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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-i nyílt üléséről.
Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Parti Mihály alpolgármester, Dr. Abonyi
Viktor, Dr. Egedy Zsolt, Fekete Tibor, Kelemen Tibor János, Kovács László, Képviselő-testület tagjai 7
fő.
Napirend tárgyalása közben érkezett: Kocsiné Tóth Valéria, Habony István, Dr. Magyar Gábor Sándor
képviselő.
Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: dr. Vörös Mária aljegyző, Bendáné dr. Gáspár Anita
Jegyzői Titkárság vezető, 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, Simon Gáborné Gyulai Gaál Miklós 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.
Ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat.
Napirend:
Előadó:
Zárt ülés:
1. A „Lehetőségeink Fő tere – Abony Város integrált
településközpont fejlesztése” című
KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú
projekthez kapcsolódó Piaccsarnok és fedett piactér
műszaki ellenőri feladatok ellátására ajánlattételi felhívás
elfogadása
Nyílt ülés:

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

Előadó:

1. A közoktatási intézmények működtetési kötelezettségével
kapcsolatos előzetes szándéknyilatkozat megadásáról

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

2. A Városháza ingatlannak, a Magyar Állam tulajdonában álló
73/6309 tulajdoni hányada tulajdonjogának Abony Város
Önkormányzata részére történő ingyenes átruházásával
kapcsolatos eljárás megindításához szükséges döntések
meghozatala

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester
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3. Abony Város Közösségi Háza – Komplex Kulturális
Oktatási – Művészeti Központ eszközbeszerzésére ad-hoc
bizottság felállítása és közbeszerzési cég megbízása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

4. Beszámoló a kistérségi feladatokról

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

5. A Balatonszárszói Ifjúsági Tábor 2013. évi üzemeltetése

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

6. A Volán társaságok autóbuszainak Abony, Kossuth téren
kívüli parkolásának megoldása
7. A 2012. évre tervezett útfelújítások

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

8. Beszámoló az egészségügyi ellátás helyzetéről

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

9. Abony, 3727/1 hrsz-ú ingatlan átnevezése

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

10. Lejárt határidejű határozatok

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

--Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta a Képviselő- testületnek, hogy a meghívóban nem szereplő ,,A
járási hivatalok kialakításával kapcsolatos megállapodás aláírásáról” című napirendi pont kerüljön
felvételre a nyílt ülés 10. napirendi pontjaként.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a meghívóban nem szereplő „A járási hivatalok
kialakításával kapcsolatos megállapodás aláírásáról” című napirendi pontot a képviselő-testületi nyílt
ülés 10. napirendi pontjaként tárgyalja.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
meghívóban nem szereplő ,,A járási hivatalok kialakításával kapcsolatos megállapodás aláírásáról’’
című napirendi pontot a képviselő-testületi nyílt ülés 10. napirendi pontjaként tárgyalja egyhangúlag
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
270/2012. (IX. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
A járási hivatalok kialakításával kapcsolatos megállapodás aláírásáról 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 képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007. (VI.29.) számú rendelet 16. § (7)
bekezdésében foglaltakat, a meghívóban nem szereplő „A járási hivatalok kialakításával kapcsolatos
megállapodás aláírásáról című napirendi pont felvételéről” című napirendi pontot a képviselő-testületi
nyílt ülés 10. napirendi pontjaként napirendre tűzi.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta a Képviselő- testületnek, hogy a meghívóban nem szereplő „a
közterületek eltérő használatáról szóló 27/2003. (XII. 17.) önk. rendelet módosításáról„ című
napirendi pont kerüljön felvételre a nyílt ülés 11. napirendi pontjaként.
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a meghívóban nem szereplő „a közterületek eltérő
használatáról szóló 27/2003. (XII. 17.) önk. rendelet módosításáról” című napirendi pontot a
képviselő-testületi nyílt ülés 11. napirendi pontjaként tárgyalja.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
meghívóban nem szereplő ,, a közterületek eltérő használatáról szóló 27/2003. (XII. 17.) önk. rendelet
módosításáról’’ című napirendi pontot a képviselő-testületi nyílt ülés 11. napirendi pontjaként tárgyalja
egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
271/2012. (IX. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek eltérő használatáról szóló
27/2003. (XII.17.) önk. rendeletének módosítására 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 képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007. (VI.29.) számú rendelet 16. § (7)
bekezdésében foglaltakat, a meghívóban nem szereplő „Abony Város Önkormányzat Képviselőtestületének a közterületek eltérő használatáról szóló 27/2003. (XII.17.) önk. rendeletének
módosítására” című napirendi pontot a képviselő-testületi nyílt ülés 11. napirendi pontjaként napirendre
tűzi.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérte a Képviselő- testületet, hogy szavazzanak az így kialakult napirendi
pontokról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az így
kialakult napirendi pontokat elfogadta.
Napirend:
Zárt ülés:
Előadó:
1. A „Lehetőségeink Fő tere – Abony Város integrált
Romhányiné dr. Balogh Edit
településközpont fejlesztése” című
Polgármester
KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú
projekthez kapcsolódó Piaccsarnok és fedett piactér
műszaki ellenőri feladatok ellátására ajánlattételi felhívás
elfogadása
Nyílt ülés:

Előadó:

1. A közoktatási intézmények működtetési kötelezettségével
kapcsolatos előzetes szándéknyilatkozat megadásáról

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

2. A Városháza ingatlannak, a Magyar Állam tulajdonában álló
73/6309 tulajdoni hányada tulajdonjogának Abony Város
Önkormányzata részére történő ingyenes átruházásával
kapcsolatos eljárás megindításához szükséges döntések
meghozatala

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

3. Abony Város Közösségi Háza – Komplex Kulturális
Oktatási – Művészeti Központ eszközbeszerzésére ad-hoc
bizottság felállítása és közbeszerzési cég megbízása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

4. Beszámoló a kistérségi feladatokról

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester
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5. A Balatonszárszói Ifjúsági Tábor 2013. évi üzemeltetése
6. A Volán társaságok autóbuszainak Abony, Kossuth téren
kívüli parkolásának megoldása

