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Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. október 30-i nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 30-i nyílt üléséről.
Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Dévainé Kazinczy Sára alpolgármester, Mészáros
László János, dr. Lencse Gréta, dr. Balangó László, Fehér Endre, Gulykáné Gál Erzsébet, Habony István,
Szökrön László, Pető Istvánné, Mészáros Lászlóné képviselők
Képviselő-testület tagjai: 11 fő.
Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: dr. Balogh Pál jegyző, Kelemen Tibor aljegyző, Fiala Károly,
a Településfejlesztési Osztály osztályvezetője, Kovács Teodóra, a Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya
osztályvezetője, Mádi Csaba Mikro-Voks kezelő, Csajbók Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető
Állampolgári megjelenés: 5 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 11 fővel
határozatképes, az ülést megnyitotta.
Ismertette a Képviselő-testületi ülés napirendjét.
Előterjesztő:

Napirend:
Nyílt ülés:
1. A polgármester illetményének és költségtérítésének
megállapítására

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

2. Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének
megállapítására

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

3. A bizottságok tagjainak és elnökeinek megválasztása,
bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

4. A képviselők tiszteletdíjának és költségtérítésének
felülvizsgálata

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

Zárt ülés:
1. „Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése,
KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006, további rekonstrukciós
munkák megvalósítása tárgyú közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívásának elfogadása

Tóth Róbert
közbeszerzési tanácsadó

Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta a meghívóban szereplő nyílt ülés 3. napirendi pontjának zárt
ülésen történő megtárgyalását, valamint kérte, hogy a meghívóval ellenben a zárt ülés előzze meg a nyílt
ülést.
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Javasolta, a zárt ülésen megválasztott, jelen lévő külsős bizottsági tagok a nyílt ülés kezdetén tegyék le az
esküt. Elmondta, a póteskü letételére a 2014. november 6-i Képviselő-testületi ülésen lesz lehetőség.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy az ülést követően az e-önkormányzati rendszer bevezetésével és
működésével kapcsolatban tartandó tájékoztató előadáson szíveskedjenek részt venni.
Kérte a Képviselő-testületet, szavazzanak a napirend módosításának elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 11 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
napirend módosítását elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
218/2014.(X.30.) számú képviselő-testületi határozat
a napirend módosításáról
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 „A bizottságok
tagjainak és elnökeinek megválasztása, bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele” című napirendi
pontot a Képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja, a nyílt ülést megelőzően.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérte a Képviselő-testületet, szavazzanak a módosított napirend
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 11 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
módosított napirendet elfogadta.
Előterjesztő:

Napirend:
Zárt ülés:
1. A bizottságok tagjainak és elnökeinek megválasztása,
bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

2. „Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése,
KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006, további rekonstrukciós
munkák megvalósítása tárgyú közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívásának elfogadása

Tóth Róbert
közbeszerzési tanácsadó

Nyílt ülés:
1. A polgármester illetményének és költségtérítésének
megállapítására

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

2. Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének
megállapítására

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

3. A képviselők tiszteletdíjának és költségtérítésének
felülvizsgálata

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester
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A Képviselő-testület zárt üléssel folytatta munkáját, amelyről külön jegyzőkönyv készült.
--A zárt ülésen Dr. Egedy Zsolt Mihály megérkezett az ülésterembe, így a jelen lévő Képviselő-testületi
tagok száma 12 fő.
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester asszony felkérte a jelen lévő, megválasztott külsős bizottsági
tagokat az eskü letételére.
Felkérte a jelen lévő Habony Józsefnét, Korbély Csaba Ferencnét, Temesközy Tamást és Pataki Árpádot,
hogy az „ÉN” után a saját nevét mondja, majd a többi szöveget.
Eskü:
Én, ………..becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez
hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; helyi önkormányzati bizottsági tagsági
tisztségemből eredő feladataimat Abony Város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen
teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Ünnepélyesen átadásra kerültek a megbízólevelek.
--1. Napirendi pont tárgya: A polgármester illetményének és költségtérítésének
megállapítására
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta, jogszabály rögzíti fixen a
lakosság számának függvényében a polgármester illetményét és költségtérítését.
Habony István: Nem lehet az összeget kerekíteni?
Romhányiné dr. Balogh Edit: Nem, ezek a jogszabályban meghatározott összegek.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 12 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
224/2014.(X.30.) számú képviselő-testületi határozat
a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 35. cikk (3) bekezdésében
foglaltak alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
64. és 71. §-ában , valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 224. §-ában
foglaltakra és Magyarország 2014.évi központi költségvetéséről szóló 2013.évi CCXXX.törvény 54.§ (1)
bekezdésében foglaltakra az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő–testület a polgármester illetményét 523.500.-Ft-ban, azaz ötszázhuszonháromezerötszáz forintban állapítja meg 2014. október 13. napjától.
4

