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JEGYZŐKÖNYV
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. november 27-i nyílt ülésről

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i nyílt üléséről.
Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Dévainé Kazinczy Sára alpolgármester, dr.
Lencse Gréta, Fehér Endre, Szökrön László, Pető Istvánné, Mészáros Lászlóné, Habony István, Gulykáné
Gál Erzsébet, Mészáros László képviselők
Képviselő-testület tagjai: 10 fő.
Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: dr. Balogh Pál jegyző, Kelemen Tibor aljegyző, Fiala Károly,
a Településfejlesztési Osztály osztályvezetője, Mádi Csaba Mikro-Voks kezelő, Csajbók Zsuzsanna
jegyzőkönyvvezető
Meghívottként jelen volt: Gáspár Csaba, az ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Jánosi László,
az Abonyi Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatója, Varga Jánosné –Ceglédi Járási Hivatal, Földi László
országgyűlési képviselő, Tóth Róbert közbeszerzési szakértő, Németh Zoltán projektmenedzser, Nagy
Róbert Műszaki ellenőr, ifj. dr. Tóta Áron ügyvéd, Kazinczyné Juhász Ildikó intézményvezető
Állampolgári megjelenés: 2 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 10 fővel
határozatképes, az ülést megnyitotta.
Ismertette a Képviselő-testületi ülés napirendjét.
Napirend:
Előterjesztő:
Zárt ülés:
1. Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése,
KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006, további rekonstrukciós
munkák megvalósítása tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményének megállapítása

Tóth Róbert
Ad-Hoc Bizottság Elnöke

2. Abony Város Önkormányzata részére „Közszolgáltatási
szerződés keretében Abony Város közigazgatási
területén keletkező települési szilárd hulladék
rendszeres begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása”
tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának
elfogadása

Tóth Róbert
Ad-Hoc Bizottság Elnöke

3. „Abony Közművelődéséért díj” adományozása

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

4. Az Abony, Apponyi Albert utca 3. (hrsz: 51) szám alatti
ingatlan megvásárlása

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester
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Nyílt ülés:
1. Beszámoló az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2014. 07.01. és
2014. 11.10 közötti időszakban végzett tevékenységéről

Jánosi László
ügyvezető

2. A KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú
Romhányiné dr. Balogh Edit
„Lehetőségeink Fő tere” című pályázat megvalósítása során,
polgármester
a Művelődési Ház projektelem eszközbeszerzésével kapcsolatos
szabálytalansági eljárásra benyújtott jogorvoslati kérelemmel
kapcsolatos döntés meghozatala
3. Piac-Vásárcsarnok kivitelezése kapcsán felmerült kötbér
igénnyel kapcsolatos intézkedések megtétele

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

4. A KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú
„Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése”
tárgyú projekt FIDIC Piros Könyv szerinti kivitelezési
feladatainak megvalósítása tárgyában az 1. számú vállalkozói
követeléssel kapcsolatos döntések meghozataláról szóló
171/2014. (VIII. 05.) számú határozatban foglaltak teljesülése

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

5. A Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelmi
Romhányiné dr. Balogh Edit
Kollégiuma által kiírt pályázaton való részvételre és a szükséges polgármester
önerő biztosítása
6. A Somogyi Imre Általános Iskola intézményvezetője
további megbízásának véleményezése

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

7. A Városi Főépítész megbízási szerződésének módosítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

8. A közoktatási intézmények működtetési kötelezettségével
kapcsolatos szándéknyilatkozat megadása

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

9. Az Abokom Nonprofit Kft. részére padkázás és árok
kialakításra fedezet biztosításáról

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

10. Az Imre utca ivóvízhálózat rekonstrukciós munkálatainak
elvégzéséhez szükséges döntések meghozatala

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

11. Viziközmű gördülő fejlesztési terv jóváhagyása

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

12. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a
növények telekhatárhoz mért legkisebb telepítési távolságáról
szóló rendelet megalkotása (I. forduló)

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

13. Abony Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (HEP)
az „Önkormányzatiság útjai egy változó világban” című,
ÁROP-3.A.2-2013-0007 jelű pályázat keretén belül történő
felülvizsgálata

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester
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14. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
5/2000. (II.29.) önkormányzati rendelet módosítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

15. A felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi
körzetekről szóló 7/2002. (V. 28.) sz. önkormányzati rendelet
módosítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

16. Sajtóreferensi feladatok ellátására és a Polgármesteri
Hivatal létszámának felülvizsgálata

Dr. Balogh Pál
jegyző

17. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
11/2014. (III.07.) számú rendeletének módosítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

18. Az építményadóról szóló rendelet megalkotása

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

19. A helyi iparűzési adóról szóló 22/1997. (XII.09.) számú
rendelet módosítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

20. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 21/1999.
(XII.29.) számú rendelet módosítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

21. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről,
valamint elidegenítéséről szóló 17/2007. (IV.26.) számú
önkormányzati rendeltének módosítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

22. Költségvetéshez kapcsolódó díjak megállapítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

23. Abony Város Sport és Civil szervezetei részére
térítésmentesen biztosított létesítmények használatára
keretidő meghatározása

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

24. Közbeszerzési tevékenységhez kapcsolódó általános
feladatok folyamatos ellátására cég megbízása

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

25. Értékbecslői feladatok ellátására cég megbízása

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

26. Földmérési feladatok ellátására vonatkozó keretszerződés
megkötése

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

27. A Magyar Telekom Nyrt. bérleti szerződés felülvizsgálatára
irányuló kérelmének megtárgyalása

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

28. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi
munkatervének elfogadása

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

29. Az Óvodák alapító okiratainak módosítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta a meghívóban szereplő zárt ülés „Abony Város szennyvíztisztító
telepének korszerűsítése, KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006, további rekonstrukciós munkák megvalósítása
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása” című napirendi pont levételét.
Javasolta továbbá a meghívóban szereplő „Piac-Vásárcsarnok kivitelezése kapcsán felmerült kötbér igénnyel
kapcsolatos intézkedések megtétele” című napirendi pont zárt ülés 4. napirendi pontjaként történő
tárgyalását.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérte a Képviselő-testületet, szavazzanak a napirend módosításáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
napirenddel kapcsolatos módosításokat elfogadta és az alábbi határozatokat hozta:
240/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
az „Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése, KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006, további
rekonstrukciós munkák megvalósítása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása”
című napirendi pont levételéről
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, az „Abony Város
szennyvíztisztító telepének korszerűsítése, KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006, további rekonstrukciós munkák
megvalósítása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása” című napirendi pontot a
Képviselő-testület zárt üléséről leveszi.
241/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
a napirendi pontok sorrendjének 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 „Piac-Vásárcsarnok
kivitelezése kapcsán felmerült kötbér igénnyel kapcsolatos intézkedések megtétele” című napirendi pontot a
Képviselő-testületi zárt ülés 4. napirendi pontjaként tárgyalja.
Dr. Egedy Zsolt Mihály és dr. Balangó László megérkezett az ülésterembe, így a jelen lévő Képviselőtestületi tagok száma 12 fő.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérte a Képviselő-testületet, szavazzanak a módosított napirend
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 11 igen és 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
módosított napirendet elfogadta.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a módosított napirendet.
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Napirend:
Előterjesztő:
Zárt ülés:
1. Abony Város Önkormányzata részére „Közszolgáltatási
szerződés keretében Abony Város közigazgatási
területén keletkező települési szilárd hulladék
rendszeres begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása”
tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának
elfogadása

Tóth Róbert
Ad-Hoc Bizottság Elnöke

2. „Abony Közművelődéséért díj” adományozása

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

3. Az Abony, Apponyi Albert utca 3. (hrsz: 51) szám alatti
ingatlan megvásárlása

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

4. Piac-Vásárcsarnok kivitelezése kapcsán felmerült kötbér
igénnyel kapcsolatos intézkedések megtétele

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

Nyílt ülés:
1. Beszámoló az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2014. 07.01. és
2014. 11.10 közötti időszakban végzett tevékenységéről

Jánosi László
ügyvezető

2. A KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú
Romhányiné dr. Balogh Edit
„Lehetőségeink Fő tere” című pályázat megvalósítása során,
polgármester
a Művelődési Ház projektelem eszközbeszerzésével kapcsolatos
szabálytalansági eljárásra benyújtott jogorvoslati kérelemmel
kapcsolatos döntés meghozatala
3. A KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú
„Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése”
tárgyú projekt FIDIC Piros Könyv szerinti kivitelezési
feladatainak megvalósítása tárgyában az 1. számú vállalkozói
követeléssel kapcsolatos döntések meghozataláról szóló
171/2014. (VIII. 05.) számú határozatban foglaltak teljesülése

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

4. A Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelmi
Romhányiné dr. Balogh Edit
Kollégiuma által kiírt pályázaton való részvételre és a szükséges polgármester
önerő biztosítása
5. A Somogyi Imre Általános Iskola intézményvezetője
további megbízásának véleményezése

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

6. A Városi Főépítész megbízási szerződésének módosítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

7. A közoktatási intézmények működtetési kötelezettségével
kapcsolatos szándéknyilatkozat megadása

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

8. Az Abokom Nonprofit Kft. részére padkázás és árok

Romhányiné dr. Balogh Edit
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kialakításra fedezet biztosításáról

polgármester

9. Az Imre utca ivóvízhálózat rekonstrukciós munkálatainak
elvégzéséhez szükséges döntések meghozatala

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

10. Viziközmű gördülő fejlesztési terv jóváhagyása

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

11. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a
növények telekhatárhoz mért legkisebb telepítési távolságáról
szóló rendelet megalkotása (I. forduló)

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

12. Abony Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (HEP)
az „Önkormányzatiság útjai egy változó világban” című,
ÁROP-3.A.2-2013-0007 jelű pályázat keretén belül történő
felülvizsgálata

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

13. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
5/2000. (II.29.) önkormányzati rendelet módosítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

14. A felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi
körzetekről szóló 7/2002. (V. 28.) sz. önkormányzati rendelet
módosítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

15. Sajtóreferensi feladatok ellátására és a Polgármesteri
Hivatal létszámának felülvizsgálata

Dr. Balogh Pál
jegyző

16. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
11/2014. (III.07.) számú rendeletének módosítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

17. Az építményadóról szóló rendelet megalkotása

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

18. A helyi iparűzési adóról szóló 22/1997. (XII.09.) számú
rendelet módosítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

19. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 21/1999.
(XII.29.) számú rendelet módosítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

20. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről,
valamint elidegenítéséről szóló 17/2007. (IV.26.) számú
önkormányzati rendeltének módosítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

21. Költségvetéshez kapcsolódó díjak megállapítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

22. Abony Város Sport és Civil szervezetei részére
térítésmentesen biztosított létesítmények használatára
keretidő meghatározása

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

23. Közbeszerzési tevékenységhez kapcsolódó általános
feladatok folyamatos ellátására cég megbízása

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester
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24. Értékbecslői feladatok ellátására cég megbízása

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

25. Földmérési feladatok ellátására vonatkozó keretszerződés
megkötése

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

26. A Magyar Telekom Nyrt. bérleti szerződés felülvizsgálatára
irányuló kérelmének megtárgyalása

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

27. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi
munkatervének elfogadása

