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Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. július 28-i rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 28-i rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Parti Mihály alpolgármester, Dr. Egedy Zsolt,
Mészáros Lászlóné, Gulykáné Gál Erzsébet, Dr. Magyar Gábor, Kocsiné Tóth Valéria, Fekete Tibor
képviselők
Képviselő-testület tagjai: 8 fő.
Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: Kelemen Tibor aljegyző, Mádi Csaba Mikro-Voks kezelő,
Csajbók Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető, Egedi Eszter kulturális, kommunikációs és titkársági referens
Meghívottként jelen volt: Jánosi László, az Abonyi Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatója, Tóth Róbert
közbeszerzési tanácsadó, Ludányiné Gréczi Katalin – GRE-LUD Energetikai Kft., Simon Gáborné igazgató
– Gyulai Gaál Miklós Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
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 Képviselő-testületi ülés napirendi pontjait.
Előadó

Napirend:
Nyílt ülés:
1. Abony Város közvilágításának korszerűsítésére vonatkozó
döntések meghozatala

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

2. Abony Város pénzügyi helyzetének – az ÁROP 3.A.2
projekt keretében történt – átvilágítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

3. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység
ellátásáról

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

4. Abony Város Településrendezési tervének a Gergely utca 4.
szám alatti ingatlant érintő rendelkezéseire vonatkozó
törvényességi felhívással kapcsolatos döntés meghozatala

dr. Balogh Pál
jegyző

5. A Abony Város Településrendezési terveinek
külterületen a 0366/56 hrsz. alatti földrészleten tévesen
jelölt csapadék csatorna nyomvonal törlése
módosításra indított eljárásban a 314/2012 (XI. 8.)
Korm. rendelet 41. § szerint érkezett vélemények
jóváhagyása

Farkas Zsolt
Főépítész
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6. Abony Város Településrendezési terveinek külterületen
a 074/2. és részben a 076/1 hrsz. alatti földrészleteken
különleges állattartótelep övezetbe sorolása módosításra
indított eljárásban a 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet 38. §
szerint érkezett vélemények jóváhagyására, illetve a
módosítással kapcsolatos környezeti vizsgálatra
vonatkozó döntés meghozatala

Farkas Zsolt
Főépítész

7. A Márton kúria északi melléképületével kapcsolatos
döntések meghozatala
(Abony, Kálvin u. 9. sz. hrsz. 3343 műemléki törzsszám:6878)

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

Zárt ülés:
1. „Az Abonyi Polgármesteri Hivatal villamoshálózat
rekonstrukciójára” és az „Elektronikus közigazgatási
infrastruktúra fejlesztése Abony, Dánszentmiklós és Csemő
településeken” című, KMOP-4.7.1-13-2013-0006 jelű
pályázat keretében megvalósuló strukturált hálózat
kiépítése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás ajánlattételi
felhívásának elfogadása

Tóth Róbert
közbeszerzési tanácsadó

2. Abony Város viziközmű vagyonértékelése tárgyában kiírt
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

Tóth Róbert
közbeszerzési tanácsadó

3. A lakásbérleti díjhátralékok ledolgozásának lehetősége
a szociális építőtábor koncepciója alapján

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta a meghívóban nem szereplő „Házhoz menő szelektív hulladék
gyűjtéséhez szükséges eszközbeszerzés” című napirendi pont felvételét, a nyílt ülés 8. napirendi pontjaként
történő megtárgyalását.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pont felvételéről.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendi
pont felvételét egyhangúlag támogatta és az alábbi határozatot hozta:
157/2014.(VII.28.) számú képviselő-testületi határozat
a „Házhoz menő szelektív hulladék gyűjtéséhez szükséges eszközbeszerzés” című napirendi pont
napirendre történő 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 nem szereplő „Házhoz menő
szelektív hulladék gyűjtéséhez szükséges eszközbeszerzés” című napirendi pontot a Képviselő-testület
nyílt ülés 8. napirendi pontjaként napirendre tűzi.
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Habony István megérkezett az ülésterembe, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 9 fő.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosított napirend
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendet
egyhangúlag elfogadta.
Előadó

Napirend:
Nyílt ülés:
1. Abony Város közvilágításának korszerűsítésére vonatkozó
döntések meghozatala

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

2. Abony Város pénzügyi helyzetének – az ÁROP 3.A.2
projekt keretében történt – átvilágítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

3. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység
ellátásáról

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

4. Abony Város Településrendezési tervének a Gergely utca 4.
szám alatti ingatlant érintő rendelkezéseire vonatkozó
törvényességi felhívással kapcsolatos döntés meghozatala

dr. Balogh Pál
jegyző

5. A Abony Város Településrendezési terveinek
külterületen a 0366/56 hrsz. alatti földrészleten tévesen
jelölt csapadék csatorna nyomvonal törlése
módosításra indított eljárásban a 314/2012 (XI. 8.)
Korm. rendelet 41. § szerint érkezett vélemények
jóváhagyása

Farkas Zsolt
Főépítész

6. Abony Város Településrendezési terveinek külterületen
a 074/2. és részben a 076/1 hrsz. alatti földrészleteken
különleges állattartótelep övezetbe sorolása módosításra
indított eljárásban a 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet 38. §
szerint érkezett vélemények jóváhagyására, illetve a
módosítással kapcsolatos környezeti vizsgálatra
vonatkozó döntés meghozatala