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

7. A 2012. évre tervezett útfelújítások

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

8. Beszámoló az egészségügyi ellátás helyzetéről

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

9. Abony, 3727/1 hrsz-ú ingatlan átnevezése

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

10. A járási hivatalok kialakításával kapcsolatos
megállapodás aláírásáról

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

11. A közterületek eltérő használatáról szóló 27/2003.
(XII. 17.) önk. rendelet módosításáról

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

12. Lejárt határidejű határozatok

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

--Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte napirendi pont előtt van-e hozzászólás?
Dr. Egedy Zsolt: Értetlenül áll a helyzet előtt, hogy ebben a helységben kell a testületi ülést megtartani.
Nem tudja, mi indokolja ezt. Van egy szép díszterme az önkormányzatnak. Ez az egyik észrevételem a
másik az Aljegyző felé, hogy a Kék Vércsében történt-e valami intézkedés? Majd köszöni a szeptember 6i kérdésére a választ, csak az a baj, hogy 15 nap eltelt. SZMSZ szerint 15 napon belül válaszolni kell.
dr. Vörös Mária: Kék Vércse ügyben mind a Jász-Kun Természetvédelmi szövetségtől megkaptuk a
választ, hogy segítsenek nekünk, hogy milyen lépéseket kell megtennünk. A keddi nap folyamán volt
nálam az Urbán úr a természetvédelmi szövetség elnöke, írásban hozta a választ és ma érkezett postán a
Ceglédi földhivataltól is a válasz, most már meg tudjuk küldeni véleményezésre és utána a rendeletalkotás
megtörténhet. A képviselő úr másik feltett kérdésére, hogy miért nem 15 napon belül kapta a választ
annyit tud mondani, hogy Jegyző úr kapta a kérdést, én pedig tegnap előtt kaptam meg, hogy válaszoljak
Képviselő úrnak.
Romhányiné dr. Balogh Edit: A teremre vonatkozóan, sok jó ember kis helyen is elfér. A mikro-voksot
sokszor szét kellett szedni és az nem tett jót. A díszteremben, esküvők, rendezvények folynak. Érdeklődő
általában 4-5 fő. Egy fix kamerával lehet rögzíteni, az üléseket. Úgy gondolja, ez a hely teljesen kulturált
és megfelel, hogy normális munka folyjék. Abban az esetben, ha közmeghallgatás lesz, díszpolgárrá
avatás természetes, hogy a díszteremben lesz az ülés.
Parti Mihály: A Jókai út garanciális-e még, mert az akna be van süllyedve. A Dreher sörözőnél hiányzik
a megállni tilos tábla, kérem az intézkedést ebben a témában.
Kovács László: Tisztelettel köszöntött mindenkit. Kérdezte Mónikát, hogy hogyan áll az Abony Lajos úti
iskola költségvetésbe betervezett ebédlő felújítása? A másik dolog ugyan ennél az iskolánál tapasztalható,
hogy a szülők aláírást kezdeményeztek, hogy a gépjárművel való megállás az iskola területén lehetetlen.
Mulasztásos törvénysértésben vagyunk, hogy az iskola előtt nem alakítottuk ki a megfelelő parkolót.
Közigazgatási hivatalhoz fordulnak a szülők.
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Dr. Abonyi Viktor: Egy dolgot nehezményez, hogy nem lettek a testületi tagok megkérdezve a teremmel
kapcsolatban. A véleményünket illet volna kikérni és méltatlannak tartom.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Bízom benne, hogy minél hamarabb megszokjátok, mert ezek szerint
mindenhez engedélyt kell kérnem.
Dr. Egedy Zsolt: Egy kérdést szeretne feltenni a Településfejlesztési osztálynak, szeretne érdeklődni
közvilágítással kapcsolatban és nem kapott kimerítő választ eddig. A költségvetésünkben a 7 sz.
mellékletben felelősséget vállaltunk és meghatároztuk melyik utcákban lesz hálózatbővítés a világító
testekkel kapcsolatban.
Fiala Károly: Tisztelettel köszöntött mindenkit. Annyit szeretne, hozzá fűzni, hogy a határozatban
szerepelt kérések megtörténtek, ami az E-ON-hoz tartozik utcák az továbbításra kerültek.
Dr. Egedy Zsolt: Egy dolog kimaradt a válaszból, a világító testek kicserélése is szerepelt és csak
áthelyezésre került.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Minden megvalósult.
Fiala Károly: Minden megvalósult, azóta kiéghetett megint, azt nem vitatja.
Gulykáné Gál Erzsébet: Lakossági bejelentésre vonatkozóan kéri, hogy történjen meg az izzócsere az
arra vonatkozó utcákra.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte van-e még napirendi pont előtti kérdés, hozzászólás?
Több kérdés és hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület zárt ülésen folytatta a munkáját!
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül!
Dr. Magyar Gábor és Kocsiné Tóth Valéria megérkezett az ülésre így a Képviselő-testület száma 9
fő!
--1./ Napirendi pont tárgya: A közoktatási intézmények működtetési kötelezettségével
kapcsolatos előzetes szándéknyilatkozat megadásáról
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Majd hozzáfűzte, hogy a
bizottságok az „A” jelű határozati javaslatot támogatták.
Dr. Egedy Zsolt: Nem az a fő kérdés, hogy szeretné-e a város az oktatás szakmai felügyeletét az épületek
műszaki fenntartását és működtetését. Itt anyagi kérdésről van szó. Az előterjesztés melléklete elemzi a
működtetéssel kapcsolatos kiadásokat. Utána nézett néhány dolognak, azt gondolja mind az „A” variáció,
mind a „B” variáció nem a jogszabályoknak megfelelően van megfogalmazva, elkészítve. A lényeg, ami
mind a két variációban közös és kiírtam a jogszabályból magamnak. Ismertette a 74.§ (4) bekezdését és
elmondta, hogy ezt nem látja abban, amit Polgármesternek alá kell írni.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Amikor 2006-ban 3 önként vállalt intézmény fenntartását megkínáltuk a
megyének ebben nagy szerepet játszott a létszám, a bér és a járulékok. Most is 83 %-át teszi ki egy
intézmény működésének, nem csak az energiáról van szó, hanem a bérekről, járulékokról, úgy venné át a
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megye, hogy beinvitálja más intézményekbe. Úgy gondolja lépéseket tettünk arra vonatkozóan, hogy
megtarthassuk az intézményeket, létszámleépítések voltak. Itt az épületek fenntartásáról kell dönteni és
karbantartásáról. A köznevelési törvény arról szól, ha hallgatunk akkor nem döntöttünk semmiről, akkor
megtehetjük, hogy fenntartjuk. Ha nem nyilatkozunk akkor határozatban kell dönteni, hogy nem vállaljuk.
Viszont nem áll szándékomban nemet nyilatkozni, nem áll szándékomban nem működtetni az
intézményeket. Én szeretném működtetni az intézményeket.
dr. Vörös Mária: 3000 főnél nagyobb lakosságú településeknél nem dönt az önkormányzat, hogy
működteti, hanem törvény írja, hogy működteti és kész. Kérelmezheti, hogy átadja a működtetést azt kell
gazdaságilag alátámasztani. Polgármester és Jegyző írja alá. Október 31-ig kell határozatban megerősíteni
gazdasági számításokkal. Évente van lehetőség arra az önkormányzatnak, hogy a következő tanév évéről
minden egyes évében dönthet. Ez egy kivételes eset most.
Kókai-Dudinszky Mónika: Elég nehéz volt elvégezni ezeket a számításokat, mert ugye nem tudjuk előre
hogy milyen bevételek, kiadások várhatóak. Az SZJA továbbra is itt marad. A közoktatási
intézményekhez a dologi kiadások tekintetében 91 milliót kell körülbelül hozzáadni. 140 millió Ft-ot kell
az önkormányzatnak biztosítani, hogy működtetni tudja az intézményeket.
Gulykáné Gál Erzsébet: Szeretné kérni, hogy támogassa a testület, hogy az önkormányzat tartsa fenn az
intézményeket.
Kovács László: Más megközelítésből próbálja ezt a témát látni, amit Mónika elmondott, ezek a számok
javarészt hipotézisen alapulnak, ezek nem kézen foghatók. Jelenleg senki nem tudja meghatározni, hogy
milyen források maradnak itt. Azt a javaslatot támogatja, hogy mondjunk le a működtetésről.
Habony István megérkezett az ülésre így a Képviselő-testület száma 10 fő.
Dr. Abonyi Viktor: Egyértelműen mindenképpen az oktatás megtartása mellett szavaz.
Dr. Egedy Zsolt: Nem erről szól ez a napirend, hogy arról döntsünk, hogy fenntartsuk-e az oktatást.
Szeptember 1-től az oktatást másfelől fogják irányítani. Nekünk arról kell dönteni, hogy legyen
karbantartás, takarító személyzet stb.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és az „A” jelű határozati javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett az
előterjesztést és az „A” jelű határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta:
273/2012. (IX. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
A közoktatási intézmények működtetési kötelezettségével kapcsolatos előzetes szándéknyilatkozat
megadásáról
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:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Nkt. 74. § (5) bekezdésében, továbbá a 97.
§ (24) bekezdés a) pontja alapján vállalja az önkormányzat illetékességi területén lévő, saját
tulajdonában álló valamennyi, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott
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köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon Nkt. 76. §-a
szerinti működtetését.
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon Nkt. 76. §-a
szerinti működtetésének struktúráját dolgozza ki, és azt terjessze a Képviselő-testület elé
2012.november 30.-ig.
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Nkt.
hatálya alá tartozó intézményekbe járó tanulók lakóhelye szerint illetékes önkormányzatokkal
kezdjen tárgyalásokat hozzájárulás fizetéséről és annak a mértékéről.
Határidő: 2012. november 30.
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik: Jegyzői Titkárság
Értesül:Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
dr. Vörös Mária aljegyző
valamennyi Osztályvezető
érintett Intézményvezetők
--2./ Napirendi pont tárgya: A Városháza ingatlannak, a Magyar Állam tulajdonában álló 73/6309
tulajdoni hányada tulajdonjogának Abony Város Önkormányzata részére
történő ingyenes átruházásával kapcsolatos eljárás megindításához
szükséges döntések meghozatala
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítést nem kívánt tenni.
Dr. Egedy Zsolt: Annyit szeretne hozzáfűzni, hogy használati felosztást nem szoktunk földhivatalba
feltüntetni, ez egy jogi tévedés. Kormányhivatal részéről vannak információi.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 0 nem szavazattal, tartózkodás mellett az
előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta:
274/2012. (IX. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Városháza ingatlanának, a Magyar Állam tulajdonában álló 73/6309 tulajdoni hányada
tulajdonjogának Abony Város Önkormányzata részére történő ingyenes átruházásával kapcsolatos
eljárás megindításához szükséges döntések meghozataláról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 13.§-ra valamint az az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2)
bekezdés c) pontjára az alábbi határozatot hozza:
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1.
Abony Város Önkormányzat Képviselő testülete a Magyar Állam tulajdonában levő, abonyi
ingatlan-nyilvántartásban 5508 hrsz-on felvett (Polgármesteri Hivatal) ingatlan 73/6309 tulajdoni
hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi.
2.
Abony Város Önkormányzata az ingatlani hányadot a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében foglalt önkormányzati feladatok ellátását is biztosító önkormányzati
képviseleti és igazgatási tevékenység ellátására, a feladatellátás minőségének javítása céljából kívánja
tulajdonba venni és használni.
3.
Abony Város Önkormányzata vállalja, hogy a tulajdonba adás érdekében az eljárás során felmerült
indokolt költségeket a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére megtéríti.
4.
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az 1. pontban körülírt ingatlan teljes területe helyi
védelem alatt áll, és kijelenti, hogy az ebből fakadó kötelezettségeket a tulajdonba adást követően
maradéktalanul teljesíti.
5. Abony Város Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ingatlanrész
ingyenes tulajdonba adásához szükséges lépéseket haladéktalanul tegye meg.
Határidő: 2012. október. 31.
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik: Aljegyző
Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
Dr. Balogh Pál jegyző
dr. Vörös Mária aljegyző
valamennyi Osztályvezető
--3./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Közösségi Háza – Komplex Kulturális Oktatási – Művészeti
Központ eszközbeszerzésére ad-hoc bizottság felállítása és közbeszerzési
cég megbízása
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Majd elmondta, hogy az
ügyrendi bizottság javasolta, hogy kerüljön a bizottság tagjai közé Korbély Csabáné és Bakosné Kocsi
Judit. Elmondta, hogy pontonként kell szavazni a határozatról.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat 1. pontjának
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az
előterjesztést és a határozati javaslat 1. pontját egyhangúlag elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat 2. pontjának
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az
előterjesztést és a határozati javaslat 2. pontját egyhangúlag elfogadta.
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat 3. pontjának
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az
előterjesztést és a határozati javaslat 3. pontját egyhangúlag elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és egybe a határozati javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az
előterjesztést és egybe a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
275/2012. (IX. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Közösségi Háza - Komplex Kulturális Oktatási - Művészeti
eszközbeszerzésére ad-hoc bizottság felállítása és közbeszerzési cég megbízása