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

28. Az Óvodák alapító okiratainak módosítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester
---

Napirend előtti hozzászólások:
Lencse Gréta: A Ceglédi Kistérségű Társulástól az ÁSZ jelentést sikerült-e már beszerezni?
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Nem érkezett még meg.
dr. Balogh Pál: Beszerezték, csak képviselő asszony nem kapta meg.
dr. Balangó László: Elég sok kérdésben nem tud állást foglalni, mert nem tudott felkészülni, mivel rövid
volt a határidő. Kérdése, hogy mit tudnának tenni képviselők azért, hogy ne torlódjanak így fel a feladatok
és fel tudjanak készülni a képviselő testületi ülésekre. Kérdése arra irányult, ha bárki rossz szándékkal akar
valamely ügybe beleszólni, akkor hivatkozhat arra egy kormányhivatalnál, hogy törvénytelen és nem az
SZMSZ szerint jártak el vagy jogellenes. A másik pedig, hogy szeretne lelkiismeretesen felkészülni, mivel
még újak, nem elég tájékozottak, ehhez információkat kell beszerezni helyekről. Javasolta azt, hogy ha
feltorlódott időszakok vannak, legyenek testületi ülések hetente heti bizottsági ülésekkel, ahol részekre
tudják szedni a feladatokat és van idő felkészülni.
Dr. Romhányiné Balogh Edit: Tegnap tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy két időszak az, ami zsúfolt és
sok teendője van az Önkormányzatnak. Az egyik a novemberi testületi ülés, amikor már ismertek a
Parlament által a következő évre a költségvetések, adókat és egyéb díjakat befolyásoló törvénykezések. A
novemberi testi ülések minden évben és minden önkormányzatnál a következő év költségvetését
megalapozó döntések meghozataláról szól általában. A másik a januári időszak, amikor magának a
költségvetési rendeletnek a megalkotása és az azt megelőző egyeztetések folynak intézményvezetőkkel,
gazdasági társaságunkkal, partnereinkkel és már ismertek a költségvetés keretszámai. Ez a két időszak, ami
rendszeresen túlterheli mind a Hivatalt, mind pedig a Bizottságok munkáját. Vannak tervezhető feladatok,
azt a munkatervnél szét is osztják, de mindig vannak rendkívüli, határidős feladatok, amiket viszont vinni
kell, és van, amit magasabb szintű jogszabály ír elő. Október 12-én megalakult a képviselő testület,
meglehetősen későn voltak az önkormányzati választások, a legutolsó napon október 27-én volt az alakuló
ülése ennek a képviselő testületnek, eléggé elhúzódtak az egyeztetések, bizottsági helyek, bizottságok
létrehozásával, háromszor ült össze az óta a képviselő testület. Lehet hetente ülni, csak ehhez hetente az
előkészületi munkákat, bizottsági anyagokat el kell készíteni.
Lencse Gréta: A jegyző úrhoz fordul kérésével, a Munkácsy úton kidőlt egy házfal, és telefonált egy idős
hölgy, hogy mit tudnának ezzel kezdeni. Nehezen talált elérhetőséget, ahová fordulhatott volna. Temesközy
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Tamás segítségével tudta felkeresni Terbe-Szabó Csillát, aki segített. Szeretne egy listát kérni, hogy milyen
esetben kihez tudnak fordulni segítségért.
Dr. Balogh Pál: A kért listát elkészíti.
Gulykáné Gál Erzsébet: Szeretné kérni a Kálvin utca forgalomkorlátozását, hogy az iskolai időszakban ne
lehessen parkolni, mert a reggel iskolába járó gyerekek és szülők miatt rendkívül veszélyes helyzetek
adódnak. A másik pedig hogy a Településfejlesztési Osztállyal felvette a kapcsolatot, de nyilvánvalóan még
választ nem kapott az Ungár ház melléképületének veszélyessé válása ügyében, ami a szomszédoknak
problémát okoz. Készültek fényképek, valóban életveszélyes a ház, gondoskodni kell arról, hogy az épület e
részének veszélyessé nyilvánítása megtörténjen, hiszen évek óta húzódik és balesetveszélyes.
Romhányiné dr. Balogh Edit: A Kálvin utca forgalmi rendjének felülvizsgálatát kihagyják. Az Ungár
házzal kapcsolatosan bontási engedéllyel rendelkeznek, tavaly előtt beadásra került veszélyelhárításra az NK
pályázat keretében a kerítés helyreállítása és a melléképület bontása, amire nem kaptak forrást és itt milliós
nagyságrendről van szó. Mivel két műemlék szomszédságáról van szó, így a költségvetés tervezésekor
térnek erre a témára vissza.
Dr. Egedy Zsolt: A 40-es főutat átszelő három zebra és ott a gyermekek áthaladását 7:30 és 8:00 óra között
tette szóvá. Nincs segítség a gyermekek számára és ebben szeretné, ha pozitív döntés születne.
Folynak az útburkolati munkálatok, a Mátyás király utca készen van, ami több helyen kívánni valót hagy
maga után. Mind autóval, mind gyalogosan nehézkes a közlekedés. A Vízmű környékén a legproblémásabb
a helyzet. Nagyobb esőzéseknél probléma lesz a vízelvezetéssel. A posta parkolója mellett van egy
közvilágító test az egyik oszlopon, ami nem világít. Kerüljön kijavításra. Van egy oszlop, ahová
közvilágításra lenne szükség, mivel növelné a parkoló biztonságát. Kérdése, hogy jött-e már hivatalos
formában válasz a Lidl Magyarország Bt-től az abonyi tulajdonban lévő ingatlan adásvételével
kapcsolatban.
Romhányiné dr. Balogh Edit: További türelmet kértek írásban.
Dr. Egedy Zsolt: Kiegészítette Dr. Balangó László felvetését, hogy ha új anyag kerül kiosztásra, amit
időben a képviselő testület nem kapott meg, 5 perc szünet legyen a felkészülésre.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Az útépítésekkel kapcsolatban nyilatkozta, hogy a műszaki ellenőr
rendszeresen ott van az építkezésen, a Településfejlesztéstől Szökrön képviselő úr is kint volt és jelezte a
problémákat, ez még nincs kifizetve, de azt már előre jelezte a kivitelező cég, hogy a Mátyás király úton
csak arra a szakaszra fog garanciát vállalni, amit ő csinált meg, ahol az alapot is kicserélte, mert az egy
olyan út, ami alap nélküli. Kétszer akkora szakaszon szedtek ki közel 60-80 cm-es alapot, töltötték meg
kővel és készítették el az utat, de arra eleve úgy volt a kiírás, hogy nem teljes útépítés és alapépítés, ehelyett
duplát készítettek, hanem hogy járható legyen ez a szakasz. Kérdés, miért kézzel hengerezték az utat és
miért nem úthengerrel, erre választ kérünk. A munka nincs átvéve és nincs kifizetve.
Habony István: Sérelmezte az utak állapotát. Próbált tájékozódni a Településfejlesztési Osztály vezetőjétől
az útépítésekkel kapcsolatosan. Ellentmondásos az információ, mert van aki szerint át van véve a Mátyás
király út, van aki szerint nincs. Az osztályvezető úr azt a tájékoztatást adta, hogy 20.000.000.-Ft át lett
utalva a Vértes Út Kft-nek. Ez az út kívánni valót hagy maga után, amit megnézetett szakemberrel. Mivel
nem felel meg az előírásoknak, ezért kezdeményezte, hogy a műszaki ellenőrön kívül műszaki szakértőt
kérjen fel és a képviselő testület ezt szavazza is meg. Volt már probléma akkor is, amikor a
szennyvízcsatorna építés volt és megkameráztattuk a rendszert és sok dolog kiderült. Kérte az illetékeseket,
hogy igazolják a Vértes Út Kft. mit adott meg költségvetésbe, milyen munkálatok voltak ezek. Hogy ne
kelljen minden évben erre költeni, kérte a kivizsgálást.
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az igazságügyi szekértő
megbízásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 12 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
242/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
a 2014. évben elvégzett belterületi utcák burkolat-felújítási munkálataira igazságügyi szakértői
vizsgálat kezdeményezéséről
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és az Abony 2014 PV
Konzorcium között egyes belterületi utak felújítása tárgyában kötött szerződés vállalkozó által eddig
teljesített részének mennyiségi és minőségi paramétereinek az ajánlattételi felhívásban és
dokumentációban valamint vállalkozási szerződésben rögzítettekkel való összehasonlítása céljából
igazságügyi szakértő igénybevételét rendeli el.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az igazságügyi szakértői véleményt készíttesse el,
és tárja azt Képviselő-testület soron következő ülése elé.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dévainé Kazinczy Sára alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
--A Képviselő-testület zárt üléssel folytatta munkáját. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.
--1. Napirendi pont tárgya: Beszámoló az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2014. 07.01. és
2014. 11.10 közötti időszakban végzett tevékenységéről
Romhányiné dr. Balogh Edit: Köszöntötte a nyilvánosság előtt is az ülésen részt vevő Földi László
országgyűlési képviselő urat.
Köszöntötte Jánosi László ügyvezető igazgató urat. Elnézést kért, amiért az előterjesztés beszámoló része
csak a Bizottsági üléseken utólag került kiosztásra. Felkérte ügyvezető igazgató urat a beszámoló rövid
összefoglalására.
Jánosi László: Röviden ismertette a beszámolót. Elmondta, a legjelentősebb lépés a Főtér projekt pénzügyi
elszámolásának területén történt. Egy kifizetési kérelemmel és annak jóváhagyásával sikerült a projekt 0 Ftos elszámolása, amely feltétele a projekt zárásának. Ennek jelenlegi akadálya a Művelődési Ház
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eszközbeszerzésével kapcsolatos jogorvoslati kérelem elbírálása, amely nem történt meg a mai napig.
Jelentős energiát fordítottak október hónapban a város közvilágításának rekonstrukciójára vonatkozó
pályázat elkészítésére. A pályázati bírálótól október 15-én megkapták a befogadó nyilatkozatot. Előzetes
egyeztetéseket folytattak és személyesen is részt vett a Pest Megyei Közgyűlésen a területfejlesztési
igazgatósággal, amelynek során a Gyöngyszemek Óvoda bővítésével kapcsolatban kellett konkretizálniuk az
elképzeléseiket, a paramétereket.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Megköszönte a beszámolót, valamint az Abonyi Városfejlesztő Kft.
munkáját.
dr. Balangó László: Elmondta, tartózkodni fog a szavazásnál, ugyanis nem kapta meg a beszámolót, a
rendszerben sem látja feltöltve.
Dr. Egedy Zsolt: Az anyagot ő is kérésre kapta meg Jánosi Lászlótól, a rendszerben fel van töltve. Több
anyag is a Bizottsági üléseken került kiosztásra.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, tiszteletben tartja képviselő úr döntését, elnézést kért.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 9 igen és 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
247/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
az Abonyi Városfejlesztő Kft., 2014. 07.01. és 2014. 11.10 közötti időszakban végzett tevékenységérő
szóló 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., 2014. július 01.
és 2014. november 10. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámolót megismerte, és
elfogadja.
Határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dévainé Kazinczy Sára alpolgármester
Dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
Abonyi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
--2. Napirendi pont tárgya: A KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú
„Lehetőségeink Fő tere” című pályázat megvalósítása
során,
a
Művelődési
Ház
projektelem
eszközbeszerzésével
kapcsolatos
szabálytalansági
eljárásra benyújtott jogorvoslati kérelemmel kapcsolatos
döntés meghozatala
Romhányiné dr. Balogh Edit: Röviden ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, megtörtént az
ellenőrzés a Főtér projekt kapcsán. A fizikai megvalósítása valamennyi projektelemnek megvalósult. Az
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elszámolás megtörtént a közreműködő szervezettel, valamennyi lehívható támogatást megkapta az
Önkormányzat. A jogorvoslati eljárás folyamatban van, ezért a projekt zárása nem lehetséges. Válasz nem
érkezett a határidő lejárta után sem. Kérte ez ügyben országgyűlési képviselő úr ráhatását. A bizottságok úgy
döntöttek, ne vonják vissza a jogorvoslati kérelmet, mert a közbeszerzési tanácsadó meggyőződése az, hogy
a benyújtott jogorvoslati kérelem helytálló.
Javasolta a jogorvoslati kérelem fenntartását, a támogatási szerződés meghosszabbítására tett javaslatot.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 11 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
248/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú „Lehetőségeink Fő tere” című pályázat
megvalósítása során, a Művelődési Ház projektelem eszközbeszerzésével kapcsolatos szabálytalansági
eljárásra benyújtott jogorvoslati kérelemmel kapcsolatos döntés meghozataláról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a 2007-2013 programozási
időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 96.§ (1)
bekezdésében rögzítettekre az alábbi határozatot hozza:
1.
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító
számú „Lehetőségeink Fő tere” című pályázat megvalósítása során, a Művelődési Ház projektelem
eszközbeszerzésével kapcsolatos szabálytalansági eljárásra benyújtott jogorvoslati kérelmét nem vonja
vissza.
2.
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a projekt
befejezési határidejének hosszabbítására vonatkozó kérelem aláírására és a szükséges nyilatkozatok
megtételére.
Határidő:
Felelős:

Azonnal
Romhányiné dr. Balogh Edit
Jánosi László
Határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dévainé Kazinczy Sára alpolgármester
Dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
Abonyi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

---
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3. Napirendi pont tárgya: A KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú „Abony
Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” tárgyú
projekt FIDIC Piros Könyv szerinti kivitelezési feladatainak
megvalósítása tárgyában az 1. számú vállalkozói követeléssel
kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 171/2014. (VIII.
05.) számú határozatban foglaltak teljesülése
Romhányiné dr. Balogh Edit: Köszöntötte a jelen lévőket. Ismertette az előterjesztés tartalmát.
Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, régebben kérte, időben tegyék rendbe a problémákat. Kérdezte Nagy Róbertet,
hogy mi az oka a változásnak, az előterjesztésben szereplő vállalkozói szerződés 1. számú módosítása
szövegére vonatkozóan.
Nagy Róbert: Reflektált a feltett képviselői kérdésekre.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, átdolgozásra került a szerződés.
Dr. Egedy Zsolt: A Kincskeresőben megjelent sajtóközleménnyel kapcsolatban kérte a hibás mondat
javítását.
Jánosi László: elmondta, ő a felelős a sajtóközleményért, ő készítette, megteszi sajtóközleményben a
helyesbítést.
Tóth Róbert: Elmondta, a szerződés a mai napon a legkorrektebb, a legkorszerűbb.
Habony István: Nem érti, mi az oka annak, hogy mindig probléma van a projekttel.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 11 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
249/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú „Abony Város szennyvíztisztító telepének
korszerűsítése” tárgyú projekt FIDIC Piros Könyv szerinti kivitelezési feladatainak megvalósítása
tárgyában döntések meghozataláról
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 az Önkormányzat és a DTRT Vízépítő és
Környezetgazdálkodási Kft. Abony Város Önkormányzat között a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító
számú „Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” tárgyú projekt FIDIC Piros Könyv szerinti
kivitelezési feladatainak megvalósítása tárgyában kötött szerződés a határozat mellékletét képező 1. sz.
módosítását jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásában közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
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Határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dévainé Kazinczy Sára alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor János aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
DTRT Kft.
Kár-Mentor Bt.
Akviron Kft. - mint műszaki ellenőri szervezet
Hundert Wasser Kft. - mint projektmenedzsment
Daköv Kft. - mint üzemeltető
ifj. Dr. Tóta Áron ügyvéd
--4. Napirendi pont tárgya: A Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelmi
Kollégiuma által kiírt pályázaton való részvételre és a
szükséges önerő biztosítása
dr. Balangó László elhagyta az üléstermet, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 11 fő.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta, 4 éve megkezdték
az Önkormányzati tulajdonban lévő műemlékek felújítását. Valamennyi tetőszerkezete megújult,
veszélyelhárításra és állagmegóvásra tudnak az NKA-hoz pályázatot benyújtani. Szeretnék folytatni az
örökségvédelmi tanulmánytervnek, valamint a 10 éves kötelezettségnek megfelelően a felújítást.
dr. Balangó László visszatért az ülésterembe, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 12 fő.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta mind a hat műemlékes pályázat benyújtását, amelyhez az önerő
rendelkezésre áll, amennyiben mégis elindítják, folytatják a norvég alapot, akkor újra gondolák. A hazai
pályázatrendszer biztosabb.
dr. Balangó László: A Bizottsági ülésen az hangzott el, hogy a norvég alapos pályázathoz áll rendelkezésre
önerő.
Romhányiné dr. Balogh Edit: A norvég alaphoz elkészült pályázati anyaghoz kapcsolódó költségvetési
soron hagyta jóvá a Képviselő-testület az önerőt, azonban ez a pályázat felfüggesztésre került. A pénz nem a
norvég alapnál van, az Önkormányzat számláján áll rendelkezésre.
Kérte a Képviselő-testületet az előterjesztésben szereplő határozati javaslatok egyben történő
megszavazására.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 12 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslatotokat egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatokat hozta:
250/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által kiírt pályázaton való
részvételre- önerő meghatározására (Márton kúria déli melléképülete - Abony, Kálvin út 9.)
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 107. §.-ában biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:
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1. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Műemlék épületek és
építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint
műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának
támogatására a Márton kúria déli melléképület tetőfelújítási munkáira. A projekt összköltsége
bruttó 6.640.540,- Ft, az igényelt támogatás 3.320.270,- Ft.
A pályázat nevezési díja bruttó 33.203,- Ft, mely összeg fedezete a Városi tevékenység 730259055121 Tartalékok kiadási előirányzaton biztosított.
A Képviselő-testület 3.320.270- Ft összegű önerőt a Városi tevékenység 730259-011130-05621
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadási előirányzaton (nettó 2.614.386,- Ft) és a Városi tevékenység
730259-011130-05671 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA kiadási előirányzat soron biztosít
(705.884,- Ft)
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításának
tervezetében az 1. pontban rögzítetteket szerepeltesse.
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyertes pályázat esetén karbantartási tervet
készíttet, mely a program lezárását követő 10 évre tartalmazza a támogatással megvalósított felújítás
jó karbantartásához szükséges intézkedéseket, valamint az intézkedések tervezett ütemezését. Az
esetleges karbantartáshoz szükséges fedezetet az adott évi költségvetésben tervezni kell.
4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat
beadásához szükséges dokumentumok aláírására, nyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2014. december 01.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
A határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dévainé Kazinczy Sára alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
Bedekovich Éva tervező
Abokom Nonprofit Kft. mint működtető
Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely
Somogyi Imre Általános Iskola
Gyulai Gaál Miklós Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
251/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által kiírt pályázaton való
részvételre- önerő meghatározására (volt Márton kúria Abony, Kálvin u. 9.)
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 Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Műemlék épületek és
építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint
műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására
a volt Márton kúria fafödémek helyreállítása, padlásfödém hőszigetelése, külső munkák
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(részleges vakolatcsere, szivárgó építés, új járda) vonatkozóan. A projekt összköltsége bruttó
9.070.576,- Ft, az igényelt támogatás 4.535.288,-Ft.
A pályázat nevezési díja bruttó 45.353,- Ft, mely összeg fedezete a Városi tevékenység 730259055121 Tartalékok kiadási előirányzaton biztosított.
A Képviselő-testület 4.535.288- Ft összegű önerőt a Városi tevékenység 730259-011130-0533661
Tervezési tanácsadási szolgáltatás kiadási előirányzat terhére biztosítja.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításának
tervezetében az 1. pontban rögzítetteket szerepeltesse.
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyertes pályázat esetén karbantartási tervet
készíttet, mely a program lezárását követő 10 évre tartalmazza a támogatással megvalósított felújítás
jó karbantartásához szükséges intézkedéseket, valamint az intézkedések tervezett ütemezését. Az
esetleges karbantartáshoz szükséges fedezetet az adott évi költségvetésben tervezni kell.
4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtásához szükséges előkészületi munkálatok elvégzésére, a pályázat beadásához szükséges
dokumentumok aláírására, nyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2014. december 01.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
A határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dévainé Kazinczy Sára alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
Bedekovich Éva tervező
Abokom Nonprofit Kft. mint működtető
Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely
Somogyi Imre Általános Iskola
Gyulai Gaál Miklós Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
252/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által kiírt pályázaton való
részvételre- önerő meghatározására (Kostyán István kúria - Abony, Abonyi Lajos u. 8.)
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 Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Műemlék épületek és
építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint
műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására
a Kostyán István kúria külső nyílászárók korszerűsítési munkáira vonatkozóan. A projekt
összköltsége bruttó 13.091.766,- Ft, az igényelt támogatás 6.545.883,-Ft.
A pályázat nevezési díja bruttó 65.459,- Ft, mely összeg fedezete a Városi tevékenység 730259055121 Tartalékok kiadási előirányzaton biztosított.
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A Képviselő-testület 6.545.883,- Ft összegű önerőt 891.597,-Ft a Városi tevékenység 730259055121 Tartalékok kiadási előirányzat, 480.495,-Ft a Városi tevékenység 730259-011130-0533661
Tervezési tanácsadási szolgáltatás kiadási előirányzat, 662.827,-Ft a Városi tevékenység 730259011130-05621 Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadási előirányzaton és a Városi tevékenység
730259-011130-05671 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA kiadási előirányzat soron biztosít
(178.964,-Ft) valamint a Városi tevékenység 730259011130-05621 Ingatlanok beszerzése,
létesítése kiadási előirányzaton 3.411.024,-Ft és a Városi tevékenység 730259-011130-05671
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA kiadási előirányzat soron biztosít (920.976,-Ft).
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításának
tervezetében az 1. pontban rögzítetteket szerepeltesse.
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyertes pályázat esetén karbantartási tervet
készíttet, mely a program lezárását követő 10 évre tartalmazza a támogatással megvalósított felújítás
jó karbantartásához szükséges intézkedéseket, valamint az intézkedések tervezett ütemezését. Az
esetleges karbantartáshoz szükséges fedezetet az adott évi költségvetésben tervezni kell.
4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtásához szükséges előkészületi munkálatok elvégzésére, a pályázat beadásához szükséges
dokumentumok aláírására, nyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2014. december 01.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
A határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dévainé Kazinczy Sára alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
Bedekovich Éva tervező
Abokom Nonprofit Kft. mint működtető
Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely
Somogyi Imre Általános Iskola
Gyulai Gaál Miklós Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
253/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által kiírt pályázaton való
részvételre- önerő meghatározására (volt Kostyán Andor kúria - Abony, Vasút út 15.)
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 Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Műemlék épületek és
építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint
műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására
a volt Kostyán Andor kúria (tetőfelújítás: kémények, villámvédelem kiépítése, fafödémek:
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felületkezelés, részleges hőszigetelés, utcai homlokzat részleges felújítása, szivárgóépítés belső
munkák: feltárások, bontások, falkutatásra vonatkozóan. A projekt összköltsége bruttó
7.968.433,- Ft, az igényelt támogatás 3.984.216,-Ft.
A pályázat nevezési díja bruttó 39.842 ,- Ft, mely összeg fedezete a Városi tevékenység 730259055121 Tartalékok kiadási előirányzaton biztosított.
A Képviselő-testület 3.984.217,- Ft összegű önerőt a Városi tevékenység 730259-011130-0533661
Tervezési tanácsadási szolgáltatás kiadási előirányzat terhére biztosítja.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításának
tervezetében az 1. pontban rögzítetteket szerepeltesse.
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyertes pályázat esetén karbantartási tervet
készíttet, mely a program lezárását követő 10 évre tartalmazza a támogatással megvalósított felújítás
jó karbantartásához szükséges intézkedéseket, valamint az intézkedések tervezett ütemezését. Az
esetleges karbantartáshoz szükséges fedezetet az adott évi költségvetésben tervezni kell.
4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtásához szükséges előkészületi munkálatok elvégzésére, a pályázat beadásához szükséges
dokumentumok aláírására, nyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2014. december 01.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
A határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dévainé Kazinczy Sára alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
Bedekovich Éva tervező
Abokom Nonprofit Kft. mint működtető
Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely
Somogyi Imre Általános Iskola
Gyulai Gaál Miklós Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
254/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által kiírt pályázaton való
részvételre- önerő meghatározására (Abony, Szolnoki út 3. – volt Ungár kúria)
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 Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Műemlék épületek és
építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint
műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására
a volt Ungár kúria részleges homlokzatfelújítás déli homlokzaton nyílászárócserékkel, nyugati
oldalkerítés helyreállítása, falfestéskutatás nagyteremben, portikusz veszélyelhárítási munkái:
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alapmegerősítés, timpanon bontása és visszaépítése, fa kiváltó helyreállításra vonatkozóan. A
projekt összköltsége bruttó 12.582.235,- Ft, az igényelt támogatás 6.291.117,-Ft.
A pályázat nevezési díja bruttó 62.911,- Ft, mely összeg fedezete a Városi tevékenység 730259055121 Tartalékok kiadási előirányzaton biztosított.
A Képviselő-testület 6.291.118,- Ft összegű önerőt a Városi tevékenység 73025901113005621 Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadási előirányzaton (nettó 4.953.636,-Ft) és a Városi
tevékenység 730259-011130-05671 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA kiadási előirányzat
soron biztosít (1.337.482,-Ft).
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításának
tervezetében az 1. pontban rögzítetteket szerepeltesse.
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyertes pályázat esetén karbantartási tervet
készíttet, mely a program lezárását követő 10 évre tartalmazza a támogatással megvalósított felújítás
jó karbantartásához szükséges intézkedéseket, valamint az intézkedések tervezett ütemezését. Az
esetleges karbantartáshoz szükséges fedezetet az adott évi költségvetésben tervezni kell.
4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtásához szükséges előkészületi munkálatok elvégzésére, a pályázat beadásához szükséges
dokumentumok aláírására, nyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2014. december 01.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
A határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dévainé Kazinczy Sára alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
Bedekovich Éva tervező
Abokom Nonprofit Kft. mint működtető
Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely
Somogyi Imre Általános Iskola
Gyulai Gaál Miklós Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
255/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által kiírt pályázaton való
részvételre- önerő meghatározására (Falumúzeum - Abony,Vasút út 16.)
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 Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Műemlék épületek és
építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint
műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának
támogatására a Falumúzeum (volt magtár) ideiglenes külső homlokzatfelújítás udvari oldalon,
alapmegerősítés, szivárgóépítés, tereprendezés, részleges vakolatcsere földszinten, földszinti
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födém helyreállítására vonatkozóan. A projekt összköltsége bruttó 9.093.642,- Ft, az igényelt
támogatás 4.546.821,- Ft.
A pályázat nevezési díja bruttó 45.468,- Ft, mely összeg fedezete a Városi tevékenység 730259055121 Tartalékok kiadási előirányzaton biztosított.
A Képviselő-testület 4.546.821,- Ft összegű önerőt terhére biztosítja. önerőt a Városi tevékenység
730259-011130-05621 Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadási előirányzaton (nettó 3.580.174,-Ft) és
a Városi tevékenység 730259-011130-05671 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA kiadási
előirányzat soron biztosít (966.647,-Ft).
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításának
tervezetében az 1. pontban rögzítetteket szerepeltesse.
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyertes pályázat esetén karbantartási tervet
készíttet, mely a program lezárását követő 10 évre tartalmazza a támogatással megvalósított felújítás
jó karbantartásához szükséges intézkedéseket, valamint az intézkedések tervezett ütemezését. Az
esetleges karbantartáshoz szükséges fedezetet az adott évi költségvetésben tervezni kell.
4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtásához szükséges előkészületi munkálatok elvégzésére, a pályázat beadásához szükséges
dokumentumok aláírására, nyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2014. december 01.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
A határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dévainé Kazinczy Sára alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
Bedekovich Éva tervező
Abokom Nonprofit Kft. mint működtető
Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely
Somogyi Imre Általános Iskola
Gyulai Gaál Miklós Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
--5. Napirendi pont tárgya: A Somogyi Imre Általános Iskola intézményvezetője további
megbízásának véleményezése
Romhányiné dr. Balogh Edit: Megköszönte Kazinczyné Juhász Ildikó igazgató asszony eddigi munkáját.
Elmondta, örömmel vették, hogy ismételten benyújtotta pályázatát. Felkérte Gulykáné Gál Erzsébetet, a
humánpolitikai Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság álláspontját.
Gulykáné Gál Erzsébet: Elmondta, intézményvezető asszony nem nyújtotta be ismételten pályázatát, erre
nem volt szükség, szándékát fejezte ki, hogy továbbra is vállalná ezt a tisztséget. A Bizottság támogatta
igazgató aszsonyt, elégedettek munkájával.
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dr. Balangó László: Felkérte igazgató asszonyt, hogy néhány szóban foglalja össze céljait, valamint azt,
milyen helyzetben van jelenleg az iskola.
Kazinczyné Juhász Ildikó: Köszöntötte a Képviselő-testületet. Elmondta, lehetőség van arra, hogy a KLIK
meghosszabbítsa kinevezését. A nevelő testület 88 %-ban támogatta személyét. A KLIK döntése februárban
várható. Összefoglalta, hogy az előző igazgató munkáját folytatta. Ismertette eddigi tevékenységét, valamint
az iskola elért eredményeinek folyamatosan javuló tendenciájáról számolt be. Elmondta, eddigi munkáját a
jövőben hasonlóképpen szeretné folytatni.
Gáspár Csaba megérkezett az ülésterembe.
Habony István: Sok sikert kívánt. Javasolta a további irányvonalak keresését. Véleménye szerint a jövőben
a felzárkóztatásra kell hangsúlyt helyezni.
dr. Balangó László: Elmondta, a somogyis diákokon látszik, hogy nevelt környezetből jönnek.
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:
256/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
a Somogyi Imre Általános Iskola intézményvezetője további megbízásának véleményezéséről
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 68. § (1)
bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
1.