2. A Képviselő-testület a polgármester költségtérítését a részére megállapított illetmény (523.500,-Ft)
15-%-ában, 78.525,- Ft-ban azaz hetvennyolcezer-ötszázhuszönöt forintban állapítja meg 2014.
október 13. napjától.
3. A Képviselőtestület felkéri a jegyzőt a jelen döntésből fakadó intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Határozat végrehajtásában közreműködik:
Gazdasági Osztály
Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya
A határozatról értesül:
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
2. Dévainé Kazinczy Sára alpolgármester
3. Dr. Balogh Pál jegyző
4. Kelemen Tibor aljegyző
5. Valamennyi osztályvezető
6. Magyar Államkincstár
--2. Napirendi pont tárgya: Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének
megállapítása
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát. Javasolta Dévainé Kazinczy Sára
alpolgármester asszonynak az előző ciklushoz hasonlóan a 212.580 Ft tiszteletdíj, továbbá költségtérítésként
annak 15 %-a jóváhagyását.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 12 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
225/2014.(X.30.) számú képviselő-testületi határozat
az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 64. §-ban, 71. §-ban , valamint 80. §-ban foglaltak alapján, továbbá a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-ában foglaltak és Magyarország 2014. évi központi
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.törvény 54.§ (1) bekezdésében alábbi határozatot hozza:
1. A
Képviselő-testület
az
alpolgármester
tiszteletdíját
212.580,Ft-ban,
kettőszáztizenkettőezer-ötszáznyolcvan forintban állapítja meg 2014. október 27. napjától.

azaz

2. A Képviselő-testület az alpolgármester költségtérítését a részére megállapított tiszteletdíj
(212.580,- Ft) 15-%-ában, 31.887,- Ft-ban azaz harmincegyezer-nyolcszáznyolcvanhét forintban
állapítja meg 2014. október 27. napjától.
3. A Képviselőtestület felkéri a jegyzőt a jelen döntésből fakadó intézkedések megtételére.
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Határidő: azonnal
Felelős: dr. Balogh Pál jegyző
Határozat végrehajtásában közreműködik:
Gazdasági Osztály
Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya
A határozatról értesül:
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
2. Dévainé Kazinczy Sára alpolgármester
3. Dr. Balogh Pál jegyző
4. Kelemen Tibor aljegyző
5. Valamennyi osztályvezető
6. Magyar Államkincstár
--3. Napirendi pont tárgya: A képviselők tiszteletdíjának és költségtérítésének
felülvizsgálata
Romhányiné dr. Balogh Edit: Felkérte dr. Balogh Pál jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.
dr. Balogh Pál: Elmondta, a Képviselő-testületnek jelenleg az a döntési kompetenciája, hogy
kezdeményezi-e ennek a hatályos rendeletnek a felülvizsgálatát és módosítását. Ha igen, azt előkészíti a
Hivatal a következő munkaterv szerinti ülésre.
Habony István: A felülvizsgálatot nem javasolta.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 12 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
226/2014.(X.30.) számú képviselő-testületi határozat
a képviselők tiszteletdíjának és költségtérítésének felülvizsgálata
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi képviselők, bizottsági
tagok, bizottsági elnökök, tanácsnokok tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 45/1994. (XII.29.) számú
rendeletét felülvizsgálva nem kezdeményezi annak módosítását.
A határozatról értesül:
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
2. Dévainé Kazinczy Sára alpolgármester
3. Dr. Balogh Pál jegyző
4. Kelemen Tibor aljegyző
5. Valamennyi osztályvezető
---
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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 a nyílt ülést bezárta.

K.m.f

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

dr. Balogh Pál
jegyző
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