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2013. szeptember 26-i nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i nyílt üléséről.
Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Parti Mihály alpolgármester, Fekete Tibor,
Habony István, Kovács László, Murvainé Kovács Rita, Gulykáné Gál Erzsébet, Dr. Magyar Gábor
Sándor képviselők
Képviselő-testület tagjai: 8 fő.
Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: Dr. Balogh Pál jegyző, Kelemen Tibor aljegyző, Fiala
Károly Településfejlesztési Osztály osztályvezetője, Kovács Teodóra Hatósági és Szociális ügyek
osztálya, Mádi Csaba Mikro-Voks kezelő, Bevíz Barbara jegyzőkönyvvezető, Egedi Eszter kulturális,
kommunikációs és titkársági referens
Meghívottként jelen volt: Tóth Róbert közbeszerzési tanácsadó, Jánosi László az Abonyi Városfejlesztő
Kft. ügyvezető igazgatója, Kátai Dénes, Molnár György Morrow Medical,
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett: Dr. Egedy Zsolt, Kocsiné Tóth Valéria
--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 Képviselő-testületi ülés napirendi pontjait.
 Mészáros Lászlóné ünnepélyes képviselői eskütétele
 a „Virágos Abonyért” című pályázat keretében díjátadás
 Farkas István rendőr főtörzsőrmester körzeti megbízott bemutatása

Napirend:
Zárt Ülés
1.
KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 Abony Város
szennyvíztisztító telepének korszerűsítése tárgyú projekt
FIDIC Piros Könyv szerinti kivitelezési feladatainak
megvalósítása tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi
felhívásának elfogadása
2.

KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú
„Lehetőségeink Fő tere- Abony Város integrált
településközpont fejlesztése” című pályázat Abony Város
Közösségi Háza –Komplex kulturális, oktatási, művészeti
központ pince gépészet megvalósítása” tárgyában kiírt
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

Előterjesztő:
Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

3.

Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi
Kiállítóhely igazgatói állására (magasabb vezető) beérkezett
pályázatok elbírálása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

4.

Az Abony, Kossuth tér 4. I/3. szám alatti 54 m2 alapterületű
önkormányzati bérlakás önkormányzati érdekből történő
ismételt bérbeadása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

5.

Kátyúkár megtérítése iránti kérelmének elbírálása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

Nyílt Ülés
1.

Javaslat az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságban
megüresedett hely betöltésére

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

2.

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

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

3.

Beszámoló az egészségügyi ellátás helyzetről

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

4.

Tájékoztató a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
tevékenységéről

Ritecz György
ügyvezető

5.

Tájékoztató a közintézmények állapotáról és
akadálymentesítéséről és javaslat az ebből fakadó
intézkedések megtételére

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester valamint
Gáspár Csaba
ABOKOM nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója

6.

Tájékoztató az Abonyi Városfejlesztő Kft. III. negyedévi
munkájáról (Az előterjesztés a Bizottsági üléseken kerül
kiosztásra.)

Jánosi László
Abonyi Városfejlesztő Kft.
ügyvezető igazgatója

7.

Egyházi kártalanítás lekötésének lejárat előtti ideiglenes
finanszírozásáról szóló 184/2013. (VII. 16.)
Képviselő-testületi határozat módosítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

8.

A Kultúra Háza működésének megkezdésével kapcsolatos
döntések meghozatala

Kelemen Tibor
Aljegyző

9.

Az óvodák tanévkezdéséről szóló beszámoló elfogadása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

10.

A Városháza épületének veszély elhárítási munkálatainak
elvégzése

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

11.

Útellenőri feladatok ellátására cég megbízása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

12.

Abony Város közvilágítási rendszerének teljeskörű
üzemeltetési és karbantartási feladatainak ellátására
vonatkozóan cég megbízása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

13.

Felszabaduló ingatlanok jövőbeni hasznosítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

14.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2014. évi csatlakozása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

15.

Lejárt határidejű határozatok

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

Dr. Egedy Zsolt megérkezett az ülésre.
--Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta, hogy a meghívóban nem szereplő „KMOP-5.2.1/B-09-2f2010-0011 azonosító számú „Lehetőségeink Fő tere – Abony Város integrált településközpont
fejlesztése” című pályázat „a Piaccsarnok fedett-nyitott területének mechanikai védelmét biztosító,
motoros rácsos-kapu rendszer kialakítása” tárgyában kiírt közbeszerzési ajánlattételi felhívás
elfogadása”című napirendi pont, zárt ülés 6. napirendi pontjaként kerüljön felvételre.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pont felvételéről.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
napirendi pont levételét egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta:
238/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú „Lehetőségeink Fő tere – Abony Város integrált
településközpont fejlesztése” című pályázat „a Piaccsarnok fedett-nyitott területének mechanikai
védelmét biztosító, motoros rácsos-kapu rendszer kialakítása” tárgyában kiírt közbeszerzési
ajánlattételi felhívás elfogadása című napirendi pont felvételéről
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 46. § által 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. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakat, a meghívóban szereplő „KMOP-5.2.1/B09-2f-2010-0011 azonosító számú „Lehetőségeink Fő tere – Abony Város integrált településközpont
fejlesztése” című pályázat „a Piaccsarnok fedett-nyitott területének mechanikai védelmét biztosító,
motoros rácsos-kapu rendszer kialakítása” tárgyában kiírt közbeszerzési ajánlattételi felhívás
elfogadása” című napirendi pontot a Képviselő-testület zárt ülésének 6. napirendjére felveszi.
---

Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta, hogy a meghívóban nem szereplő „Veres Károly átmeneti
segélyt elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása „című napirendi pont, zárt ülés 7.
napirendi pontjaként kerüljön felvételre.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pont felvételéről.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
napirendi pont levételét egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta:
239/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Veres Károly átmeneti segélyt elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása című
napirendi pont felvételéről
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 46. § által 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. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakat, a meghívóban szereplő „Veres Károly
átmeneti segélyt elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálás” című napirendi pontot a
Képviselő-testület zárt ülésének 7. napirendjére felveszi.
--Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta, hogy a meghívóban nem szereplő „Pályázat benyújtása a
Györe Pál díszpolgár emlékére állítandó szoborra „című napirendi pont, nyílt ülés 15. napirendi
pontjaként kerüljön felvételre.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pont felvételéről.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a napirendi
pont levételét egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta:
240/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Pályázat benyújtása a Györe Pál díszpolgár emlékére állítandó szoborra/című napirendi pont
felvételéről
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 46. § által 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. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakat, a meghívóban szereplő „Pályázat
benyújtása a Györe Pál díszpolgár emlékére állítandó szoborra” című napirendi pontot a Képviselőtestület nyílt ülésének 15. napirendjére felveszi.
--Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az így kialakult
napirendi pontokról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az így
kialakult napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.
A Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.