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Kazinczyné Juhász Ildikó Somogyi Imre
Általános Iskola intézményvezetője ismételt, öt évre szóló intézményvezetői megbízását.

2.

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy döntéséről - jelen
határozat megküldésével - értesítse a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerületét.

Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya
A határozatról értesülnek:
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
2. Dévainé Kazinczy Sára alpolgármester
3. Dr. Balogh Pál jegyző
4. Kelemen Tibor aljegyző
5. Valamennyi osztályvezető
6. Fodor Gábor igazgató - Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerülete
--6. Napirendi pont tárgya: A Városi Főépítész megbízási szerződésének módosítása
Romhányiné dr. Balogh Edit: Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát. Ismertette a megbízási
szerződés módosításának okát.
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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:
257/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
a városi főépítész megbízási szerződésének módosításáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009.
(IX. 15.) Korm. rendeletben és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII 6/A.
§ (3) bekezdésében foglaltakra alábbi határozatot hozta:
1. A képviselő-testület a 65/2014. (III.27.) sz. határozatával jóváhagyott a főépítészi feladatok
ellátására vonatkozó megbízási szerződés 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2.
2.1.„Szerződő felek megállapodnak abban, hogy megbízottat a 1. pontban foglalt feladatok
maradéktalan, és szerződésszerű ellátásáért megbízási díj illeti meg, melynek mértéke
200.000.- +ÁFA, összesen: 254.000. –Ft.
2.2. A megbízási díj a 2.1. pontban részletezettek szerint, havonta, utólag esedékes a megbízott
által kibocsátott számla alapján. A megbízó köteles a megbízási díjat a számla
kibocsátásától számított 30 banki napon belül kell megbízónak kiegyenlíteni egy
összegben.”
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződést módosító okirat és az
egységes szerkezetbe foglalt megbízási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
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. Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya
6. Gazdasági Osztály
7. Titkárság
8. Farkas Zsolt főépítész - Budapest, Olga utca 36.