Központ

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. törvény 22. § (3-4.) bekezdéseire is figyelemmel az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Lehetőségeink Fő tere – Abony Város
integrált településközpont fejlesztése” című KMOP- 5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú
projekthez kapcsolódó Abony Város Közösségi Háza - Komplex Kulturális Oktatási Művészeti Központ eszközbeszerzésére közbeszerzési feladatok teljes körű lefolytatásával a
KÁR-MENTOR Bt. bízza meg. A megbízási díja 1.500.000,-Ft + Áfa, azaz 1.905.000,-Ft,
melynek fedezete a pályázatban biztosított.
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Lehetőségeink Fő tere - Abony Város
integrált településközpont fejlesztése” című KMOP- 5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú
projekthez kapcsolódó Abony Város Közösségi Háza - Komplex Kulturális Oktatási Művészeti Központ eszközbeszerzésére a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó – bíráló bizottsági
- feladatok ellátásával
megbízza
Tóth Róbert
közbeszerzési szakértőt
dr. Vörös Mária aljegyzőt
Jánosi László Abonyi Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjét
Farkas Zsolt főépítészt
Horváth Zoltán tervezőt.
A Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság elnökének Tóth Róbert -t választja meg.
További tagok
Korbély Csabáné Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely
intézményvezető
Bakosné Kocsi Judit Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási intézményvezető
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit
polgármestert a határozatnak megfelelő megbízási szerződés aláírására.
Határidő: 2012. október 15.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
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Értesül:

Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
dr. Vörös Mária aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Ajánlattevők
Abonyi Városfejlesztő Kft.
---