Farkas Zsolt
Főépítész

7. A Márton kúria északi melléképületével kapcsolatos
döntések meghozatala
(Abony, Kálvin u. 9. sz. hrsz. 3343 műemléki törzsszám:6878)

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

8. Házhoz menő szelektív hulladék gyűjtéséhez szükséges
eszközbeszerzés

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester
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Zárt ülés:
1. „Az Abonyi Polgármesteri Hivatal villamoshálózat
rekonstrukciójára” és az „Elektronikus közigazgatási
infrastruktúra fejlesztése Abony, Dánszentmiklós és Csemő
településeken” című, KMOP-4.7.1-13-2013-0006 jelű
pályázat keretében megvalósuló strukturált hálózat
kiépítése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás ajánlattételi
felhívásának elfogadása

Tóth Róbert
közbeszerzési tanácsadó

2. Abony Város viziközmű vagyonértékelése tárgyában kiírt
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

Tóth Róbert
közbeszerzési tanácsadó

3. A lakásbérleti díjhátralékok ledolgozásának lehetősége
a szociális építőtábor koncepciója alapján

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

--1./ Napirendi pont tárgya: Abony Város közvilágításának korszerűsítésére
vonatkozó döntések meghozatala
Romhányiné dr. Balogh Edit: Romhányiné dr. Balogh Edit: Köszöntötte Ludányiné Gréczi Katalin
igazgató asszonyt, aki ismerteti a közvilágítással kapcsolatos lehetőségeket, valamint Jánosi László
ügyvezető igazgató urat. Elmondta, hogy az előterjesztés duplán aktuálissá vált, hiszen a mai napon
megjelent pályázati kiírás, annak ellenére, hogy arról volt információ, hogy csak a konvergencia régióban
lesz közvilágítással kapcsolatos pályázati lehetőség. A pályázati felhívás kiosztásra került a Képviselőtestület részére, ismertette annak részleteit.
Az Abonyi Városfejlesztő Kft. kidolgozta az energia-korszerűsítéssel kapcsolatos hatástanulmányokat és
lehetőségeket az alternatív energia felhasználására. Mucsányi Tamás nevével fémjelzett cég készítette el a
közvilágításra a hatástanulmány tervet, annak számításai beleférnek abba a korlátozó keretbe, amit a
pályázat mega megfogalmaz. Jó eséllyel tudna Abony Város Önkormányzata pályázni, azonban nagyon
fontos, hogy egy olyan pályázatíró cég kerüljön megbízásra, amely érdekelt abban, hogy az nyertes legyen.
Amennyiben a pályázat nem nyer, akkor is alapvető érdeke a településnek, hogy a közvilágítás
korszerűsítésre kerüljön, azzal az energia áremelésnek tudnak gátat szabni. Elmondta, ez előterjesztés két
konstrukciót tartalmaz, amelyeket röviden ismertetett.
Habony István: Javasolta, hogy a két témát külön tárgyalják, miután az üzleti titok. A cég képviselőjét
kérjék meg arra, hogy amíg a pályázati lehetőségről tárgyalnak, fáradjon ki, hiszen ellentétes az érdek.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Tájékoztatásul elmondta, Gréczi Katalin asszony két éve van az
Önkormányzatnál, eddig azért nem került meghallgatásra, mert arra vártak, hogy legyen pályázati lehetőség.
Cégének teljesen mindegy, hogy milyen forrásból valósul meg a beruházás. Alapvető érdeke a Képviselőtestületnek, hogy meghallgassa. Javasolta, hogy a közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos információt
zárt ülés keretében mind a cég képviselője részéről, mind a pályázattal kapcsolatban hallgassa meg a
Képviselő-testület.
Dr. Egedy Zsolt: Kérdezte Kelemen Tibor aljegyzőtől, hogy az Önkormányzatnak mi az érdeke? Az anyag
már nyilvános, felesleges annak zárt ülésen tárgyalása. A főbb adatokat a Városfejlesztő Kft-től kapta meg a
cég. Elmondta, okafogyottnak tartja a zárt ülésen való tárgyalását. Javasolta, hallgassa meg a Képviselőtestület a cég javaslatát. A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolta, az összehasonlíthatóság érdekében
készüljön kimutatás arról a lehetőségről, ha 100 %-os invesztícióval a Fejlesztési Bank által adható 2,5 %-os
kamat mellett teljes önerős beruházásban valósítja meg a város.
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérte a Képviselő-testületet, szavazzon arról a javaslatról, amely szerint a
témát két külön napirendi pontban, zárt ülésen tárgyalja a Képviselő-testület.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 1 igen és 3 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett a
javaslatot nem támogatta.
Elmondta továbbá, a hitel felvételének lehetősége azért nem merült fel és került kidolgozásra, mert
engedélyt kell kérnie az Önkormányzatoknak hitel felvételére. Mivel az adósságkonszolidáció most történt
meg és maradványértékkel rendelkezik az Önkormányzat, így nagy valószínűséggel nem kaphat fejlesztési
hitelt. Felkérte Ludányiné Gréczi Katalint, ismertesse a lehetőségeket.
Ludányiné Gréczi Katalin: Köszöntötte a Képviselő-testületet. Elmondta, nincs érdekellentétről szó, cége,
mint tanácsadó cég az Önkormányzat érdekeit képviseli, a lehető leghatékonyabb, költségtakarékosabb és
legjobb finanszírozású konstrukciót szeretnék minden esetben minden önkormányzatnak ajánlani.
Amennyiben van rá lehetőség, pályázni kell. A pályázat megírásának koordinálásában nagyon szívesen
segítenek annak érdekében, hogy minél nagyobb esélye legyen az Önkormányzatnak a sikerre. Ez egy
meglehetősen speciális terület. Amennyiben nem nyer az önkormányzat a pályázaton, abban az esetben is
második alternatívaként a korszerűsítésnek meg kell történnie EBRD vissza nem térítendő támogatási
forrásból. A közvilágítás közfeladat, nincsenek titkok a közvilágítási adatszolgáltatásban. A cég
rendelkezésre állásához ismernie kell az Önkormányzat jelenlegi közvilágítási üzemeltetési kondícióit,
amelyek nélkül nem tudnak megfelelő számításokat, megtérülési mutatókat produkálni. Pártatlanul a legjobb
lehetőséget javasolja.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy Ludányiné az EHÖSZ-ben is
tartott előadást, cége magyar gyártó céget támogat. Egyértelmű, hogy a Képviselő-testület a pályázat