---
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7. Napirendi pont tárgya: A közoktatási intézmények működtetési kötelezettségével
kapcsolatos szándéknyilatkozat megadása
Romhányiné dr. Balogh Edit: Köszöntötte Gáspár Csabát, az ABOKOM Nonpofit Kft. ügyvezető
igazgatóját. Röviden ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, az öt oktatási intézmény
működtetése önként vállalt feladat a város számára. Reménykedtek abban, hogy az államtól átvállalt
feladathoz feladatalapú finanszírozást is kapnak a működtetéshez. A feladattól nem, azonban a 100 millió
Ft-os kiadástól szeretne az Önkormányzat szabadulni. A lakosságnak igényei vannak, pl. utak, közvilágítás,
a kötelező feladatok ellátását sem veszélyeztethetik az önként vállalt feladatok. Az Önkormányzat a
tartalékait felélte. Elmondta, az előterjesztés nem az átadásról szól, a szándéknyilatkozatot kell megadni. A
számítások elvégzését követően kell a végső döntést meghozni, amelynek a költségvetés megtervezése előtt
meg kell történnie.
Földi László: Kérte, a kezdeményezést a holnapi napon, vagy a hétfői nap folyamán e-mailben küldjék meg.
Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, 2012-ben kellett dönteni arról, hogy 2013-ban milyen formában történjenek a
közoktatási intézmények ingó és ingatlan vagyonának működtetése. Akkor polgármester asszony sem
támogatta, hogy kérjenek számítást az államtól. Akkor nem volt erre lehetőség, örömmel veszi, hogy az
előterjesztő változtatott álláspontján. A számítással megtudnák, hogy az állam a működtetés mellett az
Önkormányzattól mekkora havi egyenlő összegű bepótlást kérne. Megtudhatnák azt is, hogy a közoktatási
feladatok működtetéséhez milyen forrással rendelkezik az állam, milyen likviditási tartalma van Abony
Város Önkormányzatának. Véleménye szerint a lehetőséget meg kell adni.
Gulykáné Gál Erzsébet: Elmondta, akik megpróbálták az intézmények átadását 2012-ben, azok is
megbánták döntésüket. A 143 millió Ft-ban benne vannak az óvodák is. Véleménye szerint nem lesz
gazdaságosabb a működés. Az intézmények elégedettségét is kockáztatnák. Nem támogatja a
szándéknyilatkozat benyújtását.
Gáspár Csaba: Az óvodáknál csak a mindennapi karbantartás és a karbantartók bére van náluk.
Habony István: Meg kell szerezni az információt, majd annak birtokában dönteni kell. Nehezen viselné, ha
több pénzt kellene bepótolni, mint a működtetés.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta a szándéknyilatkozat benyújtását.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 10 igen és 2 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
258/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
a közoktatási intézmények működtetési kötelezettségével kapcsolatos szándéknyilatkozat megadásáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 107.§-ában biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Kormány rendeletben (Vhr.)
foglaltaknak megfelelően az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy az Önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett
bevételek terhére, a saját tulajdonában álló - az állami intézményfenntartó központ által fenntartott
köznevelési intézmények feladatainak ellátását szolgáló - ingó és ingatlan vagyon működtetését
nem képes vállalni.
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2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy Abony Város Önkormányzatának a
köznevelési intézmények működtetésére vonatkozó kötelezettség alóli mentesítés érdekében
szükséges lépéseket tegyék meg, a szándéknyilatkozatot írják alá, és a szükséges a kérelmet
nyújtsák be a Magyar Államkincstárhoz.
Határidő: 2015. január 15.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
dr. Balogh Pál jegyző
Végrehajtásban közreműködik:
Titkárság
Gazdasági Osztály
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. Érintett Intézményvezetők
7. Abokom Nonprofit Kft.
--Szünet
--Szünetet követően jelen lévő Képviselő-testületi tagok:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Dévainé Kazinczy Sára alpolgármester, dr. Lencse Gréta, Fehér
Endre, Szökrön László, Pető Istvánné, Mészáros Lászlóné, Habony István, Mészáros László János, dr.
Balangó László, Dr. Egedy Zsolt Mihály
A jelen lévő képviselő-testületi tagok száma 11 fő.
8. Napirendi pont tárgya: Az Abokom Nonprofit Kft. részére padkázás és árok
kialakításra fedezet biztosításáról
Romhányiné dr. Balogh Edit: Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát.
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:
259/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
Az Abokom Nonprofit Kft. részére padkázás és árok kialakításra fedezet biztosításáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 107.§-ban biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület az Abokom Nonprofit Kft. részére a 210/2014.(IX.22.) számú képviselő-testületi
határozatában meghatározott
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Alkotás utca
Újvilág utca
Alkotmány utca
Szegfű utca
Ibolya utca
Koszta utca
Czuczor utca
Irányi Dániel utca
Türr István utca
Juhász Gyula utca
Tamási Áron utca hosszabb fele
utcákban végzett útfelújítási munkákhoz kapcsolódóan fehér zúzott kővel végzett kétoldali padkázási és
árokrendezési feladatok elvégzéséhez szükséges 3.417.570,-Ft fedezetet a 2014. évi költségvetés 730259
Városi tevékenység 011130 cofog 055121 általános tartalék előirányzat terhére biztosítja.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításának
tervezetében az 1. pontban rögzítetteket szerepeltesse.
Felelős: Dr. Balogh Pál jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Gazdasági Osztály
Határidő: Értelem szerint
A határozatról értesül:
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Dévainé Kazniczy Sára alpolgármester
Dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor aljegyző
Valamennyi osztályvezető
Abokom Nonprofit Kft.
--9. Napirendi pont tárgya: Az Imre utca ivóvízhálózat rekonstrukciós munkálatainak
elvégzéséhez szükséges döntések meghozatala
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát.
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:
260/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
az Imre utca ivóvízhálózat rekonstrukciós munkálatainak elvégzéshez szükséges döntések
meghozatala
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvényben foglaltak alapján az alábbi határozatot hozza:
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1.

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évben a víziközmű bérbeadásából származó
bérleti díj terhére az Abony 5024 hrsz. Imre utca megnevezésű ingatlant jelöli ki az ivóvízhálózat
rekonstrukciós munkálatok elvégzésre br.: 5.020.932,- Ft összegért a Dabas és Környéke Vízügyi
Kft. Abonyi Üzemigazgatósága 2014. november 18. -i keltezésű (NAIH-58974/2013 nyilvántartási
számú, iktsz.: 436/2014.) árajánlatában részletezett műszaki tartalom szerint, azzal, hogy az 5024.
hrsz.- ú Imre utca vízjogi létesítési engedély aktualizálását valamint a Magyar Közút Nonprofit Kft vel az egyeztetéseket/engedélyezési eljárást haladéktalanul végezze el illetve folytassa le.

2.

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik: Településfejlesztési osztály
Értesülnek: Romhányiné dr. Balogh Edit
Dévainé Kazinczy Sára alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor János aljegyző
Valamennyi osztályvezető
DAKÖV Kft. Abonyi Üzemigazgatóság
--Gulykáné Gál Erzsébet visszatért az ülésterembe, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 12
fő.
10. Napirendi pont tárgya: Viziközmű gördülő fejlesztési terv jóváhagyása
Romhányiné dr. Balogh Edit: Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy elkészült az értékelése a
viziközműnek, amely anyagot behozott az ülésre. Elmondta, az anyag tartalmaz egy 50 éves fejlesztési
tervet, amelyet pótlási tervnek hívnak. A vagyonértékelés szerint 3,5 milliárdos a vagyon, amely átadásra
került a Dakövnek. A gördülő fejlesztési terv alapján 1,1 milliárd Ft-ot kellene ivóvízhálózatra költeni az
elkövetkező 5 évben, hiszen a hetvenes években megépített vezetékek közül valamennyi cserére szorul.
Forráshiány miatt ez a terv gyakorlatilag kivitelezhetetlen, az Energiahivatal azonban ezt a feladatot várja a
cégektől. Egy rövid kivonatot kaptak a pótlási tervből a képviselők.
dr. Balangó László: Kérdezte, hogy hogyan mozognak a pénzek?
Romhányiné dr. Balogh Edit: A jelenlegi szerződés szerint 20 millió Ft a bérleti díj, ebből 5 millió Ft ment
eddig a fejlesztések önerejébe, 15 millió Ft számlák alapján elszámolható.
Dr. Egedy Zsolt: Javasolta, hogy a Daköv és az Önkormányzat közötti megállapodás, ami a bérleti
üzemeltetési szerződésnek a bérleti díj elszámolását jelenti, módosításra kerüljön,a teljes 20 millió Ft felett
az Önkormányzat rendelkezzen. Sok olyan feladat lett elvégezve, ami a klasszikus karbantartási feladatok
részét képezi, nem bővült valójában a rendszer.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Az összeg nem a rendszer bővítésére, hanem rekonstrukciójára fordítható. E
felett nem fog tudni az Önkormányzat rendelkezni.
Dr. Egedy Zsolt: Abban az anyagban, amelyben benyújtották a bérleti díj teljes körű elszámolását, voltak
olyan tételek, amelyek klasszikus karbantartási feladatokhoz kapcsolódó költség. Elmondta,ezt szerette
volna javaslatával minimálisra szorítani.
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérte a gördülő fejlesztési terv elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy
"forráshiánnyal".
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a kiegészített határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 12 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
kiegészített határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
261/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
víziközmű gördülő fejlesztési terv jóváhagyásáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvény 11. §-ában rögzített kötelezettségének eleget téve az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező a Viköv Kft. által
készített víziközmű gördülő fejlesztési tervet elfogadja.
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Daköv Kft. Abonyi
Üzemigazgatóságát a gördülő fejlesztési terv benyújtására a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalhoz.
Határidő: 2014. november 30.
Felelős: Gáspár Csaba ágazati igazgató Daköv Kft. Abonyi Üzemigazgatóság
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dévainé Kazinczy Sára alpolgármester
Dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor János aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Daköv Kft. Abonyi Üzemigazgatóság
Viköv Víziközmű Kft.
--11. Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a
növények telekhatárhoz mért legkisebb telepítési
távolságáról szóló rendelet megalkotása (I. forduló)
Romhányiné dr. Balogh Edit: Felkérte dr. Balogh Pál jegyző urat az előterjesztés ismertetésére.
dr. Balogh Pál: Ismertette a rendelet-tervezetet, amelyet a Képviselő-testület első fordulóban tárgyal.
Elmondta, egyetlen módosító javaslat érkezett, az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság ülésén.
Romhányiné dr. Balogh Edit: A javaslatot beépíti a Hivatal a rendelet-tervezetbe, majd második
fordulóban így kerül a Képviselő-testület elé megtárgyalásra. Kiegészítésként elmondta, hogy a legutóbbi
közmeghallgatáson lakossági igényként merült fel, hogy alkossanak rendeletet. Problémák merülnek fel
azzal kapcsolatba, hogy milyen távolságra ültetik a fákat, a cserjéket a telekhatárhoz. Annak érdekében,
hogy a másik ingatlanban kár ne keletkezzen, ez szabályozásra kerülne. Visszamenőleges hatálya a
rendeletnek nem lesz. A rendelet-tervezet alapján két évig kezdeményezhető a növényzet eltávolítása, ha azt
jogtalanul telepítették. A tervezet a lakosság tájékoztatására kifüggesztésre fog kerülni.
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Kérte, hogy az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság javaslatával kiegészítve kerüljön átdolgozásra a
rendelet-tervezet, valamint második fordulóban kerüljön vissza elfogadásra a Képviselő-testület elé.
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:
262/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a növények telekhatárhoz mért legkisebb
telepítési távolságáról szóló rendelet megalkotásáról (I. forduló)
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény által biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony Város
Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007.
(VI.29.) számú rendeletében foglaltakat, az alábbi határozatot hozta:
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a növények telekhatárhoz mért legkisebb telepítési
távolságáról szóló rendelet-tervezetét (I. forduló) megismerte, azt visszaadja további átdolgozásra az
alábbiak szerint:
A Képviselő-testület kéri rendelet-tervezet kiegészítését egy önálló ponttal, amely tartalmazza, hogy a
telepítési távolság megállapításánál a telekhatártól, illetőleg épülettől mért távolságra vonatkozó előírások
közül a nagyobb távolság az irányadó.
--12. Napirendi pont tárgya: Abony Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (HEP)
az „Önkormányzatiság útjai egy változó világban” című,
ÁROP-3.A.2-2013-0007 jelű pályázat keretén belül történő
felülvizsgálata
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát.
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:
263/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
Abony város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának ( HEP) az „Önkormányzatiság útjai egy változó
világban” című, ÁROP-3.A.2-2013-0007 jelű pályázat keretén belül történő felülvizsgálatáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-ban és 63. § (4) bekezdésében foglaltakra alábbi
határozatot hozta:
1. A képviselő-testület Abony város Helyi Esélyegyenlőségi Programját ( HEP) az „Önkormányzatiság
útjai egy változó világban” című, ÁROP-3.A.2-2013-0007 jelű pályázat keretén belül felülvizsgálta.
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2. A képviselő-testület törli a HEP IT II.1. pontjában a gyermekek esélyegyenlősége című részt,
tekintettel arra, hogy annak végrehajtása megtörtént.
3. A képviselő- testület felhatalmazza polgármestert és az esélyegyenlőségi referenst a fenti változásból
eredő intézkedések megtételére és a szükséges dokumentumok aláírására.
Határidő: 2014.december 31.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester,
Végrehajtásban közreműködik: Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya, esélyegyenlőségi referens
A határozatról értesül:
5. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
6. Dévainé Kazinczy Sára alpolgármester
7. Dr. Balogh Pál jegyző
8. Kelemen Tibor aljegyző
5. Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya
6. Titkárság
--13. Napirendi pont tárgya: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 5/2000.
(II.29.) önkormányzati rendelet módosítása
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta, a bizottságok támogatták a
rendelet-tervezetet.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a rendelet-tervezet elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 12 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
rendelet-tervezetet egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2014. (XII.03.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 5/2000. (II.29.) önkormányzati rendelete
módosításáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontja és (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. III. törvény 50.§ (3)-(4) bekezdésében foglaltakra a következőket rendeli el:
1. §
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 5/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: Szoc.rendelet) 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5. §
E rendeletben szabályozott önkormányzati segélyről, méltányos közgyógyellátásról, karácsonyi
támogatásról átruházott hatáskörben az Önkormányzat SZMSZ-ben meghatározott szerve dönt. „
2.§
A Szoc.rendelet 12.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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„Közgyógyellátás
12. §
Az Önkormányzat természetbeni ellátásként közgyógyellátást biztosít az Szt. 50. § (3) bekezdése alapján a
szociálisan rászorult személyek számára (méltányos közgyógyellátás) az alábbiak szerint:
Méltányos közgyógyellátásra az a szociálisan rászorult személy jogosult, akinek a összes gyógyító
ellátásának költsége a mindenkori öregségi nyugdíjminimum legalább 25%-a, és az egy főre számított havi
családi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül
élő esetén annak 200%-át.”
3.§
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
.
(2) Ez a rendelet a hatálybalépésének napját követő napon hatályát veszti.
Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésén.
Romhányiné Dr. Balogh Edit
polgármester

