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JEGYZŐKÖNYV
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. január 09-i nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-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, Fodor János, Fiala Károly Településfejlesztési
osztályvezető, Mádi Csaba és Vincze István Mikro-Voks kezelő, Bevíz Barbara jegyzőkönyvvezető.
Meghívottként jelen volt: Jánosi László Abony Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgató, Tóth Róbert Közbeszerzési
szakértő Kár-mentor Bt.
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 8 fővel határozatképes.
--Ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat.
Nyílt ülés:
1. Az energia hatékonyság növelésére irányuló tervek
elkészítése az Abony 3260 hrsz ingatlan
(Szolnoki u. 7.) vonatkozásában

Előadó:
Romhányiné
Polgármester

dr.

Balogh

Edit

--Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy a van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Elmondta, hogy a nyílt ülés napirendi pontja a zárt ülésen elfogadásra kerültek.
--1./ Napirendi pont tárgya: Az energia hatékonyság növelésére irányuló tervek elkészítése az Abony 3260 hrsz
ingatlan (Szolnoki u. 7.) vonatkozásában
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat majd átadta Fiala Károlynak a szót.
Fiala Károly: A fejlesztés műanyag nyílászárók beépítésére, szigetelés felépítésre, valamint kazán és fűtésrendszer
cserére, átépítésre irányulhat. Az épülete helyi védettség alatt áll és műemléki környezetben helyezkedik el, ezért
engedély köteles tevékenységnek minősül a nyílászárók cseréje. A engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges
terv készítését, a fentiekben említett védettség miatt kizárólag az arra jogosultsággal rendelkező tervező végezheti. A
fűtéskorszerűsítés a gázhálózathoz való csatlakozásból kifolyólag szintén terv és engedély köteles, és ezért szintén
szükséges a pályázatban való részvételhez arra jogosult tervező megbízása. A fenti tervek elkészítésre árajánlatok
kerültek bekérésre, melyek az előterjesztés elkészítéséig nem érkezetek be, így azok legkésőbb a képviselő testületi
ülésen kerülnek kiosztásra. A Képviselő-testület az energetikai pályázatok előkészítési munkálataival (Polgármesteri
Hivatal, Szivárvány Óvoda), illetve projektmenedzseri feladataival a Városfejlesztő Kft.-t bízta meg. A szükséges
anyagi fedezetről a Képviselő testület a január havi soros ülésén dönt.
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Dr. Egedy Zsolt: Javasolta, hogy kerüljön bele az ügyrendi és a szociális bizottság módosítása, majd ismertette a
módosításokat: Javasolja, hogy a Két Torony Kötvény kamatbevételéből finanszírozott jelen határozati pontban
szereplő energiahatékonyság növelésére irányuló építészeti tervek költsége 2013.12.31. napjáig Abony Város
Önkormányzat 2013. évi költségvetésének valamely egyéb forrásából kerüljön visszapótlásra és ugyanez a 3. pontban
is ami így hangzik, hogy a Két Torony Kötvény kamatbevételéből finanszírozott jelen határozati pontban szereplő
energiahatékonyság növelésére irányuló épületgépészeti tervek költsége 2013.12.31. napjáig Abony Város
Önkormányzat 2013. évi költségvetésének valamely egyéb forrásából kerüljön visszapótlásra.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosító határozati
javaslatról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 2 igen és 4 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a módosító határozati
javaslatot nem támogatta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 1. pontjáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a határozat 1. pontját
egyhangúlag elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 2. pontjáról, hogy Bedekovics Évát bízza
meg az építészi tervek elkészítésével 250.000 Ft + Áfa összegért.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a határozat 2. pontját,
Bedekovics Évát bízza meg az építészi tervek elkészítésével 250.000 Ft + Áfa összegért egyhangúlag elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 3. pontjáról, hogy Csabai Jánost bízza meg
az épületgépészeti tervek elkészítésével 65.000 Ft összegért.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a határozat 3. pontját,
Csabai Jánost bízza meg az épületgépészeti tervek elkészítésével 65.000 Ft összegért egyhangúlag elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 4. pontjáról, és kerüljön bele
kiegészítésként, hogy a Képviselő-testület a pályázat előkészítésére is felkéri a Városfejlesztő Kft.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a határozat 4. pontját, a
kiegészítéssel együtt egyhangúlag elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 5. pontjának elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a határozat 5. pontját,
egyhangúlag elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak egybe a határozat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a határozatot
egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
2/2013. (I. 09.) sz. Képviselő-testületi határozat
A KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések című pályázaton való részvételről, valamint a
részvételhez szükséges tervdokumentáció elkészítésére cég megbízásáról az Abony 3260 hrsz.-ú ingatlan
(Szolnoki u. 7.) vonatkozásában
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
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1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi ki a KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai
fejlesztések című pályázaton való részvételt az Abony 3260 hrsz (általános iskolai tantermek)
vonatkozásában.
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony 3260 hrsz (általános iskolai tantermek)
energiahatékonyság növelésére irányuló építészeti tervek elkészítésével a Bedekovics Évát bízza meg 250.000
Ft,-+ ÁFA összegben, melynek fedezete a Két Torony Kötvény kamatbevétel terhére biztosított.
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony 3260 hrsz (általános iskolai tantermek)
energiahatékonyság növelésére irányuló épületgépészeti tervek elkészítésével a Csabai Jánost bízza meg
65.000 Ft összegben, melynek fedezete a Két Torony Kötvény kamatbevétel terhére biztosított.
4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Városfejlesztő Kft-t a pályázat előkészítésére és a
projektmenedzseri feladatok ellátásra.
5. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozatnak megfelelő
szerződések megkötésre.
Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Jánosi László ügyvezető
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
Abonyi Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Városfejlesztő Kft.
Ajánlattevők
--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 nyílt
ülést bezárta.
K.m.f.

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

Dr. Balogh Pál
jegyző
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