benyújtása mellett szavaz, ez a legkedvezőbb lehetőség a város számára. Javasolta, hogy az Abonyi
Városfejlesztő Kft. részéről kerüljön előterjesztés a következő rendkívüli Képviselő-testületi ülésre a
pályázat benyújtásának előkészítésével kapcsolatban.
Jánosi László: Elmondta, öt olyan indikátort igyekezett rögzíteni a délben megjelent pályázati felhívásból,
amely befolyásolhatja azt a döntést, hogy van-e esélye Abony Város Önkormányzatának a pályázaton részt
venni. Ismertette az indikátorokat és az azokhoz tartozó számítási eredményeket. Elmondta, kizáró ok,
speciális feltételként szerepel a Belügyminisztérium minisztere által aláírt támogató levél megléte és
benyújtása a pályázat mellékleteként. Erre nem talált semmiféle utalást a pályázati felhívás tervezetben,
hogyan kell kezdeményezni ezt a támogatói nyilatkozatot. A benyújtásig három és fél hét áll rendelkezésre.
Műszaki auditokra van szükség, hogy a pályázati tartalmat műszakilag összeállítsák.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Véleménye szerint, nem biztos, hogy a támogatói nyilatkozatot az
önkormányzatok kapják, hanem a gyártó cégek. A Képviselő-testületnek a következő ülésen döntenie kell,
hogy él-e a pályázati lehetőséggel. Előny, hogy konkrét számadatokkal, előtanulmányokkal rendelkezik az
Önkormányzat.
Dr. Egedy Zsolt: Kérdezte, a cég által adott ajánlattal kapcsolatban, hogy az induló bérleti díj növekedni
fog-e vagy konstans marad végig, illetve az összeg nettó vagy bruttó összeg? Javasolta, kerüljön benyújtásra
a pályázat, ha nem nyer az Önkormányzat, abban az esetben térjenek vissza a cég ajánlatára.
Ludányiné Gréczi Katalin: Elmondta, az ajánlatban nettó összegekről van szó. A finanszírozó cég, aki a
bankon keresztül az EBRD-vel szerződött egy banki hitelkonstrukcióval nyújtaná a beruházáshoz a
fedezetet. Az EBRD támogatás már egyszer vissza lett vonva, jelen esetben a keretösszeg kimerítéséig tart.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta a „B” határozati javaslat elfogadását, módosítva azzal, hogy a
pályázat pontos nevével egészüljön ki a határozat szövege, valamint kerüljön kiegészítésre azzal, hogy a
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polgármester felhatalmazza Abonyi Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatóját a pályázat benyújtásához
szükséges döntést előkészítő munkálatok elkészítésére.
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 kiegészített „B” határozati javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
kiegészített „B” határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
158/2014.(VII.28.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város közvilágításának korszerűsítésére vonatkozó döntések meghozataláról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 107. §.-ában biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közvilágítás korszerűsítését a 2014-2020
programozási időszakban megjelenő, Közvilágítás energiatakarékos átalakítása (KEOP-20145.5.0/K) energetikai pályázatokon való részvétel útján kívánja megvalósítani.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza az Abonyi Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatóját a
pályázat benyújtásához szükséges döntést előkészítő munkálatok elkészítésére.
Határidő: soron következő rendkívüli Képviselő-testületi ülés
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Titkárság
Településfejlesztési Osztály
Abonyi Városfejlesztő Kft.
A határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
Jánosi László ügyvezető igazgató - Abonyi Városfejlesztő Kft.
--2./ Napirendi pont tárgya: Abony Város pénzügyi helyzetének – az ÁROP 3.A.2 projekt
keretében történt – átvilágítása
Romhányiné dr. Balogh Edit: Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát. Tájékoztatta a Képviselőtestületet, hogy rendkívül nehéz helyzetben volt a cég, amely a feladatot felvállalta, hiszen egy bázis alapú
finanszírozásról önkormányzati átalakítást követő feladatfinanszírozást kellett összehasonlítani az elmúlt
három év távlatában. A Képviselő-testületnek csak az átvilágításról készült anyag megismeréséről szükséges
szavaznia, a javaslatok és az ütemtervek elfogadásáról csak akkor kell, amennyiben azokat hasznosnak
találja. A határozati javaslat tehát szétválik két önálló határozati javaslattá.
Kocsiné Tóth Valéria: Támogatta a javaslatot, amely szerint csak az átvilágítás megismerését fogadják el,
véleménye szerint a megfogalmazott ütemterv betarthatatlan.
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Támogatta Kocsiné Tóth Valéria véleményét. Javasolta, hagyják meg a
következő ciklusprogramnak, illetve a következő költségvetési koncepció feladatának. az Adóhátralékok
feltárásában, behajtásában megteszik az intézkedéseket addig is.
Habony István: Elmondta, továbbra is fenntartja a Pénzügyi Bizottsági ülésen ismertetett álláspontját,
amely szerint az anyag gyenge színvonalú munka. Véleménye szerint a készítőnek nincs túl nagy
önkormányzati gazdálkodási ismerete.
Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, egyetért Habony István hozzászólásával. A Hivatal irányításának metodikáját
várta volna el az anyagtól. Az előterjesztésben általános megfogalmazások vannak.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta a Képviselő-testületnek, szavazzon az átvilágítás anyagának
megismeréséről.
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 módosított határozati javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
módosított határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
159/2014.(VII.28.) számú képviselő-testületi határozat
Jelentés Abony Város pénzügyi helyzetének átvilágításáról az ÁROP 3.A.2 projekt keretében
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 107. §.-ában biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Önkormányzatiság útjai egy változó