Dr. Balogh Pál
jegyző

Kihirdetve: Abony, 2014. december 03.
Dr. Balogh Pál
jegyző
--14. Napirendi pont tárgya: A felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi
körzetekről szóló 7/2002. (V. 28.) sz. önkormányzati rendelet
módosítása
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta, zártkerti területen elméletileg
csak szerszámos bódék lehetnének, ehhez képest lakcímkártyával rendelkező otthonok vannak. Az ott élők
állampolgári joga nem sérülhet. az ott bejelentett lakosok számára háziorvos, illetve fogorvos kijelölése
szükséges. A 3. számú fogorvosi körzet került megjelölésre a rendeletben.
dr. Balangó László: Kérdezte, hogy hogyan kerültek oda azok a házak? Van-e építési engedély az ottani
ingatlanokra?
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kiskerti nyaralóknak épültek, van egy két régebbi tanyaépület, amelyben
már laktak.
dr. Balogh Pál: Túlnyomó részben építési engedély alapján készültek az épületek, volt olyan időszak az
építésjogban, amikor gyakorlatilag semmiféle hatósági engedély nem kellett ahhoz, hogy egy nyaralóból
lakóház ingatlanná történő átminősítés megtörténjen. Vannak olyan ingatlanok ott, amelyek jogszerűen
lakóingatlanná vannak nyilvánítva, oda az állampolgárok bejelentkeztek. Jelenleg folyik egy országos
címregiszternek az összeállítása, amely feladat elvégzését megkapta a jegyző, az országos népesség
nyilvántartás, a helyi népesség nyilvántartás és az ingatlan nyilvántartási lakcímadatok összefésülését jelenti.
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Jelenleg ezzel a feladattal a közterület felügyelet és két hatósági kolléga foglalkozik. A határidő december
15.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a rendelet-tervezet
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 12 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
rendelet-tervezetet egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2014. (XII.03.) önkormányzati rendelete
a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzetekről szóló 7/2002. (V. 28.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében rögzített eredeti
jogalkotói hatáskörében eljárva a 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján
figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés
4. pontjában, továbbá az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (2) bekezdésében, valamint
az önálló orvosi tevékenységről szóló, 2000. évi II. törvény 2.§ (2) bekezdésében foglaltakra az alábbiakat
rendeli el:
1. §

A felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzetekről szóló 7/2002. ( V.28.) sz. önkormányzati
rendelet 3. sz. mellékletének a 3. sz. fogorvosi körzet utcajegyzéke helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.

2.§
Záró rendelkezések
(3) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(4) Ez a rendelet a hatálybalépésének napját követő napon hatályát veszti.
(5)
Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésén.
Romhányiné Dr. Balogh Edit
polgármester

Dr. Balogh Pál
jegyző

Kihirdetve: Abony, 2014. december 03.
Dr. Balogh Pál
jegyző

31

a 31/2014. (XII.03.) számú önkormányzati rendelet melléklete

3.számú fogorvosi körzet utcajegyzéke
Ady Endre
Aulich Lajos
Bajtárs
Bajza
Bezerédi
Béke
Bodócs köz
Corvin János
Damjanich János
Dembinszky
Gábor Áron
Gárdonyi Géza
Gergely
Hermann O.
Hold
Homok
Illyés Gyula
Jókai Mór
József Attila
Kazinczy Ferenc
Kiss Ernő
Knézich Károly
Kodály Zoltán
Kossuth Lajos
Könyök
Lázár Vilmos
Losonczy
Magtár
Mária Terézia
Mártírok
Méri István
Mikes Kelemen
Mónusz Illés
Nagy Sándor József
Nép
Névtelen
Nyári Pál
Park
Munkás

Semmelweis
Szent László
Szent Margit
Szilva
Szolnoki
Temető
Tószegi út (páros olda)
Tóth Árpád
Vécsei Károly
Viola
Balhás dűlő
Csücsök dűlő
Füzesér dűlő
Vasút dűlő
Alma utca
Mogyoró utca
Körte utca
Szamóca utca
Szeder utca
Piszke utca
Szőlő utca
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15. Napirendi pont tárgya: Sajtóreferensi feladatok ellátására és a Polgármesteri Hivatal
létszámának felülvizsgálata
Romhányiné dr. Balogh Edit: Felkérte dr. Balogh Pál jegyzőt, ismertesse az előterjesztés tartalmát.
dr. Balogh Pál: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy egy közös, polgármesteri és
jegyző által készített előterjesztés került a Képviselő-testület elé. Az előterjesztés két részből áll. Ismertette
az előterjesztésnek megfelelően a sajtóreferens feladatait, díjazását. Elmondta, a cél a város és az
Önkormányzat kommunikációjának szakszerű biztosítása. Tájékoztatta a testületet, hogy a sajtóreferenst
nem főállású köztisztviselőként szerződtetnék. Elmondta továbbá, hogy a Hivatal jelenlegi létszáma 34 fő,
vannak olyan feladatok, amelyekhez forrásra lenne szükség. Kiemelte a közfoglalkoztatással kapcsolatos
feladatok ellátását, amely kötelezően ellátandó önkormányzati feladat lett, s amelyre önálló köztisztviselői
státusz nem került megállapításra. Elmondta, a közfoglalkoztatottak irányításához 1 főre lenne szükség.
Mivel minden státusz foglalt, a jelenleg a feladatot ellátó kolléganő immár 5 éve mindig más státuszt foglal,
amely munkajogilag is már aggályos. Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy gond van a Titkárságon,
valamint a Hatósági és Szociális Ügyek Osztályán, Kötelessége, hogy jelezze a problémát a Képviselőtestületnek. Javasolta a közfoglalkoztatás átadását az ABOKOM Nonprofit Kft-nek.
Dr. Egedy Zsolt: Kérdezte, hogy ha az anyakönyvi feladatok átkerülnek a járáshoz, a közfoglalkoztatás
pedig az ABOKOM-hoz, 2 főt el kell küldeniük? Javasolta, ne hozzanak döntést az állam által juttatott
támogatások ismerete nélkül.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, a 34-ből 4 státusz az, ami nem a Hivatal munkáját segíti. Meg fog
szűnni a közmunka irányítójának megbízása. Az ABOKOM átvenné a közmunkaprogramot abban az
esetben, ha a létszámot és a pénzt is átadják, kigazdálkodni nem tudják. Elmondta továbbá, hogy a járások
megalakulásával 54 főről 34 főre csökkent a Hivatal létszáma, a feladat azonban nem lett sokkal kevesebb.
Habony István: Elmondta, a sajtóreferensi státuszt támogatja, sokat gondolkodott rajta, ki lehetne az.
Véleménye szerint a Városfejlesztő Kft-nek kellene adni a feladatot. A Közmunkaprogramot oda kell adni
az ABOKOM-nak.
Gulykáné Gál Erzsébet: Ismertette a bizottság álláspontját.
Dr. Egedy Zsolt: Javasolta, 1 álláshely legyen a közfoglalkoztatás részére biztosítva, amely státusz tovább
vihető az ABOKOM-hoz.
Fehér Endre: Elmondta, a sajtóreferenssel kapcsolatos céllal egyetért.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat
elfogadásáról, a sajtóreferensi feladatok ellátására vonatkozó státuszról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 8 igen és 1 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
264/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
a sajtóreferensi feladatok ellátásáról
Abony Város Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
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4. A Képviselő-testület 2015. január 01. napjától a sajtóreferensi feladatok ellátásával az Abonyi
Városfejlesztő Kft-t bízza meg. A feladatellátás fedezetét havi 150.000,- Ft + Áfa összegben
biztosítja.
5.

A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert jelen határozatnak megfelelő megállapodás
aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
6. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy 1. pontban foglaltakat fedezetét az Önkormányzat a
2015. évi költségvetési rendeletének tervezetében szerepeltesse.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dr. Balogh Pál jegyző
Végrehajtásban közreműködik:
Gazdasági osztály
Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya
A határozatról értesül:
9. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
10. Dévainé Kazinczy Sára alpolgármester
11. Dr. Balogh Pál jegyző
12. Kelemen Tibor aljegyző
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat
elfogadásáról, a Hivatali létszám 1 fővel való bővítésére vonatkozóan.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 11 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
265/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
a Polgármesteri Hivatal létszámának felülvizsgálatáról
Abony Város Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 43. §
(1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület az Abonyi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői létszámát 2015. január 01.
napjától 35 főben állapítja meg.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza jegyzőt az ebből fakadó intézkedések megtételére, továbbá
felhívja, hogy a jelen határozatban foglaltakat az Önkormányzat a 2015. évi költségvetési
rendeletének tervezetébe építse be.
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen
Felelős: Dr. Balogh Pál jegyző
Végrehajtásban közreműködik:
Gazdasági osztály
Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya

34

A határozatról értesül:
13. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
14. Dévainé Kazinczy Sára alpolgármester
15. Dr. Balogh Pál jegyző
16. Kelemen Tibor aljegyző
17. Valamennyi osztályvezető
--Szünet
--Szünetet követően jelen lévő Képviselő-testületi tagok:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Dévainé Kazinczy Sára alpolgármester, dr. Lencse Gréta, Fehér
Endre, Szökrön László, Pető Istvánné, Mészáros Lászlóné, Habony István, Mészáros László János, dr.
Balangó László, Gulykáné Gál Erzsébet
A jelen lévő képviselő-testületi tagok száma 11 fő.
16. Napirendi pont tárgya: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 11/2014.
(III.07.) számú rendeletének módosítása
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta, a módosítás a kötelező
átvezetések, határozatok rendeletekben történő átvezetését tartalmazza. A bizottságok elfogadásra javasolták
a rendelet-tervezetet.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a rendelet-tervezet
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 11 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
rendelet-tervezetet egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2014.(XII.02.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 11/2014. (III.07.) számú rendeletének
módosításáról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
(1) Az önkormányzat a 2014. évi költségvetéséről szóló 11/2014. (III.07.) számú rendelet (továbbiakban:
Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.§ (1) Bevételi főösszegét
Kiadási főösszegét

3.197.727 e Ft-ban
3.197.727 e Ft-ban
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állapítja meg az alábbi részletezéssel.”
(2) A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Tárgyévi költségvetési bevételek:
1. Működési célú támogatások áht-on belülről
Ebből:
Önkormányzatok működési támogatása
Egyéb működési célú tám.bevételei áht-on belülről
2. Közhatalmi bevételek
Ebből:
Adók
Egyéb közhatalmi bevétel
3. Működési bevételek
Ebből:
Kamatbevételek
4. Működési célú átvett pénzeszközök
5. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről
6. Felhalmozási bevételek
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. Finanszírozási bevételek
Összesen:

1.165.257 e Ft
829.369 e Ft
335.888 e Ft
471.008 e Ft
447.753 e Ft
23.255 e Ft
259.961 e Ft
56.576 e Ft
2.427 e Ft
247.101 e Ft
58.791 e Ft
26.200 e Ft
966.982 e Ft
3.197.727 e Ft.