Kérdezte, hogy napirendi pontok előtt kíván-e valaki hozzászólni:
Napirendi pontok előtti hozzászólások:
Parti Mihály: Tisztelettel köszöntött mindenkit. Meg szeretné említeni, hogy a nagy temetőben a magyar
hősök sírját Nagy Sándorné gondozza évek óta és úgy gondolja egy köszönetet meg érdemel. Kérdezte,
Jegyző urat, hogy a romos épületeknek a felszámolására illetve hogyan lehetne szankcionálni. Utakkal
kapcsolatban szeretne néhány szót említeni. Lehetőség nyílt a 22 utca felújítására a
maradványpénzünkből. Viszont ennek eljárási szabályai illetve ideje van. Mivel az idő korlátozta a
testületet és néhány lakosnak nem tetszik, ahogyan az utcák elkészülnek, de úgy gondolja, néhányan
örülnének, ha olyan utca készülne.
Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, hogy sokszor kértük már, hogy a posta utcája melletti járda felújításra került.
Elmondta, hogy az Imre utca lakói megkeresték, hogy a Nagykőrösi út és a sportpálya közti útszakasz
elhasználódott. A kérésük az, hogy kerüljön az a rövid szakasz megjavításra. Jegyző úr is emlékszik, hogy
kezdeményeztem egy rendeletmódosításra, hogy kötelezze a rendezetlen ingatlan tulajdonosokat, hogy a
saját ingatlanukat tegyék rendbe. Kérdezi, hogy ebben a rendeletben került-e valamilyen jogi változás?
Gulykáné Gál Erzsébet: Elsősorban a körzetét érintő problémákat szeretné elmondani. Harmatos völgy
mögötti terület mögött van egy gazos rész és ennek a rendbetételét szeretné kérni. A szelektív szigetre
nagyobb figyelmet szeretnék fordíttatni ha lehet kamerát. Lakossági megkeresésre szeretné kérni, hogy az
egyik járda a plébánia mellett lehetne, hogy az egyik csak gyalogos a másik csak kerékpárosok
használhatják.
Habony István: Kérdezte, hogy a Piac bevásárló csarnok átadása mikor fog a lakosság számára
átkerülni? Hol van a kimutatás az elhanyagolt gyomos telkekről?
Kovács László: Kérte a hivatal, hogy a lámpatestek kerüljenek átnézésre, mert most már bekövetkeznek
a hamar sötétedő napok. Az ebédkiosztásnál az étkezetést kérné megoldani abban az adott időben, ami a
déli időpontba tartozik.
Dr. Magyar Gábor: Az iskolai közétkeztetést szeretné végre helyreállítani, mert elég veszélyes már
véleménye szerint a helyzet.
Gulykáné Gál Erzsébet: Tudomása szerint a közétkeztetésnél 850 gyermek étkezne az étkeztetésnél
természetesen több turnusban. Szeretnénk erre valami megoldást kérni. Amit Habony képviselő társam
említett már, hogy van a városban több ingatlan, amit erre pont alkalmas lenne.
Fekete Tibor Károly: A közétkeztetés problematikájával kapcsolatban szeretne pár szót mondani.
Szeretné megvédeni a saját kollégáit, hogy ők mindig ott várják és folyamatosan szolgálják ki a
gyermekeket. Szeretne olyan változásokat, ami a gyermekek és a mi számunkra is megfelelő.
Kocsiné Tóth Valéria: A közétkeztetéssel kapcsolatban szeretné megkérni az oktatási bizottságot, hogy
fogjanak össze és nézzék meg, hogyan lehet ezen a helyzeten javítani.
Kovács László: Kérdezi, hogy amikor a 22 utca elkészül a műszaki ellenőrt meg lehetne-e hívni egy
testületi ülésre.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy az Újszászi út ünnepélyes átadása jövő hét pénteken
kerül átadásra. Az adósságkonszolidációval kapcsolatban a költségvetési törvény módosításra került
október 1től hatályát veszti, ami azt tartalmazza, hogy átvállalják az adósságot. Harmatos völgynél a