világban” című ÁROP-3.A.2.-2013-0007 kódszámú pályázat megvalósítására irányuló
szervezetfejlesztési tevékenység érdekében az IPS Tanácsadó Kft. által elkészített Jelentés
Abony Város pénzügyi helyzetének átvilágításáról készült tanulmányt a határozat melléklete
szerinti tartalommal megismerte.
A határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
Enrawell Kft – projektmenedzser
IPS Tanácsadó Kft.
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
---
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3./ Napirendi pont tárgya: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység ellátásáról
Romhányiné dr. Balogh Edit: Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta, közbeszerzés nélkül
is lehetősége van az Önkormányzatnak szerződést kötni a jelenleg is a szolgáltatást nyújtó céggel, a kérdés,
hogy meddig szóljon a szerződéskötés. A tapasztalatok alapján azt javasolta a Képviselő-testületnek, hogy
fél évre legyen szerződés kötve további szolgáltatás nyújtására az Abokom Nonprofit Kft-vel. Ezzel
egyidejűleg kerüljön megküldésre a levél arra vonatkozóan, hogy ebben a formában a közszolgáltatás
nyújtása ebben a formában az Önkormányzatra a következő évben vállalhatatlan terhet ró. Nem csak Abony
város küzd ezzel a problémával, Jász-Nagykun-Szolnok Megye valamennyi települése. A
katasztrófavédelem jelölje ki 9+3 hónapra a közszolgáltatót, abban az esetben, ha eredménytelen lesz a
közfeladat ellátására kiírt közbeszerzési eljárás. Ehhez az szükséges, hogy legyen egy eredménytelen
közbeszerzési eljárás. Tájékoztatásul elmondta, hogy 2015. május 31-ig tolódott el a házhozmenő szelektív
hulladékgyűjtési projekt megvalósítása, a 24 település alkotta társulás nyert a pályázaton, több mint 1
milliárd Ft-ot, a közbeszerzési eljárás jelenleg folyamatban van. Egy településnek csak egy közszolgáltatója
lehet. A városnak bepótlási lehetősége nincsen.
Habony István: Véleménye szerint zárt ajtókat döngetnek az előterjesztéssel. Kérdezte, hogy a ki nem
fizetett szemétszállítási díjak behajtása hol tart? Javasolta, kérjen a Képviselő-testület pontos, az ABOKOM
Nonprofit Kft. gazdálkodásáról készült kimutatást.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, havonta küldik ágazatonként a kimutatásokról készült jelentést az
ABOKOM Nonprofit Kft. részéről. Nem a jegyző, hanem a NAV hatásköre a behajtás, a NAV-hoz
tömegesen érkeznek a behajtások, nem tudják feldolgozni.
Dr. Egedy Zsolt: Az Abokom helyére bármilyen névvel, címmel ellátott vállalkozás betehető. Érdeklődött a
kétpói rendszerben érintett településeken, javasolták, nézze meg az általuk elmondottak számszaki
alátámasztásáról a kétpói honlapot, amelyen iszonyatos áremelkedést tapasztalt.
Gulykáné Gál Erzsébet és Dr. Magyar Gábor képviselők elhagyták az üléstermet, így a jelen lévő
Képviselő-testületi tagok száma 7 fő.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Nem lesz miből bepótolni. Meg volt a szándék annak érdekében, hogy a
gazdálkodási kereten belül a szolgáltatás biztosítva legyen. A városnak az az érdeke, hogy a feladat el
legyen látva, a minőség mellett a lehető legolcsóbban. Telefonon felkereste Tóth László katasztrófavédelmi
igazgatót, azzal kapcsolatban, mi az eljárásrend. Elmondta, egy feltétel van, le kell folytatni egy
közbeszerzési eljárást, abban az esetben, ha az eredménytelen, megtörténik részükről a kijelölés.
Dr. Magyar Gábor visszatért az ülésterembe, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 8 fő.
Az első határozati javaslat vonatkozásában nem javasolta külső szakértő bevonását. Javasolta továbbá a KárMentor Bt. megbízását bruttó 698.500,- Ft értékben.
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 1. számú határozati javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az 1.
számú határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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160/2014.(VII.28.) számú képviselő-testületi határozat
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység ellátására
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. törvényre is figyelemmel az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abokom Nonprofit Kft. és Abony Város
Önkormányzata között 2008. március 12-én létrejött keretszerződést a felek közös megegyezéssel
úgy módosítják, hogy a hulladékgazdálkodásra vonatkozó 1., 2. és 3. számú mellékletei hatályukat
vesztik 2014. július 1. napjával. A Képviselő-testület a határozat 1. sz. mellékletét képező
megállapodást jóváhagyja.
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos
biztosítása érdekében a feladat ellátására megbízza, 2014. július 1. napjától 2014. december 31.
napjáig terjedő időszakra az Abokom Nonprofit Kft-t. A Képviselő-testület az erre vonatkozó - a
jelen határozat 2. sz. mellékletét képező - hulladékkezelési közszolgáltatási szerződést jóváhagyja.
3. A Képviselő-testület a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében a feladat ellátására megbízza, 2014.
július 1. napjától 2014. december 31. napjáig terjedő időszakra az Abokom Nonprofit Kft-t. A
Képviselő-testület az erre vonatkozó – jelen határozat 3. sz. mellékletét képező - közszolgáltatási
szerződést jóváhagyja.
4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozat 1-3
pontja szerinti szerződések aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
5. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 2015. január 1. napjától közbeszerzési eljáráson kiválasztott
közszolgáltatóval kívánja biztosítani Abony Város Önkormányzata.
6. A Képviselő-testület a 63/2014. (III.27.) számú határozat mellékletekén jóváhagyott Abony Város
Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési terve (továbbiakban : közbeszerzési terv)
III. szolgáltatás-megrendelés pontja az alábbiakkal egészül ki:
Abony Város hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás közbeszerzése
nemzeti
1.

Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor János aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Abokom Nonprofit Kft.
ifj. Dr. Tóta Áron ügyvéd
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nyílt

2014. III.
negyedév

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a 2. számú határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az 2.
számú határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
161/2014.(VII.28.) számú képviselő-testületi határozat
az Abokom Nonprofit Kft-vel kötendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésmegkötésére
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. törvényre is figyelemmel az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abony Város közigazgatási területén a települési
szilárd hulladék közszolgáltatás ellátására közbeszerzési eljárást ír ki.
2.

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abony Város hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés megkötésével kapcsolatos közbeszerzési feladatok teljes körű
lefolytatásával a Kár Mentor Bt-t. bízza meg. A megbízási díja 550.000 + Áfa, azaz ötszázötvenezer
Ft + Áfa (bruttó 698.500,- Ft) melynek fedezete az Abony Város Önkormányzat Városi tevékenység
730259/011130 kormányzati funkciókódon a 0533683. közbeszerzési szolgáltatási soron biztosított.

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abony Város hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés megkötésével kapcsolatos - bíráló bizottsági - feladatok ellátásával
megbízza
Kár Mentor Bt. közbeszerzési tanácsadó
Gáspár Csaba ügyvezető igazgató - ABOKOM Nonprofit Kft.
Szabados László - ABOKOM Nonprofit Kft.
Vargáné Francsák Hajnalka –Abonyi Polgármesteri Hivatal
gazdasági osztályvezetői feladatokat ellátó
gazdasági ügyintéző
dr. Balogh Pál jegyző - Abonyi Polgármesteri Hivatal
A Közbeszerzési Ad-Hoc Bíráló Bizottság elnökének Tóth Róbertet választja meg.
4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármestert a határozatnak megfelelő szerződések aláírására és a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
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Értesül:

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor János aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Megbízott Ad-Hoc Bizottság tagjai
Abokom Nonprofit Kft.
ifj. Dr. Tóta Áron ügyvéd

