30.
 277/2012. (IX. 27.) sz. Képviselő-testületi határozata Balatonszárszói Ifjúsági Tábor 2013. évi
üzemeltetéséről
Határidő: 2012. november 30.
 281/2012. (IX. 27.)A 2012. évre tervezett további útfelújításokról
Határidő: 2012. október 30.
 Z-221/2012. (VI. 28.) Abony, Vak Bottyán utca 13. szám alatti 55 m² alapterületű bérlakás tekintetében
felmerülő lakbértartozás mérséklésére irányuló kérelem elbírálásáról
Határidő: 2012. november 30.
A határozatról értesülnek:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
Dr. Balogh Pál jegyző
dr. Vörös Mária aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
--Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Több, Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Mivel több napirend és hozzászólás zárt ülésen nem volt, így Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester a zárt
ülést bezárta.
K.m.f.
Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

Dr. Balogh Pál
jegyző