közterület felügyelők voltak le van kaszálva, de nem az önkormányzat tulajdona. A plébánia előtti
gyalogút és kerékpár út tábla kihelyezését támogatom. A piaccal kapcsolatban a működési engedély
kiadására várunk, Cegléd az eljáró hatóság.
Dr. Balogh Pál: Elmondta, hogy a romos épületek vonatkozásában ha az állapot az állékonyságot, a
használatra való alkalmasságot veszélyezteti, vagy netán az épület életveszélyes ma is és korábban is az
építés hatóság rendelkezik hatáskörrel. Esetünkben az építésfelügyeleti hatóság. Ott ahol nincs ilyen
konkrét veszély ott a településrendezési kötelezési eljárás lenne lefolytatható. Az erre vonatkozó törvényi
szabályozás megtörtént az eljárás konkrét feltételeire és szabályaira vonatkozó kormányrendelet azonban
hiányzik. Szóba jöhet még a településképi kötelezési eljárás, amely polgármesteri hatáskör. Gazos
ingatlanokkal kapcsolatban: jelenleg amire egyértelmű jogszabályi előírások vannak ez a parlagfű elleni
védekezés. Ezzel kapcsolatban hivatalunk úgy gondolom végre hajtotta amit végre kellett.
Ott ahol nem parlagfű van, az viszont hosszú és összetett történet: A képviselő-testület tiltott
közösségellenes magatartásként, rendeletben szabályozta e kérdéskört, emlékezetes, hogy az
Alkotmánybíróság e rendelet megalkotására törvényi lehetőséget teremtő jogszabályt megsemmisítette,
így a képviselő-testület is kénytelen volt e rendeletét hatályon kívül helyezni. Jelenleg tehát nincs erre
vonatkozó hatályos rendeleti szabályozásunk. Az új Mötv. – ismét - lehetővé tette az Önkormányzatok
számára, hogy rendeletben, magatartási szabályokat állapítsanak meg a polgárok számára. Ezen
felhatalmazás alapján rendelettervezet készül, amely e kérdést is szabályozhatja.
Kelemen Tibor János: Az iskolai étkeztetés problémájához: Az oktatás bizottság elnökétől kaptunk egy
hivatalos megkeresést, amelynek nyomán összehívtam az intézményvezetőket, és a gyermekétkezetést
biztosító Kft. képviselőjét. Keddi napon az egyeztetés megtörtént, megállapítottuk, hogy a probléma az
órarendek összehangolásának hiánya. A két általános iskola vezetője rugalmasan állt a kérdéshez és az
iskolai szünetek kisebb módosításával lehetőséget találtak a torlódások megszüntetésére.
Dr. Balogh Pál: Nem kívánja kiegészíteni csak egy kérdés körre szeretne válaszolni. Képviselő úr, amit
jelzett, hogy nem kapott előterjesztést nevezetesen a két első a zárt ülésen a többi képviselő is most kapta
meg. Az egyikkel kapcsoltban polgármester is jelezte, hogy hétvégén született meg az a támogatói
nyilatkozat, ami egyáltalán behozható. A szobor állítással kapcsolatban új pályázati lehetőség nyílt és úgy
döntöttünk, hogy e sürgősségi előterjesztést mindenképp be kell hozni megtárgyalni annak érdekében,
hogy a pályázatot időben benyújthassuk..
Habony István: Úgy veszi észre, hogy az jön le Képviselő-testület nem tisztességesen készül fel a
testületre. Nem tudja, mit kell ezen órákat spekulálni.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy napirendi pontok előtt kíván-e valaki hozzászólni?
Több hozzászólás nem hangzott el.
--A Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.
--Habony István kiment az ülésről.
1. / Napirendi pont tárgya: Javaslat az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságban megüresedett hely
betöltésére
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat majd köszöntötte Mészáros
Lászlónét.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte, a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
250/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságban megüresedett hely betöltéséről
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. 57-58. §-ban biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a Abony Város
Önkormányzat Képviselő-testületének Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007. (VI.29.) önkormányzati rendeletét az alábbi
határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságban megüresedett hely
betöltésére Mészáros Lászlóné képviselőt választja meg.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Titkárság
Gazdasági Osztály
Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya
A határozatról értesül:
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
2. Parti Mihály alpolgármester
3. Dr. Balogh Pál jegyző
4. Kelemen Tibor aljegyző
Képviselő-testület tagjai
--2. / Napirendi pont tárgya:

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

Habony István visszajött az ülésre.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat kiegészítést nem kíván tenni.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte, a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a rendelet elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
rendeletet egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2013. (X.01.) önkormányzati rendelete
Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 21/2007. (VI. 29.) számú rendeletének módosításáról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a) és d) pontjában, és (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatokról
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1.§
Az Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 21/2007. (VI. 29.) számú rendeletének ( továbbiakban SZMSZ) 3. számú
mellékletében Kelemen Tibor János helyébe Mészáros Lászlóné lép.
2.§
Az SZMSZ 9. számú melléklete az alábbi 3. ponttal egészül ki:
„3. Járóbeteg szakellátás”
Záró rendelkezések
3. §
E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i ülésén.
Romhányiné Dr. Balogh Edit
polgármester

Dr. Balogh Pál
jegyző

Kihirdetve: Abony, 2013. október 01.
Dr. Balogh Pál
jegyző
--3.

/ Napirendi pont tárgya: Beszámoló az egészségügyi ellátás helyzetről

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat majd átadta a szót Kátai Dénes
vezérigazgatónak a szót.
Kátai Dénes: Az előző évi beszámoló gondolatmenetét követve lényegi változásról sajnos nem tudok
beszámolni. A feszegetett kérdésekben előrelépés nem történt, a finanszírozás rendezésére elvi ígéret van,
de az elmúlt 10 évben ígéretből volt már elég, ezeket többnyire hathatós intézkedések nem követték.A
lakosság az alapellátást továbbra is szabályok és barrierek nélkül gyakran indokolatlanul, és indokolatlan
számban keresi fel, így folyamatosan túlterhelve azt vár mindenre megoldást. Ez a helyzet eredményezi
azt, hogy a háziorvosi szolgálatok olyan tevékenységeket végeznek, amiket nem kellene, ugyanakkor nem
tudnak megfelelni annak ami a feladatuk lenne. Szociális célokra használni egy rendkívül drága
professzionális egészségügyi rendszert óriási pazarlás, amit a legkevésbé mi engedhetünk meg
magunknak.A háziorvosok száma ugyan kevés, de egyelőre megfelelő szakszemélyzetet feltételezve, egy
jól átgondolt és felépített rendszer még működtethető lenne. Abony egészségügyi alapellátását jelenleg is
6 felnőtt háziorvosi, 4 gyermekorvosi, valamint 4 fogorvosi praxis látja el. A rendelők állapota,
felszereltsége továbbra is nagyon jó. A helyi betegforgalmi adatokban az előző évhez képest változás nem
következett be, az országos átlagnak felelnek meg: a gyermekorvosok naponta 30-50 , míg a felnőtt
háziorvosok 50-80 beteget látnak el szezontól függően. A szakrendelésekkel a kollégák elégedettek.
Többen újból kiemelték a diabetológiai szakrendelés nagyon hosszú előjegyzését és a pszichiátriai
szakrendelés hiányát, amit már az előző évben is említettem A laboratóriumi leletek kiadásával
kapcsolatban továbbra sem érthető a Sanamed gyakorlata, miszerint a vizsgálatot kérő háziorvos azt nem
kaphatja kézhez, hozzátartozó is csak érvényes meghatalmazással juthat hozzá. Az ügyelet munkájával
kapcsolatban az elmúlt évekhez képest továbbra is nagyon kevés volt a negatív megjegyzés. A
folyamatos, magas színvonalú sürgősségi ellátás biztosítása viszont a jelenlegi ügyletet szervező Morrow
Medical Zrt. kapacitásait kimerítette, feladatát nem tudja a későbbiekben a szerződésében rögzített
feltételekkel ellátni, ezért új közbeszerzési eljárásra van szükség a témában. A probléma nem csak anyagi
természetű. A kezdeti orvosgárda jelentősebb része már nem vállal ügyeletet Abonyban, túlnyomórészt
kedvezőtlen tapasztalataik miatt. A helyi és a környező településeken dolgozó kollégákra sem
számíthatunk e tekintetben, ugyanakkor életszerűtlen több száz kilométerről utaztatni orvosokat az ellátás
biztosítására.
Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, hogy sajnálja, hogy bizottságra nem jöttek el mert sok kérdés lett volna. Úgy
tűnt a dolog, hogy önök nem fogják folytatni az ügyeletet és kiderült, hogy mégis folytatják. Ami anyagot
elkészítettek ebből adódóan az a kérdés, hogy önök jelöltek -e ki alvállalkozót? Akkor az önök cége
értékesítésre került-e?
Kátai Dénes: Egyrészt a közbeszerzés jogi szempontból működik-e? Azt gondolja több szempontból is
tiszta.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte, a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
251/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Beszámoló az egészségügyi ellátás helyzetétől
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) 4. pontja és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján az
alábbi határozatot hozta:

Abony város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi ellátásról szóló beszámolót
megtárgyalta és elfogadta.

Határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Balogh Pál Jegyző
Kelemen Tibor János aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
Titkárság
Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Abony, Újszászi út 21-23.
--4./ Napirendi pont tárgya: Tájékoztató a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
tevékenységéről
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat majd átadta Ritecz Györgynek
és Gáspár Csabának a szót.
Kocsiné Tóth Valéria megérkezett.
Kovács László: Tisztelettel köszöntött mindenkit és elmondta, hogy a lakosság részéről több bejelentés is
érkezett, hogy a csapból sárgásbarnás víz folyt. Kérdezi, hogy ez az üzemzavar helyre lett-e állítva?
Gáspár Csaba: Elmondta, hogy a probléma nem fog visszatérni mert műszaki beavatkozás is történ.
Kovács László: Kérdezte, hogy a külterületre mikor lehet a tiszta ivóvizet kivezetni?
Ritecz György: Elmondta, hogy nekik nincs erre szerződésük az önkormányzattal ezt az
önkormányzatnak kell finanszírozni.
Habony István: Elmondta, hogy a DAKÖV részéről nem senki jelen a pénzügyi bizottságon.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte, a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
252/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
A DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. tevékenységéről

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testülete a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. tevékenységéről tájékoztatót
megismerte, s az abban foglaltakat elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor János aljegyző
Valamennyi osztályvezető
DAKÖV Kft.
--5./ Napirendi pont tárgya: Tájékoztató a közintézmények állapotáról és akadálymentesítéséről és
javaslat az ebből fakadó valamint intézkedések megtételére
Gáspár Csaba: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat kiegészítést nem kívánt tenni, majd elmondta ha
kérdés van akkor természetesen válaszol.
Gulykáné Gál Erzsébet: Azt hallotta, hogy az intézmények az Abokom hozzáállásával teljes mértékben
egyetértenek a 10 millió forintos pénzfelhasználással.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte, a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 9 igen és 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
253/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
A közintézmények állapotáról és akadálymentesítéséről és javaslat az ebből fakadó intézkedések
megtételéről
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a fogyatékos személyek
jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXV. tv. előírásait, az alábbi határozatot
hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közintézmények állapotáról és
akadálymentesítéséről szóló tájékoztatót megismerte.

2. A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező felújítási, karbantartási tervet
jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert hogy az felújítási, karbantartási terv alapján a
Kft. -vel 2012.12.19. napján kötött Keretszerződés V.2. pontjában rögzített összeg erejéig a
munkálatok elvégzését az Abokom Nonprofit Kft-től megrendelje.
Határidő: 2013. szeptember 30.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Gáspár Csaba ügyvezető igazgató
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Abokom Nonprofit Kft.
3. A felújítási, karbantartási tervben szereplő és a 3. pontban megjelölt keretösszeget meghaladó
felújítási munkálatokat a 2014. évi költségvetési koncepció készítésénél figyelembe kell venni.
Határidő: 2013. november 30.
Felelős: dr. Balogh Pál jegyző
A végrehajtásban közreműködik:
Gazdasági Osztály
Értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor János aljegyző
Valamennyi osztályvezető
Abokom Nonprofit Kft. - mint Működtető
--6./ Napirendi pont tárgya: Tájékoztató az Abonyi Városfejlesztő Kft. III. negyedévi munkájáról
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat majd átadta Jánosi Lászlónak a
szót.
Jánosi László: Az Abony Város Önkormányzata és az Abonyi Városfejlesztő Kft. között kötött
Megbízási Keretszerződésben rögzített kötelezettségnek megfelelően, negyedévenként, szakmai
beszámolók készítésével tájékoztatjuk Önöket, a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú
projekt előmeneteléről, az alábbiak szerint. A projekt megvalósítása során realizálódott megtakarítások
felhasználására vonatkozó - Akcióterületi Terven belüli, önkormányzati tulajdonú utak felújítása szerződésmódosítási kérelmünket, a közreműködő szervezet és az NFÜ IH. jóváhagyta. A Támogatási
Szerződés 9. sz. módosítása alapján a projekt fizikai megvalósulásának befejezési határideje 2013.
október 31. A nyílt közbeszerzési eljárás során, az értékelési szempontrendszer alapján nyertes
ajánlattevő: Colas Út Zrt., 4130 Derecske, Batthyány u. 11.,Nettó ajánlati ár (vállalkozói díj):
97.223.483.- Ft.A Vállalkozási Szerződés aláírására 2013. augusztus 12.-én került sor. A kivitelezési
tevékenység befejezési határideje 2013. október 14. A megvalósítás ütemtervét 1. sz. mellékletként
csatoljuk a beszámolóhoz. Részt veszünk és – a projekt dokumentálási kötelezettségeinek és a pénzügyi
elszámolhatósági elvárásainak teljesülésére vonatkozóan - szakmai- pénzügyi menedzsment
tevékenységet végzünk, a Közösségi Ház és Zeneiskola, a Piaccsarnok és fedett piactér, valamint az ATTn belüli belterületi utak felújításának kivitelezési tevékenységében. Az Abonyi Lajos Művelődési Ház és