--Kocsiné Tóth Valéria elhagyta az üléstermet, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 7 fő.
4./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Településrendezési tervének a Gergely utca 4.
szám alatti ingatlant érintő rendelkezéseire vonatkozó
törvényességi felhívással kapcsolatos döntés meghozatala
Romhányiné dr. Balogh Edit: Romhányiné dr. Balogh Edit: Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát.
Elmondta, kizárólag szakmai alapon egyeztetés történt a Kormányhivatalban, ahol álláspontjukat meg tudták
védeni. Javasolta az „A” határozati javaslat elfogadását, amely értelmében a Képviselő-testület változatlanul
hagyja a településrendezési tervét a megfelelő indoklásokkal együtt. A Kormányhivatal majd eldönti, kíváne peres eljárást kezdeményezni vagy sem.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és az „A” határozati javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az „A”
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
162/2014.(VII.28.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Településrendezési tervének a Gergely utca 4. szám alatti ingatlant érintő
rendelkezéseire vonatkozó törvényességi felhívással kapcsolatos döntés meghozataláról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 134. § (1) foglaltaknak megfelelően az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony Város Településrendezési
Tervének a Gergely utca 4. szám alatti ingatlanra vonatkozó rendelkezései vonatkozásában a
Pest Megyei Kormányhivatal PEB/030/1365-1/2014. számú törvényességi felhívását
megtárgyalta, az abban foglaltakkal nem ért egyet. Az Önkormányzat álláspontját rögzítő
állásfoglalást a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. Képviselő-testület felkéri a polgármester a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit
A végrehajtásban közreműködik:
Titkárság
Településfejlesztési Osztály
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Értesül:

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Farkas Zsolt főépítész
Pest Megyei Kormányhivatal