4./ Napirendi pont tárgya: Beszámoló a kistérségi feladatokról
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 határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az
előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta:
276/2012. (IX. 27.) 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-testülete a 2012. 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

--5./ Napirendi pont tárgya: A Balatonszárszói Ifjúsági Tábor 2013. évi üzemeltetése
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
Gulykáné Gál Erzsébet: Köszöntötte Tamást és elmondta, hogy ugye leírták észrevételeiket
pozitívumokat, negatívumokat, azt is tudomásul vettük, hogy rövid idő állt rendelkezésükre mindent
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helyre rakni. Viszont annyit szeretne, hogy aki a mosdót illetve mellékhelyiséget takarítja, ne az adja már
ki a reggelit az ebédet. Az étel minőségével teljes mértékben meg voltunk elégedve, de a változatosságot
azt többen észrevételezték.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Oktatási bizottság támogatta, hogy az Irmák vezesse a tábort.
Jászberényi Tamás: Elmondta, hogy minden észrevételen már elkezdtek dolgozni. A táborhasználat
bruttó értéke az idegenforgalmi adót nem tartalmazza. Felmerült kérdés a személyzet részére az igény
tökéletesen jogos, de hozzátartozik az is, hogy az üzemeltetést átvettük, a hatóságok ellenőrzéseket
tartottak. Azt gondolja, a hátralévő néhány hónap lehetőséget ad arra, hogy találjunk a problémákra
megoldást. Reméli, hogy a jövőben nem lesznek ilyen problémák. Délelőtt a házirendre vonatkozóan volt
Polgármester Asszonynak kérdése, az volt a probléma, hogy a táborozók nem - Önökre gondolok, hanem
másokra-, hogy másként értelmezték a házirendet. Ennek a megoldása és átfogalmazása is folyamatban
van.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az
előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta:
277/2012. (IX. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Balatonszárszói Ifjúsági Tábor 2013. évi üzemeltetéséről
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi ki arra vonatkozóan, hogy a
Balatonszárszó, belterület, 955/1 hrsz. alatti, kivett úttörőtábor jelölésű, 5225 m2 területű ingatlant
2012. október 1-jétől 2013. szeptember 30-ig az IRMÁK UTILIS Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság ifjúsági táborként üzemeltesse a 2012. április 12. napján kelt üzemeltetési szerződésben
kialakított szerződési feltételeknek megfelelően.
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonszárszó, belterület, 955/1 hrsz alatti
ingatlan 2013. évi üzemeltetéséhez anyagi hozzájárulást nem biztosít.
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban
foglaltaknak megfelelő üzemeltetési szerződés aláírására.
Határidő: 2012. szeptember 30.
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Jegyzői Titkárság,
A határozatról értesül:
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
Dr. Balogh Pál jegyző
dr. Vörös Mária aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
Valamennyi érintett önkormányzat Képviselő-testülete
IRMÁK UTILIS Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
---
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Szünet!
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérte a Képviselő-testülete, hogy a „Beszámoló az egészségügyi ellátás
helyzetéről” szóló napirendi pont a 6. napirendi pontként kerüljön megtárgyalásra.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pont cseréjének elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
napirendi pont cserét elfogadta, és a következő határozatot hozta:

278/2012. (IX. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pont cseréje/ Napirendi pont cseréje/ A 8. napirendi pont a „Beszámoló az egészségügyi
ellátás helyzetéről” című napirendi pont a 6. napirendi pontként kerüljön megtárgyalásra
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvényben biztosított jogkörében eljárva a „8. napirendi pont a „Beszámoló az egészségügyi ellátás
helyzetéről” című napirendi pont a 6. napirendi pontként kerüljön megtárgyalásra.
--5./ Napirendi pont tárgya: Beszámoló az egészségügyi ellátás helyzetéről
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Köszöntötte Kátai Dénest és
Kovács Ildikót.
Dr. Egedy Zsolt: Köszöntötte a vendégeket majd elmondta, hogy a Szociális bizottság azt a javaslatot
tette, hogy a határozatban a testület köszönje meg az orvosoknak, egészségügyben dolgozóknak a
munkáját. Egy rövid beszámolót szeretne kérni az eddigi munkákról.
Kátai Dénes: Az ügyelet működése megítélésem szerint stabil, a szerződésben vállalt kötelezettségeink
teljesítése megtörtént, a teljesítéstől kezdve jelentős probléma nem merült fel, írásbeli panasz 2
alkalommal érkezett, hatósági eljárás egy alkalommal indult, a Magyar Orvosi Kamara figyelmeztetésével
zárult. A jogszabályváltozások következtében munkavállalók (bele nem értve a megbízási szerződéssel
valamint alvállalkozói jogviszonyban dolgozó személyeket) részére a közbeszerzési eljárásban közölt
összeghez képest átlagosan bruttó 30% béremelést kellett végrehajtani, tekintettel arra, hogy előző
munkáltatója a törvényes bérminimumot sem adta meg részükre. Rendezni kellett az orvosok jogállását és
bérét is, mivel a Régió Kft. ezt a kérdést is meglehetősen szabadon kezelte, a bérek színvonala pedig
messze a piaci átlag alatt volt. A most a kormány által kommunikált bérfejlesztésekre fedezet nem
biztosított. A hatályba lépett Mt. rendelkezéseit a továbbfoglalkoztatással összefüggésben vizsgáljuk, a
bérezések rendszere ennek függvényében változhat. A 2012. évi átlagos fogyasztói-árindex emelkedése
3,9 % volt. A költségnövekedés továbbra sem lett kompenzálva az E-alapból, a finanszírozási alapösszeg
továbbra is 2006. január 01. óta 40 forint. Az önkormányzati kifizetések 30-45 napos késedelemmel
érkeznek, jelenleg 2 havi ellenszolgáltatás 1.976.000 Ft. értékben a lejárt tartozás, amellyel szemben a
dolgozók, felé lejárt tartozásunk nincs, a NAV és egyéb szállítók felé 30 napon túli tartozásunk nincs.
Összefoglalva, az alulfinanszírozottság továbbra is jellemző, az E-alapból történő finanszírozás eróziója
továbbra sem állt meg, a jogszabályváltozások következtében tovább nőtt a bérfeszültség, a dolgozók
kiszolgáltatottsága. A likviditásunkat tovább rontja a mostanra általánosnak mondható önkormányzati
kintlévőségek halmozódása. A szakemberek tekintetében az egy fő helyi háziorvos vesz részt. A humánerőforrás krízis egyre inkább jellemző. Az ágazaton belüli aránytalan bérfejlesztések jelentős problémát
jelenthetnek a jövőben. A működés kezdetekor felülvizsgáltuk és ésszerűsítettük a felszerelést.
Következtében új informatikai rendszer került beállításra, új kivonuló felszerelést biztosítottunk. Az OEP
forrást biztosított gép- és eszközfejlesztésre 1. 500.000 Ft. összegben, amelyből EKG-t, defibrillátort,
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pulseoxymetert és sürgősségi táskát szereztünk be. Az ügyelet műszaki-technikai felszereltsége jóval
meghaladja a minimumfeltételekben foglaltakat. Végezetül megemlíteném, hogy az egészségügyi
szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 2012. VII. 1-től hatályos
60/2003 ESZCSM rendelet személyi minimumfeltételeit a jogszabályban foglalt 2012. szeptember 01-i
határidőig nem tudja teljesíteni. Teljességgel abszurd a jelenlegi humánerőforrás-krízisben a
műszakonként egyidejűleg két fő orvos egyidejű jelenléte. Ez még megfelelő fedezet mellett is igen
nehezen, és más jogszabály be nem tartásával lenne csak megoldható. Fedezet nélkül ez a jogszabály
jelenleg betarthatatlan, nem beszélve arról, hogy ésszerűtlen is. Ezt jeleztük az illetékes kormányhivatal
felé, továbbá jogértelmezést kértünk ennek kapcsán, amelyre válasz jelenleg nem érkezett.
Megjegyezném, hogy e jogszabály-módosítás gyakorlatilag a nagyvárosokon kívül országos problémát
jelent. Mindazonáltal, ha a személyi minimumfeltételek a jelenlegi 60/2003 ESZCSM rendelet szerint
maradnak hatályban, és az egyéb feltételek markánsan nem változnak, a jogsértő állapot csak
szerződésmódosítással vagy szerződésbontással lesz orvosolható szerződéskötéskor előre nem látható
lényeges körülményre való hivatkozással.
Dr. Egedy Zsolt: A következő kérdése a tüdőszűréssel kapcsolatban lenne, hogy az új intézetben fog-e
történni?
Kovács Ildikó: A rendelet alapján a tüdőszűrés is más szakma meg a tüdőgyógyászat is más szakma. Az
intézetben tüdőszűrésre nincs engedély csak tüdőgyógyászatra, természetesen, ha jön beteg akkor
megvizsgálja a tüdőgyógyász szakorvos.
Dr. Abonyi Viktor: Az elmúlt időszak egészségügyet érintő jelentős változásainak következtében a
magyar orvostársadalom többsége úgy érzi, nehéz helyzetbe került. Igen nehéz gazdasági-társadalmi
környezetben kell egyik oldalról a hivatali intézkedéseknek, míg másik oldalról a betegek folyamatos,
olykor alaptalan elvárásainak megfelelnünk. Az orvosi hivatásnak, a többi klasszikus hivatáshoz – pl:
jogász, tanár, lelkész- hasonlóan csökkent a társadalmi presztizse. A korábbi paternalisztikus orvos-beteg
kapcsolat helyett partneri kapcsolat a jellemző, az elvárások nagymértékben megnőttek a munkánkat
illetően. Ma már nem „Istennek”, hanem embernek tekintenek bennünket, gyakran mégis csodát várnak
tőlünk. Ezen okok, valamint a reálértékben folyamatosan romló, szűkös finanszírozás miatt a háziorvosok
utánpótlása akadozik, egyre több a betöltetlen praxis. Jelenleg hazánkban 250.000 ember él olyan
településeken, ahol nincs állandó háziorvosi ellátás. A kollégák átlagéletkora folyamatosan nő, a működő
6800 praxisban meghaladja az 58 évet, a praxisok 1/3-ban nyugdíjkorhatár feletti orvosok dolgoznak! Az
egészségügyi dolgozók elvándorlása egyre nagyobb méreteket ölt, ezen belül 2005 és 2010 között 240
családorvos kért hatósági bizonyítványt végzettsége külföldi elismertetése céljából. Egy 2009-ben készült
felmérés alapján 10 orvosból 9 érzi úgy, hogy nagyon nehéz orvosnak lenni Magyarországon. Ezt tükrözik
a nemzetközi összehasonlításban is magas morbiditási (megbetegedési) mutatók a szakmán belül, ami
egyenes következménye a tartós kimerültségnek, a túlzott munkahelyi stressznek, a kiégésnek és a tartós
boldogtalanságnak. Az egészségügyi rendszer folyamatos át ill. újjászervezése kapcsán az „átmeneti
állapot” szinte permanensnek tekinthető, ami óriási nyomásként nehezedik az ellátókra. A változtatások
gyakoriak, gyakran zavarosak, lehetetlenné teszik a hosszú távú tervezést, és a kiegyensúlyozott gyógyító