Könyvtár közreműködésével szerveztük meg és bonyolítottuk le - szerződéses kötelezettségünknek
megfelelően - a II. Főtér Fesztivál programsorozatát. A projektelemeknél realizálódott megtakarítások
terhére, a megvalósítás során előtérbe került műszaki tartalom többletre vonatkozó igényeink alapján,
kezdeményeztük a Támogatási Szerződés módosítását, melynek legitimációját követően, szerveztük meg
és bonyolítottuk le az alábbi projektelemek megvalósítását a Művelődési Ház nézőtéri széksorainak
magassági pozícionálása, a Kossuth tér környezetrendezése projektelem esetében az I. világháborús
emlékmű és az Abonyi Lajos szobor rekonstrukciója, a köztéri útbaigazító és információs táblák
elhelyezése.A Művelődési Központ, pince légtechnikai és fűtési rendszerének kialakítására vonatkozó
közbeszerzési eljárás eredménytelen lett, ezért új eljárás lefolytatását kezdeményeztük. A tervek
aktualizálását követően került összeállításra az Ajánlati dokumentáció. Az eljárás folyamatban van,
ajánlattételi határidő 2013. szeptember 17., 10.00 óra. Amennyiben az eljárás eredményes, várhatóan
2013. szeptember 27.-én kerülhet sor szerződéskötésre, melyet követően reális esély van a projektzárásig
történő megvalósításra. A 2012. november 15. – 2013. május 15. közötti időintervallumra vonatkozó 3.
Projekt Előrehaladási jelentésünket a közreműködő szervezet jóváhagyta. A közbeszerzési eljárás során
kiválasztott kivitelezők közreműködésével, a szerződéses kötelezettségeknek megfelelően megvalósult, a
Művelődési Ház belsőépítészeti munkáinak kivitelezése és a berendezési tárgyak eszközbeszerzése (Linea
Kft.), valamint a színpad-technológia kiépítése (HOR Zrt.), a Művelődési Ház eszközbeszerzéséhez
kapcsolódó informatikai eszközök, valamint a „Soft” projektelem keretében beszerezhető informatikai
eszközök és irodabútorok (Településfejlesztési osztály) beszerzése, telepítése és beüzemelése tervezett
módon megvalósult. A költségvetési soron rendelkezésre álló összeg alapján lehetőségünk van a
beszerzett informatika eszközök irodai alkalmazású szoftvereinek (MS Office Professional) beszerzésére.
A jelenleg folyamatban lévő, Zeneiskola informatikai eszközeinek közbeszerzési eljárása keretében
kívánjuk a szoftvereket beszerezni. Összeállítottuk és benyújtottuk, a 7.-es, a 8.-as és a 9.-es számú
kifizetési kérelmeinket. A 7. és 9. számú kifizetési kérelmünk jóváhagyását követően 200.547.072.- Ft.
átutalása megtörtént. A 8. számú kifizetési kérelmünk (Piaccsarnok, Bau-Vertikál Kft. 3. és 4.
részszámlája, igényelt támogatás 30.807.600.- Ft.) elbírálása folyamatban van. A Művelődési Ház és
Zeneiskola kivitelezésének befejezési határideje - a közreműködő szervezet és az NFÜ KFF. jóváhagyását
követően – szerződésmódosítás alapján, 2013. június 30.-ra változott. A műszaki átadás- átvételi eljárás
lezárása során, a műszaki ellenőrök legitimációja alapján 2 nap kötbér érvényesítését kezdeményeztük,
melyet a kivitelező elismert és a 4.000.000.- Ft kötbér átutalásáról intézkedett. Megszerveztük és
lebonyolítottuk, a Művelődési Ház és Zeneiskola átadási ünnepségét (2013. augusztus 23.). Az
épületkomplexum 2013. augusztus 30.-án megkapta a használatbavételi engedélyt. a Piaccsarnok és
Fedett piactér megvalósításával kapcsolatban, a Bau- Vertikál Kft. akadályközlését legitimáló műszaki
ellenőri állásfoglalás alapján, a kivitelezési tevékenység határidejének meghosszabbítása érdekében
(2013. július 05. helyett 2013. július 30.), szerződésmódosítást kezdeményeztünk. A közreműködő
szervezet, műszaki- szakmai szempontból indokoltnak, közbeszerzési szempontból megalapozottnak
ítélte meg a szerződésmódosítást. A kivitelezési tevékenység, műszaki ellenőrök által legitimált műszaki
átadás- átvételi eljárás lezárásával 2013. július 30.-án megvalósult. Az NFÜ KFF. 2013. július 30.-ai
levelében arról tájékoztatott, hogy a szerződésmódosítás közbeszerzési szempontból nem jogszerű. 2013.
augusztus 07.-én, a közbeszerzési és jogi tanácsadókkal történt egyeztetés alapján ellenvéleményt
nyújtottunk be az NFÜ. KFF. részére. A Piaccsarnok és fedett piactér átadási ünnepségét 2013. augusztus
16.-án tartottuk meg. A benyújtott ellenvéleményünkre, az NFÜ KFF. 2013. augusztus 22.-én kelt
levelében válaszolt, melyben tájékoztatott arról, hogy továbbra is fenntartja előző álláspontját. A BauVertikál Kft. kezdeményezésére, Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Z224/2013.(VIII.29.) sz. határozatával hozzájárulását adta ahhoz, hogy az Önkormányzat, az NFÜ KFF.
állásfoglalásával kapcsolatban kifogással éljen. A közbeszerzési és jogi tanácsadók véleménye alapján
összeállított Kifogást, 2013. augusztus 30.-án postáztuk a Miniszterelnökséget vezető államtitkár, az NFÜ
IH. és az NFÜ KFF. részére. A Kifogást 2. sz. mellékletként csatoljuk a beszámolóhoz.Kezdeményeztük
az ATT-n belüli utak projektelem megvalósítása során keletkezett többletköltség-, valamint a Piaccsarnok
és fedett piactér fedett-nyitott területének mechanikai védelmét biztosító, motoros rácsos-kapu rendszer
kialakítására vonatkozó többletköltség finanszírozására vonatkozó költségnövekmény igénylését, a
4/2011. (I.28.) Korm. rend. 61/A. §. (1) értelmében, A Piaccsarnok és fedett piactér megvalósítását