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
--5./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Településrendezési terveinek külterületen a
0366/5 hrsz. alatti földrészleten tévesen jelölt csapadék
csatorna nyomvonal törlése módosításra indított eljárásban
a 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § szerint érkezett
vélemények jóváhagyása
Romhányiné dr. Balogh Edit: Romhányiné dr. Balogh Edit: Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát.
Tájékoztatásul elmondta, sorra jöttek a visszajelzések arról, hogy nem kívánnak az eljárásban részt venni,
egyetértenek, tehát a csatorna törlésének nincsen akadálya. A napirend még egyszer vissza fog kerülni a
Képviselő-testület elé, amikor a HÉSZ módosítása kerül jóváhagyásra. Jelenleg az előzetes döntés
meghozatala szükséges arra vonatkozóan, hogy a Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a HÉSZ
módosítható.
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 tagjai 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
163/2014.(VII.28.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Településrendezési terveinek külterületen a 0366/56 hrsz. alatti földrészleten tévesen
jelölt csapadék csatorna nyomvonal törlése módosításra indított eljárásban a 314/2012 (XI. 8.) Korm.
rendelet 41. § szerint érkezett vélemények jóváhagyásáról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvényben (továbbiakban: Mötv.) 10. §-ban biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a
többször módosított az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Étv.) 6. § (1) bekezdésében a településfejlesztési és településrendezési feladatairól szóló
kötelezettségeit és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) előírásait, az alábbi
határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 35/2014. (II. 27.) Képviselő-testületi határozattal
a 0366/56 hrsz. alatti földrészleten tévesen jelölt csapadék csatorna nyomvonal törlése tárgyában
elindított Településrendezési terv módosítás gyorsított eljárásában a Rendelet 41. § végrehajtása
alapján érkezett véleményeket megismerte és elfogadja.
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2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az eljárás folytatásához felkéri a Polgármestert,
hogy a véleményezési szakasz – Rendelet 39. § (3) bekezdése szerinti – lezárásához az 1. pontban
meghozott döntés dokumentálásáról és közzétételéről gondoskodjon.
Határidő: folyamatos
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Farkas Zsolt főépítész
Titkárság
Értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor aljegyző
Titkárság
Farkas Zsolt főépítész
Településfejlesztési Osztály
Kovács István
Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.
--Gulykáné Gál Erzsébet visszatért az ülésterembe, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 8 fő.
6./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Településrendezési terveinek külterületen a
074/2. és részben a 076/1 hrsz. alatti földrészleteken
különleges állattartótelep övezetbe sorolása módosításra
indított eljárásban a 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet 38. §
szerint érkezett vélemények jóváhagyására, illetve a
módosítással kapcsolatos környezeti vizsgálatra vonatkozó
döntés meghozatala
Romhányiné dr. Balogh Edit: Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát. Tájékoztatásul elmondta,
senkinek semmiféle negatív visszajelzése nem volt, megérkeztek a kifogást nem emelő szakvélemények. A
vállalkozó kérésére javasolt a Településrendezési Terv és a HÉSZ módosítása, kérte annak támogatását.
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 tagjai 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
164/2014.(VII.28.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Településrendezési terveinek külterületen a 074/2. és részben a 076/1 hrsz. alatti
földrészletek különleges állattartótelep övezetbe sorolása módosításra indított eljárásban a 314/2012
(XI. 8.) Korm. rendelet 38. § szerint érkezett vélemények jóváhagyására, illetve a módosítással
kapcsolatos környezeti vizsgálatra vonatkozó döntés meghozataláról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvényben (továbbiakban: Mötv.) 10. §-ban biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a
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többször módosított az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Étv.) 6. § (1) bekezdésében a településfejlesztési és településrendezési feladatairól szóló
kötelezettségeit és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) előírásait, az alábbi
határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 35/2014. (II. 27.) Képviselő-testületi határozattal
a 074/2. és részben a 076/1 hrsz. alatti földrészletek különleges állattartótelep övezetbe sorolása
tárgyában elindított a Településrendezési terv módosítására vonatkozó teljes eljárásában a Rendelet
38. § végrehajtása alapján érkezett véleményeket megismerte és elfogadja.
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az eljárás folytatásához felkéri a Polgármestert,
hogy a véleményezési szakasz – Rendelet 39. § (3) bekezdése szerinti – lezárásához az 1. pontban
meghozott döntés dokumentálásáról és közzétételéről gondoskodjon.
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 35/2014. (II. 27.) Képviselő-testületi határozattal
a 074/2. és részben a 076/1 hrsz. alatti földrészletek különleges állattartótelep övezetbe sorolása
tárgyában elindított Településrendezési terv módosításhoz a környezeti vizsgálat elkészítését – az
illetékes államigazgatási szervek vizsgálatra vonatkozó nemleges állásfoglalásával egyetértésben –
nem kéri.
Határidő: folyamatos
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Farkas Zsolt főépítész
Titkárság
Értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor aljegyző
Titkárság
Farkas Zsolt főépítész
Településfejlesztési Osztály
Kovács László
Kiszelovics Ildikó településtervező egyéni vállalkozó
--Kocsiné Tóth Valéria visszatért az ülésterembe, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 9 fő.
7./ Napirendi pont tárgya: A Márton kúria északi melléképületével kapcsolatos döntések
meghozatala (Abony, Kálvin u. 9. sz. hrsz. 3343 műemléki
törzsszám:6878)
Romhányiné dr. Balogh Edit: Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta, a régészeti
kutatófeltárás során nagyon szép boltíves nyílászárókat tártak fel. A vakolat leverését követően
meggyőződtek a statikusok és a műemlékvédelem is arról, hogy kár lenne az épületet elbontani, a
megtartását javasolták. A vállalkozó vállalta, hogy a tetőnek és a födémnek az életveszély elhárítását
ugyanazért az összegért, mint amennyiért a bontást végezte volna, megcsinálja. Ehhez viszont gyorsított
eljárásban módosítani szükséges a bontási terveket, Bedekovich Éva állapot-helyreállítási terveket készít. Az
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Örökségvédelmi Hivatal vállalta, hogy minden évben forrást biztosít a helyreállításhoz, azonban nem
javasolták, hogy oktatási intézményként kerüljenek a Márton kúria és melléképületei hasznosításra.
Gulykáné Gál Erzsébet: Tekintettel arra, hogy az épület egy oktatási intézmény területén van, milyen
mértékben befolyásolja annak működését?
Romhányiné dr. Balogh Edit: Bedekovich Éva tervezési ajánlata megérkezett, a rossz idő beállta előtt a
tetőszerkezetet helyreállítják. Előreláthatólag 6 hét alatt megoldható. Addig le kell keríteni a területet, ott
gyerekek nem tartózkodhatnak.
Dr. Egedy Zsolt: Átutalásra került az összeg a vállalkozó számára? Munkát végzett már a vállalkozó?
Romhányiné dr. Balogh Edit: Voltak már falkutatási munkálatok, de természetesen nem a teljes összeg
erejéig.
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 tagjai 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
165/2014.(VII.28.) számú képviselő-testületi határozat
a Márton kúria északi melléképületével kapcsolatos döntések meghozataláról (Abony, Kálvin u. 9. sz.
hrsz. 3343 műemléki törzsszám:6878)
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország a helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, Abony Város vagyonáról és vagyonnal való gazdálkodás egyes
szabályairól szóló 13/2007. (IV.12.) sz. rendelet 10.§ (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 121/2014. (V.22.) határozatot a Márton kúria
mellépület bontásához fedezet biztosításáról hatályon kívül helyezi, azzal, hogy az ott megjelölt
fedezetet - 3.985.118,-Ft-ot - átcsoportosítani rendeli a Márton kúria északi melléképület veszélyelhárítási munkáira.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban rögzített döntést a költségvetési rendelet
soron következő módosításának tervezetében szerepeltesse.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: dr. Balogh Pál jegyző
A végrehajtásban közreműködik:
Gazdasági Osztály
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a hatósági
döntés függvényében folytasson tárgyalásokat a Generál Kontakt Bt.-vel, a vele kötött szerződés
műszaki tartalmának – a hatósági döntésben foglaltak szerinti – módosítására vonatkozóan és a
szerződés-módosítás tervezetét terjessze jóváhagyásra a döntési jogkörrel bíró önkormányzati szerv
felé.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
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Értesül:

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor János aljegyző
Valamennyi Osztály
Generál Kontakt Bt.
Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Abokom Nonprofit Kft.
Abonyi Városfejlesztő Kft. (Jánosi László ügyvezető – műszaki ellenőr)
--8./ Napirendi pont tárgya: Házhoz menő szelektív hulladék gyűjtéséhez szükséges
eszközbeszerzés