környezet megteremtését. A 2011 közepén elfogadott Semmelweis Terv az ellátórendszer kulcselemének
tekinti, prioritásként kezeli az alapellátást, erősíteni kívánják a háziorvosi hálózat képességét és
érdekeltségét a helyben befejezett ellátások arányának növelésére, a prevencióban és az
egészségnevelésben való aktív részvételre. Távlati cél praxisközösségek, kistérségi alapellátási központok
kialakítása, illetve ezek és a védőnői hálózat, valamint az otthoni szakápolást és szociális gondozást nyújtó
önkormányzati, civil és egyházi szervezetek szorosabb integrációja. További elemei a tervnek az eszköz és
ingatlantámogatás rendszerének felújítása, a finanszírozás optimalizálása, indikátor alapú
teljesítményértékelés, egységes informatikai rendszer kialakítása, életpályamodell kidolgozása. Abony
egészségügyi alapellátását jelenleg 6 felnőtt háziorvosi, 4 gyermekorvosi, valamint 4 fogorvosi praxis látja
el. A rendelők állapota, felszereltsége nagyon jó, különösen a Dr. Kostyán Andor Rendelőintézetben
mondható 21-ik századinak. Dr. Lázár Ferenc (örvendetes) távozásával praxisa megszüntetésre került, az
ellátandó területet az önkormányzat felosztotta a helyi háziorvosok között, így a betegellátás
zavartalansága mindvégig biztosított volt. A helyi betegforgalmi adatok az országos átlagnak felelnek
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meg: a gyermekorvosok naponta 30-50 , míg a felnőtt háziorvosok 50-80 beteget látnak el szezontól
függően. A gyermekorvosok többnyire légúti ill gyomor-bélrendszeri vírusfertőzések, valamint azok
következményei miatt látják el kis betegeiket. Ezzel szemben a felnőtt háziorvosok munkájának túlnyomó
részét a krónikus szív-érrendszeri, anyagcsere, légzőszervi és mozgásszervi betegségek
felderítése,kezelése és gondozása teszi ki. Az utóbbi években az 5 leggyakoribb ellátást igénylő orvosi
probléma közé a pszichés eredetű betegségek verekedték fel magukat városunkban is, ami rendkívüli
terheket ró az egyébként is túlterhelt dolgozókra. Egyre több kezeletlen pszichiátriai problémával
találkozunk, ami a rossz anyagi helyzet és a kilátástalanság gyakori velejárója. A szakrendelésekkel a
kollégák általában elégedettek. Külön többen kiemelték a diabetológiai szakrendelés nagyon hosszú
előjegyzését és a pszichiátriai szakrendelés hiányát. A laboratóriumi leletek kiadásával kapcsolatban
teljesen értelmetlen, érthetetlen, szakmaiatlan a Sanamed gyakorlata, miszerint a vizsgálatot kérő
háziorvos azt nem kaphatja kézhez, hozzátartozó is csak érvényes meghatalmazással juthat hozzá! Az
ebben a gyakorlatban rejlő veszélyeket csak a praxisok dolgozói értik, így erre nem térnék ki
részletesebben. Egyik háziorvos Kolléganő javaslata, hogy legyen állandóan elérhető defibrillátor a
sportcsarnokban ill. a rendelőintézetben elhelyezve, ennek lehetőségét szeretnénk megvizsgáltatni az
önkormányzattal. Az ügyelet munkájával kapcsolatban az elmúlt évekhez képest nagyon kevés a negatív
megjegyzés, az ellátás valóban doktorfüggő, de ebben a tekintetben a környező települések is hasonló
helyzetben vannak. Nagyon nehéz jól felkészült, türelmes, munkáját kifogástalanul végző orvosokat
találni ismerve a helyi ügyelet viszontagságait (magas betegforgalom, nagyarányú indokolatlan ellátás,
türelmetlenség, elégedetlenség, gyakran közvetlen fenyegetettség!). Rendkívüli nehézségeket okoz az is,
hogy a helyi kollégák nem vesznek részt az ügyeleti ellátásban, nyilván részben a fent említett okok miatt.
Abony egészségügyi ellátása egyébként nagyon jónak mondható, véleményem szerint különösen az
alapellátás országos viszonylatban is megállja a helyét, nincs szégyenkezni valónk.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az
előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta:
279/2012. (IX. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az egészségügyi ellátás helyzetéről
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 2. §
(2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, foglaltak alapján az alábbi határozatot hozta:
1. Abony város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi ellátásról szóló beszámolót
megtárgyalta és elfogadta.
2. Abony város Önkormányzat Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki az egészségügyi ellátó
rendszerben dolgozók munkájáért.
--7./ Napirendi pont tárgya: A Volán társaságok autóbuszainak Abony, Kossuth téren kívüli parkolásának
megoldása
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Alpolgármester úr mondta azt a
lehetőséget, hogy a téglagyárba parkoljanak és véleményem szerint is megfelelő nekik.
Dr. Egedy Zsolt: Egy dolgot nem lát ebben az anyagban, a vasútállomásnak a parkolási lehetőségét.
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Kovács László: Segítséget szeretne kérni, hogy a buszcsatlakozást hangolják össze a vonat menetrenddel.
Véleménye szerint a téglagyár parkolóhelynek tökéletes lenne.
Kocsiné Tóth Valéria: Nem érti miért tárgyaljuk ezt, ez egy üzleti alapon működő társaság, oldják meg.
Gulykáné Gál Erzsébet: Azt gondolja, hogy a közvetítésben, ha segítünk, akkor megoldhatóak ezek a
problémák.
Habony István: Kérem, nem a levelekben kell mentegetőzni, hanem le kell velük ülni tárgyalni. Nagyon
jó ajánlat a téglagyár, az egy komplett terület.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta a módosító javaslatot, hogy a Kossuth téren a buszok ideiglenes
elhelyezése a 2012. október 1-ig lehetséges. Képviselő-testület megbízza a Pénzügyi bizottságot a
forgalmi táblák kihelyezésének meghatározására. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete
tájékoztatja a Volán társaságokat, hogy telephely kialakítás céljára lehetőség van a MÁV Zrt. és a
Wienerberger Zrt. területén.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a módosító határozati javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az
előterjesztést és a módosított határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta:
280/2012. (IX. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Volán társaságok Abony, Kossuth téren kívüli parkolásának megoldásáról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi Bizottságot, hogy
vizsgálja meg a Kossuth tér forgalmi rendjét, és a szükséges intézkedéseket tegye meg a
buszok éjszakai parkolásának és az egy óránál hosszabb várakozási idejének tiltása
érdekében.
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti, hogy a Kossuth téren a buszok
ideiglenes elhelyezése a 2012. október 1-ig lehetséges. Képviselő-testület megbízza a
Pénzügyi bizottságot a forgalmi táblák kihelyezésének meghatározására.
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatja a Volán társaságokat, hogy
telephely kialakítás céljára lehetőség van a MÁV Zrt. és a Wienerberger Zrt. területén.
Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
dr. Vörös Mária aljegyző
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Valamennyi Osztályvezető
Volán társaságok
---