követően jelentkező többletköltség finanszírozása. A nyitott- fedett piactér mindkét oldalán, 4 pillérraszter között jelenleg nincs lehetőség a piactér – napi használatot követő - mechanikai
zárására/védelmére. Tapasztalataink alapján, a piaccsarnok környezetében elhelyezett térfigyelő kamerák
nem tudják megakadályozni az új építésű piactér funkcióinak rongálásból adódó károsodását, ezért a
biztonsági- üzemeltetési és használati szempontok figyelembe vételével motoros mozgatású, zárható
rácsos kapuk kiépítésével kívánjuk biztosítani a fenntartási időszakra - és azon túlmenően is - vonatkozó
kötelezettségek teljesítését. A mechanikai védelem kialakítására – rögzített műszaki tartalom alapján –
árajánlatokat kértünk be. A legkedvezőbb árajánlat alapján, a nyitott piactér motoros rácsos kapuinak
megvalósítására vonatkozó tervezett nettó költség: 6.322.776.- Ft.Költségnövekmény igénylés: Az ATTn belüli utak felújítására, nettó 19.592.328.- Ft. Fedett- nyitott piactérnél motoros mozgatású rácsos kapuk
kiépítésére, nettó:
6.322.776.- Ft.Mindösszesen, nettó: 25.915.104 .- Ft. A közreműködő szervezet
mai, telefonon történt tájékoztatása alapján, az NFÜ IH. részéről, a holnapi napon (2013. szeptember 18.)
várható a támogató nyilatkozat, mely alapján jóváhagyásra kerül a Támogatási Szerződésmódosítási
kérelmünk. A piaccsarnok motoros mozgatású rácsos kapuinak kiépítésére, a közbeszerzési
egybeszámítási kötelezettségek miatt, közbeszerzési eljárást szükséges lefolytatni. A közbeszerzési
tanácsadónkkal egyeztetve, még van reális esélyünk az eljárás lefolytatására és a kivitelezési tevékenység
végrehajtására 2013. október 31.-ig.a város-rehabilitációs tevékenységet bemutató ,,ABONY, a megújuló
város" kiadvány készítése folyamatban van. Kiemelt feladatként kezeljük a nyilvánosság biztosítására
vonatkozó kötelezettségeinket, ezért a nyomtatott és elektronikus médiában, valamint a honlapunkon,
folyamatosan aktualizált információkkal tájékoztatjuk az érdeklődőket és az érintetteket. Köszöni szépen
a szót.
Fekete Tibor: Úgy gondolja, hogy Laci teljesen jól látja a helyzetet gondol itt a pályázati lehetőségek
kezelésére. Azt gondolja, hogy előtte volt Palotai Sándor és ő egy kis adósságot hagyott maga után és
most ezt nem Lacira akarja terhelni.
Habony István: Elmondta, hogy a pénzügyi bizottság köszöni a munkáját a városfejlesztőnek. Kérdezte,
hogy ez a könyv ami ki lesz adva, lehet tudni róla valamit?
Jánosi László: Elmondta, hogy ez a könyv 800 példányban fog elkészülni egy helyi fotós lett megbízva
képek készítésére, aki Polyák Attila volt. Ennek a törzsanyaga elkészült ma volt a kiadó tárgyalni.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte, a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 11 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
254/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2013. III. negyedéves tevékenységéről szóló szakmai beszámoló
elfogadásáról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2013. III.
negyedéves tevékenységéről szóló beszámolót megismerte, és elfogadja.

Határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
Dr. Balogh Pál jegyző
Valamennyi Osztályvezető
Abonyi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Dr. Magyar Gábor kiment az ülésről.
7./ Napirendi pont tárgya: Egyházi kártalanítás lekötésének lejárat előtti ideiglenes finanszírozásáról
szóló 184/2013. (VII. 16.) Képviselő-testületi határozat módosítása
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat kiegészítést nem kíván tenni.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte, a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
255/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Egyházi kártalanítás lekötésének lejárat előtti ideiglenes finanszírozásról szóló 184/2013.(VII. 16.)
képviselő-testületi határozat módosításáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
34.§. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az egyházi kártalanítás lekötésének lejárat előtti
ideiglenes finanszírozásról szóló 184/2013. (VII. 16.) képviselő-testületi határozatát az alábbiak szerint
módosítja:
1. A határozat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1. A Képviselő-testület hozzájárul a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-011 azonosító számú,
„Lehetőségeink Fő Tere – Abony Város integrált településközpont fejlesztése” elnevezésű
pályázathoz kapcsolódóan elnyert 141.299.705.- Ft önerő támogatásnak működési célú
felhasználásához azzal, hogy a felhasznált összeget 2013. szeptember 13. napját követően 2013.
november 30-ig terjedő időszakra elkülönítve fejlesztési önerőként lekötni rendeli.”
2. A határozat az alábbi 2. ponttal egészül ki:
„A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az 1. pontból fakadó intézkedések megtételére.”
Határidő: 2013. szeptember 30.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Gazdasági Osztály
A határozatról értesül:
1. Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
2. Parti Mihály alpolgármester
3. dr. Balogh Pál jegyző

4.
5.