Romhányiné dr. Balogh Edit: Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta, 41 millió Ft-ot
nyertek az autóra, a közbeszerzést le kell folytatni. Nem volt feltétel az 5 éves fenntarthatóság. Mivel a
városban jelenleg a hulladékgazdálkodási rendszer egy teljes jogszabályváltozáson, szolgáltatási szerződés
módosításon átesik, ezért olyan feltétellel vállalják be az autót, hogy a szolgáltatással átadásra kerül az autó
is. Amennyiben ennek nincs akadálya, a támogatási szerződés megköthető. Szükséges a közbeszerzési terv
módosítása, a cég megbízása, valamint az Ad-Hoc Bizottság kijelölése. Elmondta a közbeszerzés megbízási
díj 417.000,- Ft + Áfa, valamint ismertette az Ad-Hoc Bizottság tagjait.
Habony István: Kérdezte, az autó bérbe adható lesz-e, ami esetlegesen kedvezőbb lehet az átadásnál?
Romhányiné dr. Balogh Edit: Az Önkormányzat volt a pályázó, nem volt feltételhez kötve a fenntartási
időszak, viszont a közfeladat ellátásához kapták a lehetőséget, ezért az, hogy az autó bérbe adható lesz-e,
nem tudja a választ, utána fog járni. a pénzt visszafizetni azonban nem szeretnék.
Dr. Egedy Zsolt: Ha az Önkormányzat a pályázó, akkor a járművet az Önkormányzatnál kell aktiválni.
Bérbe kell adni a közszolgáltatáshoz, ebben az esetben az Önkormányzatnak kell meghatároznia a
fenntartási időszakot.
Habony István: A szelektív hulladéknak megvan a végpiaca?
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester asszony elhagyta az üléstermet, így a jelen lévő Képviselőtestületi tagok száma 8 fő.
Dr. Magyar Gábor: A szelektíven gyűjtött hulladékot is ellenőrizni kell. Ha külön gyűjtik, akkor is
átválogatják. Alacsonyabb a szétválogatás költsége az egybe beszállítással, mint a külön szállítással.
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester asszony visszatért az ülésterembe, Kocsiné Tóth Valéria
elhagyta az üléstermet. A jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 8 fő.
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.
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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:
166/2014.(VII.28.) számú képviselő-testületi határozat
házhozmenő szelektív hulladék gyűjtéshez szükséges eszközbeszerzésről
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Földművelésügyi Minisztériummal aláírandó
támogatási szerződésben rögzítettek függvényében a 2013. évi Hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás biztosítása Pályázati Felhívásra megküldött HULEJAF-2013-0002 számú
„Házhozmenő szelektív hulladék gyűjtéshez eszközbeszerzés” megvalósításához közbeszerzési
eljárást ír ki.
2.

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 db MUT Variopress 211/16,0 típusú, préselve
tömörítő felépítmény 211.11 típusú ürítő szerkezettel MAN TGM 18.290 4x2 BL típusú járóképes
alvázra szerelt eszköz vagy ezzel műszakilag egyenértékű eszköz beszerzésével kapcsolatos
közbeszerzési feladatok teljes körű lefolytatásával a Kár Mentor Bt-t bízza meg. A megbízási díja
417.000,- Ft +Áfa, melynek fedezete az Abony Város Önkormányzat Városi tevékenység
730259/011130 kormányzati funkciókódon a 0533683. közbeszerzési szolgáltatási soron biztosított.

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 db MUT Variopress 211/16,0 típusú, préselve
tömörítő felépítmény 211.11 típusú ürítő szerkezettel MAN TGM 18.290 4x2 BL típusú járóképes
alvázra szerelt eszköz vagy ezzel műszakilag egyenértékű eszköz beszerzésével kapcsolatos - bíráló
bizottsági - feladatok ellátásával
megbízza
Kár Mentor Bt. közbeszerzési tanácsadó
Gáspár Csaba ügyvezető igazgató - ABOKOM Nonprofit Kft.
Szabados László - ABOKOM Nonprofit Kft.
dr. Balogh Pál jegyző - Abonyi Polgármesteri Hivatal
Vargáné Francsák Hajnalka – Abonyi Polgármesteri Hivtal
A Közbeszerzési Ad-Hoc Bíráló Bizottság elnökének Tóth Róbertet -t választja meg.
4. A Képviselő-testület a 63/2014. (III.27.) számú határozat mellékletekén jóváhagyott Abony Város
Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési terve (továbbiakban: közbeszerzési terv)
I. Árubeszerzés pontja az alábbiakkal egészül ki:
1 db MUT Variopress 211/16,0
típusú, préselve tömörítő felépítmény
211.11 típusú ürítő szerkezettel MAN
TGM 18.290 4x2 BL típusú járóképes
nemzeti
alvázra szerelt eszköz vagy ezzel
műszakilag egyenértékű eszköz
beszerzése

nyílt

2014. III.
negyedév

5. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármestert a határozatnak megfelelő szerződések aláírására és a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2014. augusztus havi testületi ülés
Felelős:
Romhányiné dr. Balogh Edit
18

A végrehajtásában közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Titkárság
Határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Pati Mihály alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor János aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
Ajánlattevők

--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
asszony az ülést bezárta.
A Képviselő-testület zárt üléssel folytatta munkáját, amelyről külön jegyzőkönyv készült.

K.m.f

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

Kelemen Tibor
aljegyző
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