8 ./ Napirendi pont tárgya: A 2012. évre tervezett útfelújítások
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
Habony István: Kérte a Településfejlesztési osztályt, hogy a gimnázium mögött a füves részt kerítsék
már körbe szegélykővel.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Amit a testület jóváhagyott, minden szerepel az előterjesztésben.
Kovács László: Még egyet felvennék, a pálinkafőzőnek az utcája.
Romhányiné dr. Balogh Edit: De ezek most belterületi utak.
Habony István: Támogatja Kovács László javaslatát.
Dr. Egedy Zsolt: Javasolja, hogy a szeptember 6-i határozat kerüljön pontosításra
Fekete Tibor: Javasolja, hogy a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola Kálvin út felőli részét a Sívókúriáig a padkázás kerüljön megvalósításra.
Dr. Magyar Gábor az ülésről távozott így a Képviselő-testület száma 9 fő.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Az a javaslata, hogy az Abokom kapja meg ezt feladatnak. Az a határozat
pedig javításra került.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a módosító határozati javaslat 1.
pontjának elfogadásáról ami így szól: azon feltétellel, hogy a ”volt Széll - kastély” eladásából származó
csökkentett (kátyúzási munkálatok bruttó 1.168.400,- Ft) bruttó 20.584.600,- Ft vételár az Önkormányzat
számláján jóváírásra kerül. A 2012- ben felújítandó utakat a határozat 1. sz. melléklete alapján határozza
meg.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az
előterjesztést és a módosított határozati javaslat 1. pontját elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a módosító határozati javaslat 2.
pontjának elfogadásáról ami így szól: a határozat 1. pontjában meghatározott útfelújítási munkálatok
elvégzésével - az ott megjelölt feltétel teljesülése esetén - a Makadám Group Kft. bízza meg az Útalap
elkészítésére (Függetlenség(két vége), Mikes K. (József A. és Mária T között), Török I., József ) , Mária
Terézia( Mikes Kelemen-Kazinczy között) nettó , 4.212.988,- Ft+Áfa díjért. A felsőréteg helyreállítás
elkészítését ( Balassi B., Degré-Dózsa Gy. sarok, Endre (eleje), Erkel F., Petőfi S., Gaál M., Bercsényi,
Kőrösi Cs., Tabán, Wesselényi) nettó 3.759.785,.Ft+ Áfa díjért.
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az
előterjesztést és a módosított határozati javaslat 2. pontját elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a módosító határozati javaslat 3.
pontjának elfogadásáról ami így szól: a (Damjanich, József A., Hunyadi, Jókai,Kazinczy F., Kodály Z.,
Könyök, Mátyás király, Mikes Kelemen, Radák, Szent László) belterületi utak padkázási munkálatainak
elvégzésével az ABOKOM Nonprofit Kft-t bízza meg nettó 7.564.200-, Ft+ÁFA azaz bruttó 9.606.534,Ft díjért, melynek fedezete a ”volt Széll - kastély” eladásából származó, útfelújításokat követően
fennmaradó pénzösszegből biztosított. Valamint a Képviselő-testület további padkázási munkálatok
elvégzését kéri a Temető dűlőben a (Temető sarkától a Vadászházig) és a Gyulai Gaál Miklós Általános
iskola Kálvin út felőli részét a Sívó-kúriáig.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az
előterjesztést és a módosított határozati javaslat 3. pontját elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a módosító határozati javaslat 4.
pontjának elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az
előterjesztést és a módosított határozati javaslat 4. pontját elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a módosító határozati javaslat 5.
pontjának elfogadásáról ami így szól: További útfelújítási munkálatokra felhasználja a ”volt Széll kastély” eladásából származó csökkentett bruttó 20.584.600,- Ft vételárból a kátyúzási, útfelújítási,
padkázási munkálatok elvégzését követően fennmaradó bruttó 852.644,- Ft összeget az alábbi utak
felsőréteg helyreállításra fordítja: Alkotmány utca 393.223,-Ft, Liget utca 142.478,-Ft, Szeretet utca
310.003,-Ft.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az
előterjesztést és a módosított határozati javaslat 5. pontját elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a módosító határozati javaslat 6.
pontjának elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az
előterjesztést és a módosított határozati javaslat 6. pontját elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak egybe az előterjesztés és a módosító határozati
javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az
előterjesztést és a módosított határozati javaslat elfogadta.
281/2012. (IX. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
A 2012. évre tervezett további útfelújításokról
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 Önkormányzatának Képviselő-testülete, azon feltétellel, hogy a ”volt Széll - kastély”
eladásából származó csökkentett (kátyúzási munkálatok bruttó 1.168.400,- Ft) bruttó 20.584.600,Ft vételár az Önkormányzat számláján jóváírásra kerül a 2012- ben felújítandó utakat a határozat
1. sz. melléklete alapján határozza meg.
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2. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1. pontjában meghatározott
útfelújítási munkálatok elvégzésével - az ott megjelölt feltétel teljesülése esetén - a Makadám
Group Kft. bízza meg az Útalap elkészítésére (Függetlenség(két vége), Mikes K. (József A. és
Mária T között), Török I., József ) , Mária Terézia( Mikes Kelemen-Kazinczy között) nettó ,
4.212.988,- Ft+Áfa díjért. A felsőréteg helyreállítás elkészítését ( Balassi B., Degré-Dózsa Gy.
sarok, Endre (eleje), Erkel F., Petőfi S., Gaál M., Bercsényi, Kőrösi Cs., Tabán, Wesselényi)
nettó, 3.759.785,.Ft+ Áfa díjért.
3. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a (Damjanich, József A., Hunyadi,
Jókai,Kazinczy F., Kodály Z., Könyök, Mátyás király, Mikes Kelemen, Radák, Szent László).
belterületi utak padkázási munkálatainak elvégzésével az ABOKOM Nonprofit Kft-t bízza meg
nettó 7.564.200-, Ft+ÁFA azaz bruttó 9.606.534,- Ft díjért, melynek fedezete a ”volt Széll kastély” eladásából származó, útfelújításokat követően fennmaradó pénzösszegből biztosított.
Valamint a Képviselő-testület további padkázási munkálatok elvégzését kéri a Temető dűlőben a
(temető sarkától a Vadász házig) és a Gyulai Gaál Miklós Általános iskola Kálvin út felőli részét a
Sívó-kúriáig.
4. Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban megjelölt feltétel teljesülését
követően a határozat mellékletének és az árajánlat műszaki tartalmának megfelelő vállalkozási
szerződés aláírására.
5. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete további útfelújítási munkálatokra
felhasználja a ”volt Széll - kastély” eladásából származó csökkentett bruttó 20.584.600,- Ft
vételárból a kátyúzási, útfelújítási, padkázási munkálatok elvégzését követően fennmaradó bruttó
852.644,- Ft összeget az alábbi utak felsőréteg helyreállításra fordítja: Alkotmány utca 393.223,Ft, Liget utca 142.478,-Ft, Szeretet utca 310.003,-Ft.
6. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen pontokban felsorolt munkálatok
elvégzési határidejét 2012. november 30-ig határozza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit
Végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési osztály
Gazdasági osztály
A határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Balogh Pál
dr. Vörös Mária aljegyző
Valamennyi osztályvezető
Ajánlattevők
--9 ./ Napirendi pont tárgya: Abony, 3727/1 hrsz-ú ingatlan átnevezése
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.
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az
előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta:
282/2012. (IX. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony, 3727/1 hrsz.-ú ingatlan átnevezéséről
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az
alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 3327/1 hrsz-ú ingatlan (belterületi út) nevét,
mely az ingatlan-nyilvántartásban „Rózsa utca” megnevezéssel szerepel Bodócs köz-re változtatja.
2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt az Abony Város vagyonáról és a vagyonnal való
gazdálkodásának egyes szabályairól szóló 13/2007. (IV.12.) számú Önkormányzati rendelete – 1.
pont szerinti döntés átvezetésével kapcsolatos - módosításának előkészítésére
Határidő: 2012.12.31.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
A határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
Dr. Balogh Pál jegyző
Dr. Vörös Mária aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
--10./ Napirendi pont tárgya: A járási hivatalok kialakításával kapcsolatos megállapodás aláírásáról
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 határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az
előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta:
283/2012. (IX. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
a járási hivatalok kialakításával kapcsolatos megállapodás aláírásáról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva figyelemmel a járások kialakításáról,
valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. XCIII. törvényben valamint a járási
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(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendeletben foglaltakra az alábbi
határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a járások
kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. XCIII.
törvény valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm.
rendelet 2. sz. melléklete alapján – a Ceglédi Járási Hivatal Kirendeltségének az abonyi 5508 hrsz.
alatti Városháza épületében történő kialakítása tárgyában előkészített megállapodást, a Pest
Megyei Kormánymegbízottal aláírja.
2. Abony Város Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a járások
kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. XCIII.
törvény mellékletét képező teljességi nyilatkozatot aláírja.
Határidő: 2012. október. 31.
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Aljegyző
Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
dr. Vörös Mária aljegyző
valamennyi Osztályvezető
--11./ Napirendi pont tárgya: A közterületek eltérő használatáról szóló 27/2003. (XII. 17.) önk. rendelet
módosításáról
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 rendelet módosítás elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az
előterjesztést és a rendeletmódosítást elfogadta, és a következő rendeletet alkotta:

Abony Város Önkormányzat
29/2012. (IX.27.) önk. rendelete a közterületek eltérő használatáról szóló 27/2003. (XII. 17.) önk.
rendelet módosításáról
Abony Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény l6. § (l)
bekezdése alapján – a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007.
(X.29.) Korm. rendelet, és a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.
(IX.29.) Korm.rendelet rendelkezéseit figyelembe véve a közterületek eltérő használatáról szóló
27/2003. (XII.17.) önk. rendelet (továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
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1. §
A R. 11. §. (7) bekezdése az alábbiak szerint egészül ki:
c) a terület használatára olyan beruházások kivitelezési munkáihoz kerül sor, amelynek építtetője
részben, vagy egészben Abony Város Önkormányzata.
2. §
Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Kelt: Abony 2012. szeptember 27.
Kihirdetve: 2012. október 02.
Romhányiné Dr. Balogh Edit
polgármester

Dr. Balogh Pál
jegyző

--11./ Napirendi pont tárgya: Lejárt határidejű határozatok
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 rendelet módosítás elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az
előterjesztést és a rendelet módosítást elfogadta, és a következő határozatot hozta:
284/2012. (IX. 27.) 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:
 97/2012. (III.29.) Szivárvány Óvoda és Bölcsőde és Pingvines Óvoda és Bölcsőde nyári
nyitvatartási rendjének jóváhagyására
 125/2012. (IV.12.) A Balatonszárszói Ifjúsági Tábor 2012. évi üzemeltetése
 Z-161/2012. (V.31.) Az Abonyi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatói
állására beérkezett pályázatok elbírálása
 Z-165/2012. (V. 31.) Az Abony, Kossuth tér 3. I/4. szám alatti önkormányzati bérlakás bérleti
jogviszonyának folytatása iránti kérelem elbírálása
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 184/2012. (VI. 05.) ÁFA kompenzációval érintett KMOP-5.2-1/B-09-2f-2010-0011
„Lehetőségeink Fő tere- Abony Város integrált településközpont fejlesztése” című projekt önerő
módosításáról
 185/2012. (VI. 05.) ÁFA kompenzációval érintett KMOP-3.3.1/B-10-2010-0037 „Abony Város
északkeleti részének csapadékvíz-elvezetése és gyűjtése” című projekt önerő módosításáról
 186/2012. (VI. 05.) ÁFA kompenzációval érintett projekteknél önerő módosítására
 191/2012. (VI.05.) a Fehér Gyolcs Alapítvány által házi segítségnyújtás végzéséről
 194/2012. (VI. 05.) A Polgármesteri Hivatal nyílászáróinak cseréje és fűtési rendszerének
korszerűsítésében megtett intézkedések
010-0011 számú a „Lehetőségeink Fő tere Abony Város integrált településközpont fejlesztése”
tárgyú projekthez kapcsolódó nyilvánosság biztosítására
 241/2012. (VII. 12.) Pályázat benyújtása a 62/2012. (VI.29.) VM rendelet keretén belül külterületi
földútjaink karbantartására, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök
beszerzésére
 246/2012. (IX. 06.) Abony Város Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének módosításáról
 253/2012. (IX. 06.) a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
„Innovatív iskolák fejlesztése” című TÁMOP-3.1.4-12/1. kódjelű pályázaton való részvételének
támogatásáról
 254/2012. (IX. 06.) a logopédiai és gyógytestnevelési feladatok 2012. szeptember 01.-től történő
ellátásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról
 257/2012. (IX. 06.) Pályázat benyújtása a 62/2012. (VI.29.) VM rendelet keretén belül mobil
egészségügyi vizsgálatok végzésére tanyai lakosok számára
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő megjelölése nélküli hosszabbítását
rendeli el az alábbi határozatok végrehajtására:
 251/2012. (IX. 06.) Pályázati Szabályzat jóváhagyásáról
 267/2012. (IX. 06.) Abony Város Önkormányzatának Törtel Község Önkormányzat által
"Ivóvízminőség-javítás Törtelen" című KEOP-1.3.0 pályázat benyújtásához kapcsolódó
nyilatkozatáról
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő hosszabbítását rendeli el az alábbi
határozatok végrehajtására:
 Z-7/2012. (I.26.) Az Abony, Kodály Zoltán és a Semmelweis utca között elhelyezkedő belvíz
elvezető árok telekhatárának, tulajdonviszonyainak, illetve szolgalmi jogának rendezése
Határidő: 2012. december 31.
 52/2012. (III.01.) Abony Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet végrehajtásához
szükséges intézkedésekről
Határidő: 2012. december 31.
 89/2012. (III.29.) Tájékoztató az Abony Városi Termálfürdő üzemeltetésére irányuló pályázat
kiírásának lehetőségeiről
Határidő: 2013. április 30.
 155/2012. (V.10.) a nyári gyermekétkeztetés fedezetének biztosításáról
Határidő: 2012. december 31.
 182/2012. (VI.05.) A „Lehetőségeink Fő tere – Abony Város integrált település központ
fejlesztése” című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt keretében
megvalósuló I. Főtér Fesztivál programsorozat megtárgyalásáról
Határidő: 2012. november 15.
 187/2012. (VI. 05.) A 91/2012. (III. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítása
Határidő: 2012. november 30.
 209/2012. (VI. 28.) Az Abony Város Önkormányzata tulajdonát képező egyes ingatlanok
hasznosítása
Határidő: 2012. október 31..
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 210/2012. (VI.28.) Abony, Károly Róbert utca 2750 helyrajzi szám alatti ingatlan hasznosítása
Határidő: 2012. december 31.
 215/2012. (VI.28.) Abony, volt Márton kúria északi melléképületének részleges bontáshoz
kapcsolódó pályázat kiírásáról
Határidő: 2012. december 31.
 255/2012. (IX.06.) a Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egysége Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény megüresedő álláshely betöltésére irányuló kérelmének elbírálásáról.
Határidő: 2012. október 15.
 256/2012. (IX.06.) a Városi Sportcsarnok intézményvezetői állására pályázat kiírásáról
Határidő: 2012. december 31.
 258/2012. (IX. 06.) Az Abony, Kálvin út 10. szám alatti volt Sívó-kúria műemlék épületén lévő
tetőfedés részleges felújítási munkáira kivitelező cég megbízásáról
Határidő: 2012. december 31.
 259/2012. (IX.06.) A volt Ungár kúria meglevő födém veszélyelhárítására kivitelező cég
megbízása
Határidő: 2012. december 31.
A határozatról értesülnek:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
Dr. Balogh Pál jegyző
dr. Vörös Mária aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
--13. napirendi pont: Egyebek
Kocsiné Tóth Valéria: Elmondta, hogy a Gyulai Iskolában nem értenek egyet a törvénnyel a szülők, hogy
nem négy osztály indítható. Olyanok is bekerültek, akik a felvételin nem jutottak be.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Szakmailag nem az önkormányzat dolga. Remélni tudja, hogy
integrálódnak azok a gyerekek.
Gulykáné Gál Erzsébet: Valikának szeretné mondani, hogy nem törvény elleni lépés van.
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. Vörös Mária
aljegyző