Kelemen Tibor János aljegyző
Valamennyi osztályvezető

--8./ Napirendi pont tárgya: A Kultúra Háza működésének megkezdésével kapcsolatos döntések
meghozatala
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat majd átadta Korbély
Csabánénak a szót.
Korbély Csabáné: Elmondta, hogy tanári kar nélkül nem működik egy intézmény. A nyitva tartást a
PMK által állította össze. Cegléden ugyan ez a nyitva tartás van. A művházba nem jön be úgy senki, hogy
szétnéz. Semmi értelmét nem látja annak, hogy teljesen feleslegesen nyitva legyenek 22 óráig amikor ha
rendezvény van úgyis nyitva vannak. Az intézmény mindig nyitva van szombat, vasárnap, mert próbák,
versenyek vannak.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy a heti munkarend 40 órára van beosztva de az nem azt
jelenti, hogy nem lehet rugalmas munkaidő.
Kocsiné Tóth Valéria: Elmondta, hogy ő köszönetet szeretne mondani a munkájáért. De ezzel a nyitva
tartással nem tudok egyet érteni.
Korbély Csabáné: Elmondta, hogy a büfé folyamatosan nyitva lenne.
Kocsiné Tóth Valéria: De a büfé nem nyitva tartása most nem érdekel. A művház legalább legyen nyitva
egy napot hétvégén, amikor el tud menni az aki hétközbe nem.
Dr. Magyar Gábor: Két dolog a nyitva tartással abszolút egyetért. Mert egy művház abszolút műsor
centrikus. Azt gondolja, hogy a gimnáziummal a kapcsolat teljesen elsikkadt.
Korbély Csabáné: Elmondta, hogy a zeneiskolával megbeszélgetést folytatunk, a próbák ott folynak a
művházba ezek mind tisztázott dolgok. Elmondta, hogy a gimnáziummal nem sikkadt el a kapcsolat.
Romhányiné dr. Balogh Edit:
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte, a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
256/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kultúra Háza működésének megkezdéséhez szükséges döntések meghozataláról

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78. §-ban, illetve Abony Város
Önkormányzat Képviselő-testületének a közművelődési, könyvtári és múzeumi feladatainak ellátásáról
szóló 14/2011. (V. 05.) számú önkormányzati rendeletének 7.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva, figyelembe véve Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének Abony Város
Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007.
(VI.29.) önkormányzati rendeletét az alábbi határozatot hozza:
4. A Képviselő-testület a Kultúra Háza nyitvatartási rendjét az alábbi táblázat szerint határozza
meg:
Az intézmény nyitvatartási rendje
Intézmény
Könyvtár
Művelődési
Ház

Hétfő
zárva
9:0017:00

Kedd
9:0017:00
9:0017:00

Szerda
9:0018:00
9:0017:00

Csütörtök
9:0018:00
9:0017:00

Péntek
9:0017:00
9:0017:00

Szombat
9:0015:00
zárva

Vasárnap
zárva
zárva

Törzsmunkaidő A törzsmunkaidőn túl is nyitva a klubok, szakkörök és egyéb előre bejelentett
rendezvények befejezéséig.
Látogatók
számára
Múzeumi
zárva
9:009:009:009:009:00zárva
Kiállítóhely
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
5. A Képviselő-testület az ingyenes használatra jogosultak körét, továbbá a helyiségek bérleti
díját az alábbiak szerint határozza meg:
Az ingyenes használat joga megilleti:
- az intézmény keretén belül működő szakkörök és klubok tagjait,
- a Bihari János Zeneiskola tanulóit a felsorolt esetekben: félév- illetve évzáró hangversenyek,
zenekari próbák, versenyre való felkészülések alkalmával,
- az abonyi, kulturális céllal létrejött civil szervezeteket, amelyek nem részesülnek rendszeres állami
támogatásban és nem egyházhoz tartoznak,
Amennyiben nem csak a tagok vesznek részt ezen a rendezvényen, hanem kívülállók is, akkor
ezeknek a szervezeteknek is bérleti díjat kell fizetni.
Az a civil szervezet, amely nem kizárólag kulturális céllal alakult, bérleti díjat köteles fizetni a
termék használatáért.
A helyiségek bérleti díj ellenében történő használata:
A fent meghatározott esetekben, ha a rendezvényből bevétel származik, akkor nem díjmentes a terem és
eszközhasználat.
Díjköteles, jövedelemszerző esetekben az alábbi bérleti díjak érvényesek:
Termek
Alkalomszerű
Rendszeres
Ingyenes
Egyéb esetekben
Ingyenes
Egyéb esetekben
használtra
használtra
jogosultak
jogosultak
részére
részére

Aula
Színházterem
Kamaraterem
Szakköri
helység

5000 Ft/óra
10.000 Ft/óra
2500 Ft/óra
2000 Ft/óra

történő igénybevétel esetén
10.000 Ft/óra
30.000 Ft/óra
3500 Ft/óra
2000 Ft/óra
2500 Ft/óra
1500 Ft/óra

5000 Ft/óra
5000 Ft/óra

6. A Képviselő-testület kezdeményezi a Kultúra Háza vendéglátó ipari egységének
hasznosítására pályázat kiírását azzal, hogy a bérleti díj minimális összegét: 80.000
Ft+Áfa/hó + rezsi költségben javasolja meghatározni.
7. A Képviselő-testület elrendeli a Kossuth relief és a két 1848-al kapcsolatos emléktábla
elhelyezését a vendéglátó ipari egység ablakai melletti kőfalon olyan formában, hogy fent
helyezkedjen el a relief, alatta pedig a két tábla egymás mellett.
8. A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt, hogy a Kultúra Háza akkreditációját
kezdje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Korbély Csabáné intézményvezető
Végrehajtásban közreműködik:
Titkárság
A határozatról értesül:
5. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
6. Parti Mihály alpolgármester
7. Dr. Balogh Pál jegyző
8. Kelemen Tibor aljegyző
9. Képviselő-testületi tagok
10. Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely
11. Korbély Csabáné
12. Bakosné Kocsi Judit
--Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérte a Képviselő-testületet, hogy a következő napirendi pontok a
következő 2013. október 31.-i Képviselő testületen kerüljenek megtárgyalásra. 9. napirendi pontként
szereplő Az óvodák tanévkezdéséről szóló beszámoló elfogadása a nyílt ülés 11. napirendi pontjaként
szereplő Útellenőri feladatok ellátására cég megbízása”a nyílt ülés 12. napirendi pontjaként szereplő
Abony Város közvilágítási rendszerének teljes körű üzemeltetési és karbantartási feladatainak ellátására
vonatkozóan cég megbízása a nyílt ülés 13. napirendi pontjaként szereplő Felszabaduló ingatlanok
jövőbeni hasznosítása a nyílt ülés 15. napirendi pontjaként szereplő Lejárt határidejű határozatok.
Kérte, a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a
elfogadásáról.

napirendi pontok levételéről javaslat

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
257/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok levétele

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 46. § által 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. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakat, a meghívóban szereplő nyílt ülés 9.
napirendi pontjaként szereplő „Az óvodák tanévkezdéséről szóló beszámoló elfogadása”a nyílt ülés 11.
napirendi pontjaként szereplő „Útellenőri feladatok ellátására cég megbízása”a nyílt ülés 12. napirendi
pontjaként szereplő „Abony Város közvilágítási rendszerének teljes körű üzemeltetési és
karbantartási feladatainak ellátására vonatkozóan cég megbízása” a nyílt ülés 13. napirendi
pontjaként szereplő „Felszabaduló ingatlanok jövőbeni hasznosítása„ a nyílt ülés 15. napirendi
pontjaként szereplő „Lejárt határidejű határozatok” a Képviselő-testület napirendjéről leveszi és a
2013. október 31.-i Képviselő-testületi ülésen tárgyalja meg.
--9./ Napirendi pont tárgya: A Városháza épületének veszély elhárítási munkálatainak elvégzése
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat majd elmondta, hogy a Tolnátót
javasolja a munkálatok elvégzésére.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte, a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
258/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
A városháza épületének veszély elhárítási munkálatainak elvégzésről
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 városháza állagmegóvási munkálatainak
(melyek a következőek: Homlokzat veszélyelhárítás visszahárítása, Légvédelmi sziréna
javítása üzembe helyezése, Villámvédelem hiányosságainak megszüntetése, Héjazat javítás
elvégzése) elvégzésével Tolnátó Ép.Szöv. (2740, Abony Bocskai u.7.) vállalkozót bruttó
2.734.304.- Ft vállalkozási díj ellenében bízza meg.
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi költségvetés Városi tevékenység
730259-32/841126 szakfeladat 55319 vásárolt egyéb közszolgáltatások kiadási előirányzat
soráról 2.734.304.,- Ft -ot átcsoportosít a Városi tevékenység 730259-32/8411261 szakfeladat
552182 karbantartás kiadási előirányzata sorára.
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. pontban foglalt munkálatok elvégzésre a
fedezetet a 2013. évi költségvetés Városi tevékenység 730259-32/8411261 szakfeladat 552182
karbantartás kiadási előirányzata biztosítja.

3. A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester határozatnak megfelelő szerződés
megkötésre.
Határidő:
2013. december 31.
Felelős:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési osztály
Gazdasági osztály
Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
dr. Balog Pál jegyző
Parti Mihály alpolgármester
Kelemen Tibor aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Ajánlattevők
--Murvainé Kovács Rita elment az ülésről.
10./ Napirendi pont tárgya: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014.
évi csatlakozása
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat kiegészítést nem kívánt tenni.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte, a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
259/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi csatlakozására
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
CLXXXIX. törvény 13.§. (1) bekezdésének 8. pontja alapján, figyelemmel az 51/2007. (III. 26.)
Kormányrendeletben és a pályázat 2014. 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 2014. évi fordulójához csatlakozik 3.000.000.-Ft
összeggel, melyet a 2014. évi költségvetés terhére biztosít.
2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2014.évi költségvetés tervezetében a
kötelezettségvállalás fedezetét szerepeltesse.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a csatlakozási Nyilatkozat aláírására, valamint
a pályázati kiírás általános szerződési feltételek szerinti közzétételére.
Határidő: 2. pont vonatkozásban 2014. évi költségvetési rendelet készítésének határideje
Felelős : jegyző

A végrehajtásban közreműködik: Hatósági és Szociális Ügyek Osztály
Gazdasági Osztály
Határidő: 3. pont azonnal, csatlakozási nyilatkozatot követően folyamatos
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik: Hatósági és Szociális Ügyek Osztály
Gazdasági Osztály
A határozatról értesül:
1.) Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
2.) Dr. Parti Mihály alpolgármester
3.) Dr. Balogh Pál jegyző
4.) Kelemen Tibor aljegyző
5.) Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Igazgatósága
1054. Budapest, Alkotmány u. 25.
6.) Valamennyi Osztályvezető
7.) Titkárság
--11./ Napirendi pont tárgya: Pályázat benyújtása a Györe Pál díszpolgár emlékére állítandó
szoborra
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat kiegészítést nem kívánt tenni.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte, a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
260/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Pályázat benyújtása a Györe Pál díszpolgár emlékére állítandó szoborra
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 107. §.-ában és a 42. §-ában biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot
hozta:
1. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Nemzeti Kulturális
Alap Vizuális Művészetek Kollégiumához a Györe Pál díszpolgár emlékére állítandó szobor
elkészítésére vonatkozóan. A projekt összköltsége bruttó 5.238.750,- Ft, az igényelt támogatás
3.667.125 Ft.
2. A pályázat nevezési díja bruttó 12.000,- Ft, mely összeg fedezete az önkormányzati feladatok
szakmai szolgáltatások során rendelkezésre áll.
A Képviselő-testület 1.571.625,- Ft összegű önerőt az Abony Város Önkormányzat által
kibocsátott Két Torony Kötvény terhére biztosítja.
3. A Képviselő-testülete a szobor helyéül az Abonyi Lajos Falumúzeum előtti közterületet
jelöli ki.

A felállítandó szobor helyének tulajdonosa Abony Város Önkormányzata. Az önkormányzat
kötelezettséget vállal a tulajdonába kerülő műalkotás szükség szerinti karbantartására,
fenntartására.
4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit
polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges előkészületi munkálatok elvégzésével, a
pályázat beadásához szükséges dokumentumok aláírására, nyilatkozatok megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
A határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
Abonyiak Abonyért Alapítvány
Antal Sándor
---

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Mivel több napirend és hozzászólás nyílt 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