(3) A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (2) Tárgyévi költségvetési kiadások:
Személyi juttatások
Munkaadókat terh.jár.és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ebből:
Kamatkiadás
4. Ellátottak pénzbeli juttatása
5. Egyéb működési célú kiadások
Ebből:
Általános tartalék
6. Beruházások
Ebből:
Meglévő részesedések növ. kapcs. kiadás
7. Felújítások
8. Egyéb felhalmozási kiadások
9. Felhalmozási céltartalék
10. Finanszírozási kiadások
Ebből:
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-on kívülre
Összesen:
2. §
1.
2.
3.

(1)A Rendelet 1./a. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2)A Rendelet 1./b. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3)A Rendelet 2/a. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
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523.230 e Ft
135.451 e Ft
1.383.400 e Ft
265 e Ft
137.308 e Ft
99.363 e Ft
37.398 e Ft
482.125e Ft
17.900 e Ft
378.221 e Ft
17.710 e Ft
0 e Ft
40.919 e Ft
40.919 e Ft
3.197.727 e Ft

(4)A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5)A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6)A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(7)A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(8)A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(9)A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
(10)A Rendelet 14.1 melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
(11)A Rendelet 15.1 melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
(12)A Rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
(13)A Rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
Záró rendelkezések
3.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő első munkanapon lép hatályba.
Abony, 2014. november
Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

Dr. Balogh Pál
jegyző

Kihirdetve: 2014. november
Dr. Balogh Pál
jegyző
A rendelet melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
--Dr. Egedy Zsolt Mihály visszatért az ülésterembe, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 12
fő.
17. Napirendi pont tárgya: Az építményadóról szóló rendelet megalkotása
Romhányiné dr. Balogh Edit: Felkérte dr. Balogh Pál jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.
dr. Balogh Pál: Ismertette az előterjesztés tartalmát, amelyben egy új építményadó rendelet megalkotására
tesznek javaslatot. ennek egyik oka a jogszabályi környezet változása, másik oka pedig az, hogy egy
átláthatóbb, egységesebb struktúrát szeretnének a rendeletnek adni. Elmondta, nem javasolják az adótétel
emelését, a versenysemlegesség érdekében azonban javasolják, hogy az építményadó ne csak a
szervezetekre, hanem az egyéni vállalkozókra is terjedjen ki. Ilyen módon az alanyi kör lesz az, amelyik
előreláthatólag 80-100 fővel ki fog bővülni. Bíznak abban, hogy ez eredményezni fogja az építményadó
bevételek növekedését.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a rendelet-tervezet
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 12 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
rendelet-tervezetet egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:
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Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2014. (XII.02.) önkormányzati rendelete
az építményadóról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében rögzített eredeti
jogalkotói hatáskörében eljárva a 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:

Általános rendelkezések
Az adókötelezettség
1. §
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára
szolgáló épület, épületrész (továbbiakban együtt: építmény)
Az adó alanya
2. §
Az adó alanya az, akit a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 3.§-a és 12.§-a
alanyként megjelöl, figyelemmel a Htv. 7.§.a) bekezdésére.
Értelmező rendelkezés
3. §
Vállalkozási célú építmény: amely haszonszerzés céljára, üzletszerű gazdasági tevékenység végzésére
szolgál.

Részletes rendelkezések
Az adómentesség
4. §
Mentes az adó alól minden olyan építmény, mely nem a vállalkozás célját szolgálja.
Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése
5. §
Az adókötelezettség keletkezésére, változására és megszűnésére a Htv. 14.§-a az irányadó.
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Az adó alapja
6. §
Az adó alapja a vállalkozási célú építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.
Az adó mértéke
7. §
2

(1) Az adó általános mértéke 800 Ft/m /év.
(2) Az ingatlan-nyilvántartásban strandfürdő megnevezéssel nyilvántartott építmény esetén az adó
mértéke 0 Ft/m2/év.
Az adó megfizetése
8. §
(1) Az adózónak félévenként, két egyenlő részletben kell az adót az adóév március 15-éig, illetve
szeptember 15-éig megfizetnie.
(2) A befizetést Abony Város Önkormányzat 11993609-06147486-10000166 számú építményadó
beszedési számlájára kell teljesítenie.
Eljárási rendelkezés
9. §
Mentes a bevallás-benyújtási kötelezettség alól az a vállalkozónak, vállalkozásnak nem minősülő adóalany,
akit adófizetési kötelezettség nem terhel.

Záró rendelkezések
10. §
(1) Ez a rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az az építményadóról szóló 20/1998. (XII. 19.) önkormányzati rendelete és az azt
módosító 35/2004. (XI.30, 37/2007. (XII.04.), 26/2009. (XII.08.), 5/2012. (II.28.), 10/2014. (III.04.)
önkormányzati rendelet.

Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésén.
Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

Dr. Balogh Pál
jegyző

Kihirdetve: 2014. december 02.
Dr. Balogh Pál
jegyző
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18. Napirendi pont tárgya: A helyi iparűzési adóról szóló 22/1997. (XII.09.) számú
rendelet módosítása
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta, egy átvilágítás történt az
ÁROP pályázat keretében. A gazdasági átvilágítást végző cég javasolta, hogy az 1,9 %-ról 2 %-ra emeljék
meg az adót. Az intézkedési tervet a Képviselő-testület elfogadta. A 0,1 %-os adókulcs emelés politikailag
nincs akkora kihatással, azonban 10 millió Ft-os bevételt várnak az emeléstől.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a rendelet-tervezet elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 7 igen és 2 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett a
rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2014. (XII.02.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról szóló 22/1997. (XII. 09.) számú rendeletének módosításáról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében rögzített
eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában valamint a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:
1-§
A helyi iparűzési adóról szóló 22/1997. (XII. 09.) számú önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 2,0 %-a."
Záró rendelkezések
2.§
E rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba.

Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésén.
Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

Dr. Balogh Pál
jegyző

Kihirdetve: 2014. december 02.
Dr. Balogh Pál
jegyző

---
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19. Napirendi pont tárgya: A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 21/1999.
(XII.29.) számú rendelet módosítása
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát. Javasolták, hogy a magánszemélyek
kommunális adójának mértéke lakás célú építmények esetében 10.000 Ft legyen, a bizottságok 8.000 Ft-ot
javasoltak, a többi adótárggyal kapcsolatban nem javasoltak módosítást az előterjesztéshez képest.
Dr. Egedy Zsolt: az előterjesztésben szereplő, 6.000 Ft-ról 10.000 Ft-ra történő emelést nagyon komolynak
tartja. Kérdezte, hogy az előzetes hatásvizsgálatban szereplő 5375 adózó ingatlan, üzlet és egyéb pontos
adat-e, ugyanis eddig minimálisan 6000 adózóról volt szó. Kérdezte továbbá, hogy a 6.000 Ft mikor lett
utoljára megállapítva, mióta nem volt emelés? Javasolta, az infláció követésre kerüljön az emelésben.
Romhányiné dr. Balogh Edit: 2012-ben lett megállapítva a 6.000 Ft. Nem támogatta a javaslatot, a
bizottságok támogatták a 8.000 Ft-ra történő emelést. Lakossági igények vannak, likviditási problémák
várhatóak, meg kell alapozni a jövő évi adóbevételeket.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a rendelet-tervezet
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 8 igen és 1 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett a
rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:
35/2014. (XII.02.) önkormányzati rendelete
A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 21/1999. (XII. 29.) számú rendeletének módosításáról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében rögzített
eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában valamint a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:
1-§
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló
21/1999. (XII. 29.) számú rendelet (a továbbiakban: „R.") 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4. §
Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól az építményadóról szól 33/2014. (XII.02.)
önkormányzati rendelet 3. § -ában meghatározott „Vállalkozási célú építmény”, amelyhez a hivatkozott
rendelet építményadó fizetési kötelezettséget rendel.”
2. §
Az R. 5. §-nak helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. §
A magánszemélyek kommunális adójának mértéke
a)
b)
c)
d)

Lakás célú építmények esetén:
8 000 Ft/év
Beépítetlen belterületi ingatlan esetén:
6 000 Ft/év
Lakásbérleti jogviszony esetén:
10 000 Ft/év
Üzlet, műhely, garázs, zártkerti építmény esetén: 3 000 Ft/év"
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Záró rendelkezések
3.§
E rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba.
Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésén.
Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

Dr. Balogh Pál
jegyző

Kihirdetve: 2014.december 02.
Dr. Balogh Pál
jegyző
--20. Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének az
önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről,
valamint elidegenítéséről szóló 17/2007. (IV.26.) számú
önkormányzati rendeltének módosítása
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát. elmondta, az önkormányzati lakásoknál
nem javasoltak lakbéremelést. A szükséglakás esetében csak 50 Ft/m2 bérleti díjat javasolnak megállapítani,
arra a három hónapra, amíg igénybe veheti a rászoruló család.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a rendelet-tervezet elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 11 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
rendelet-tervezetet egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2014. (XII.03.) önkormányzati rendelete
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonban lévő lakások
bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 17/2007. (IV. 26.) számú önkormányzati rendeletének
módosításáról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,
Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §, valamint a lakások és
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról rendelkező 1993. évi
LXXVIII. törvény 3. § bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
1. §
Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 17/2007. (IV. 26.)
számú önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
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Záró rendelkezés
5. §
E rendelet a 2015. január 01-jén lép hatályba.

Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én megtartott ülésén

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

dr. Balogh Pál
jegyző

Kihirdetve: Abony, 2014. december 03.
dr. Balogh Pál
jegyző
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36/2014.(XII.03.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 17/2007. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
A lakbér mértéke
bruttó

Komfort fokozat

Ft/m²/hó

Összkomfortos

645,- Ft/m2/hó

Komfortos

525,- Ft/m2/hó

Félkomfortos

235,- Ft/m2/hó

Komfort nélküli

145,- Ft/m2/hó

Szükséglakás

50,- Ft/m2/hó

--21. Napirendi pont tárgya: Költségvetéshez kapcsolódó díjak megállapítása
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta, a Pénzügyi bizottságnak volt
egy jogos észrevétele, javasolják a Termálfürdő családi belépő árát 3.200,- Ft-ban meghatározni.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosítással kiegészített határozati javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 12 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
módosított határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
266/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
Költségvetéssel kapcsolatos díjak megállapítására
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Abokom Nonprofit Kft. használatában lévő
gépjárművek, munkagépek óradíjait, szolgáltatás díjai 2015. január 01-től a határozat 1. sz. melléklete
szerint határozza meg.
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő–testületének 301/2013. (XI.28.) számú Képviselő-testületi
határozatát hatályon kívül helyezi 2014. december 31 napjával.
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület a tulajdonában lévő Salgóbányai táborban alkalmazandó
térítési díjakat 2015. január 01-től a határozat 2. sz. melléklete szerint határozza meg.
4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony Városi Termálfürdő díjait 2015. január 01-től
a határozat 3. sz. melléklete szerint határozza meg.
5. A Képviselő-testület a Kultúra Háza ingyenes használatra jogosultak körét a határozat 4/a melléklete
szerint határozza meg.
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6. A Képviselő-testület a Kultúra Háza helyiségeinek bérleti díját a határozat 4/b melléklete szerint
határozza meg.
7. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló, szántó és legelő
területek éves haszonbérleti díját a 2014. január 01. napján már hatályban volt szerződések tekintetében a
határozat 5. sz melléklete szerint határozza meg.
8. Abony Város Önkormányzat Képviselő- testülete a 351/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi
határozatában döntött, a vásártér bérleti díjának meghatározásáról. Az Abony, 0161/1 és 0163 helyrajzi
számú „vásártér” megjelölésű ingatlanok bérleti díját 2015. január 01-től a határozat 6. sz melléklete szerint
határozza meg.
9. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vásár és piactartás rendjéről szóló 16/2001.
(XII.6) számú rendeletében szereplő díjtételeket nem kívánja módosítani.
10. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 128/2014 (V.22.) számú határozatát hatályos kívül
helyezi 2014. december 31. napjával.
11. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület a tulajdonában lévő intézmények korlátozottan
forgalomképes vagyontárgyaira alkalmazandó térítési díjakat 2015. január 01-től a határozat 7. sz.
mellékletét képező táblázatok szerinti bruttó összegben határozza meg.
12. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület tulajdonában lévő, a nem lakás célú helyiségek 2015.
január 01-től 2015. december 31-ig évi minimális bérleti díját a határozat 8. sz. melléklete szerinti bruttó
összegben határozza meg.
13. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ERSTE Bank Hungary Zrt. részére bérbe adott, az
önkormányzat tulajdonában lévő 5503/1 helyrajzi szám alatt felvett természetben Abony, Kossuth tér 18.
szám alatti Sportcsarnokhoz tartozó 1,5 m² alapterületű ingatlanrész 2014. március 31. napjáig érvényes
bérleti díját 2015. április 01. - 2016. március 31. közötti időszakra a KSH által közzétett 2014. évi fogyasztói
árszínvonal mértékével való emelését jóváhagyja és Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri
a polgármester a szükséges intézkedések megtételére.
14.. A Sportcsarnok és Sportpálya bérleti díjtételeit 2015. január 01. napjától a határozat 9. sz. melléklete
szerint határozza meg.
15. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városházában lévő díszterem bérleti díját 2015.
január 01-től kezdődően a határozat 10. sz. melléklete szerint határozza meg azzal, hogy az, kizárólag
anyakönyvi eseményekhez, valamint a városháza díszterméhez méltó eseményhez adható bérbe.
16. Abony Város Önkormányzat Képviselő–testületének 301/2013. (XI.28.) számú Képviselő-testületi
határozatát hatályon kívül helyezi 2014. december 31 napjával.
Határidő: folyamatos
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
A határozat végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Abokom Nonprofit Kft
Pintérné Simon Szabina intézményvezető
Sárkányné Bálint Mária

45

A határozatról értesül:
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Dévainé Kazinczy Sára alpolgármester
Dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor aljegyző
Valamennyi osztályvezető
Abokom Nonprofit Kft.
Városi Sportcsarnok
Abonyi Lajos Művelődési Ház Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely
--22. Napirendi pont tárgya: Abony Város Sport és Civil szervezetei részére
térítésmentesen biztosított létesítmények használatára
keretidő meghatározása
Romhányiné dr. Balogh Edit: Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát.
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:
267/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város sport és civil szervezetei részére térítésmentesen biztosított létesítmények használatára
időkeret meghatározása
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény, valamint a Abony Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes
szabályairól szóló 13/2007.(IV.12.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján az alábbi határozatot
hozza:
3.

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az abonyi sport és civil szervezetek részére a jelen
határozat mellékletében foglaltak szerint biztosít térítésmentes használati lehetőséget a tulajdonában
álló létesítményekben.

4.

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az Abokom Nonprofit Kft-t, hogy a
jóváhagyott időkeretek felhasználását illetően a szükséges egyeztetéseket a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központtal, valamint az oktatási intézmények vezetőivel folytassa le.

5.

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az Abokom Nonprofit Kft., az Abony Városi
Sportcsarnok és az Abonyi KID Football Club vezetőit, hogy az érintett szervezetek vezetőivel az
időkeret(ek) felhasználását illetően a zavartalan működés és működtetés érdekében az egyeztetéseket
folytassa le.

Határidő: 2015. december 31. -ig folyamatosan
Felelős: Abokom Nonprofit Kft.
Abony Városi Sportcsarnok
Abonyi KID Football Club
A végrehajtásban közreműködik: Településfejlesztési osztály
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Értesülnek: Romhányiné dr. Balogh Edit
Dévainé Kazinczy Sára alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor János aljegyző
Valamennyi osztályvezető
Kérelmező sport és civil szervezetek
Abokom Nonprofit Kft.
Abony Városi Sportcsarnok
Abony KID Football Club
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
--23. Napirendi pont tárgya: Közbeszerzési tevékenységhez kapcsolódó általános
feladatok folyamatos ellátására cég megbízása
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztést. Elmondta, a Bizottsági üléseken egyik cég sem
kapta meg a támogató javaslatot. a Pénzügyi Bizottság javaslata az volt, hogy minden egyes feladathoz
kérjenek be az aktuális közbeszerzéshez árajánlatot a cégektől, a legkedvezőbbel kössenek szerződést.
Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, véleménye szerint közbeszerzési tevékenység ellátására keretszerződés kell.
Nem szerencsés döntés, ha külön pályáztatnak minden egyes közbeszerzés esetén. A kiosztott anyag alapján
nem lehet összehasonlítani a beérkezett árajánlatokat.
Romhányiné dr. Balogh Edit: A közbeszerzési tanácsadó éves díja jelentős tétel. Nem támogatja, hogy a
jelenlegi közbeszerzési tanácsadó maradjon, nagyon drága volt. Véleménye szerint a versenyhelyzetet helyre
kell állítani.
Mészáros László: Ismertette véleményét, amelyet a Pénzügyi Bizottsági ülésen is elmondott. Kérte, dühből
ne szavazzon senki, azért, mert Tóth úr nem szimpatikus. A Kár-Mentor Bt. problémamentesen végezte
munkáját.
Dr. Egedy Zsolt: Kérte a közbeszerzési díjak kimutatását a Kár-Mentor Bt-től is. ez 32.400 ezer Ft. volt.
Gulykáné Gál Erzsébet elhagyta az üléstermet, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 11 fő.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, nem kíván a nyilvánosság előtt személyeskedni. Nem támogatja,
hogy egy ember vigye el az összes közbeszerzést. Sokkal olcsóbban is lehet közbeszerzési tanácsadót találni.
Habony István: elmondta, nem érti a Kár-Mentor Bt. melletti érvelést. Senkit nem az érdekel, hogy kedvelie polgármester asszony Tóth urat, vagy sem. Az anyagok folyamatosan az utolsó pillanatban készülnek el.
véleménye szerint a keret-megállapodás kényelmes helyzetbe hozta a Kár-Mentor Bt-t. A versenyben
továbbra is részt vehet, ha szeretné a munkát megkapni.
dr. Balangó László: Kérdezte, ha vannak sokkal olcsóbb tanácsadók, miért nem nyújtottak be olcsóbb
ajánlatot.
Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, a cég szakmai véleményében maximálisan megbízik. Kérdéseikkel bármikor
bizalommal fordulhattak hozzájuk, megfelelő tájékoztatást kaptak.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat
elfogadásáról, amely szerint a Kár-Mentor Bt. kerüljön megbízásra.
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 6 igen és 2 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
268/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
közbeszerzési tevékenységhez kapcsolódó általános feladatok folyamatos ellátására cég megbízására
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 az Abony Város Önkormányzatának közbeszerzési
tevékenységéhez kapcsolódó általános feladatok folyamatos ellátásával a Kár-Mentor Bt-t bízza meg
2015.01.01-től-2016.12.31-ig terjedő időszakra, 30.000,- Ft + ÁFA megbízási díj ellenében az adott
árajánlata alapján.
2. Abony Város Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert a határozat
mellékletét képező megbízási szerződés aláírására.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
3. A Képviselő-testület felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a jelen kötelezettségvállalás fedezetét a
2015. és a 2016. évi költségvetési rendelet tervezetében tervezze meg.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Dr. Balogh Pál jegyző
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dévainé Kazinczy Sára alpolgármester
Dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor János aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Településfejlesztési Osztály
Ajánlattevők
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Gulykáné Gál Erzsébet visszatért az ülésterembe, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 12
fő.
--24. Napirendi pont tárgya: Értékbecslői feladatok ellátására cég megbízása
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta, a bizottságok a TISZAINKÖZ Kft-t támogatták.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
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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:
269/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
az értékbecslői feladatok ellátására cég megbízásáról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testülete a TISZA-INKÖZ Ingatlanközvetítő és Vagyonértékelő Kft.-t bízza meg, az
Abony Város Önkormányzata által 2015. és 2016. évben felmerülő független értékbecslői feladatok
ellátásával az ajánlatában megadott egységárakon.
2. A Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a határozat
mellékletét képező keretszerződés aláírására.
Határidő:
2014. december 31.
Felelős:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
3. A Képviselő-testület felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a jelen kötelezettségvállalás fedezetét a
2015. és a 2016. évi költségvetési rendelet tervezetében tervezze meg.
Határidő: értelem szerint
Felelős: dr. Balogh Pál jegyző
A végrehajtásban közreműködik:
Gazdasági Osztály
Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dévainé Kazinczy Sára alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor János aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Településfejlesztési Osztály
Ajánlattevők
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
--25. Napirendi pont tárgya: Földmérési feladatok ellátására vonatkozó keretszerződés
megkötése
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta, a bizottságok a KISHOLD
Bt-t támogatták.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 11 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
270/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
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a földmérési feladatok ellátására vonatkozó keretszerződés megkötéséről
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testülete megbízza a KISHOLD Földmérő Betéti Társaságot az Abony Város
Önkormányzata által 2015. és 2016. évben felmerülő független fölmérési feladatok ellátásával az
ajánlatában megadott egységárakon.
2. A Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a határozat
mellékletét képező vállalkozási keretszerződés aláírására.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
3. A Képviselő-testület felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a jelen kötelezettségvállalás fedezetét a
2015. és a 2016. évi költségvetési rendelet tervezetében tervezze meg.
Határidő: értelem szerint
Felelős: dr. Balogh Pál jegyző
A végrehajtásban közreműködik:
Gazdasági Osztály
Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dévainé Kazinczy Sára alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor János aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Ajánlattevők
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
--26. Napirendi pont tárgya: A Magyar Telekom Nyrt. bérleti szerződés felülvizsgálatára
irányuló kérelmének megtárgyalása
Romhányiné dr. Balogh Edit: Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta, az előterjesztésben
a Kostyán ház mögött található torony bérleti díjáról van szó.
Dr. Egedy Zsolt: Ismertette az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság javaslatát, amely szerint az eddigi
rendszernek megfelelően az indexálás évi rendszerességgel kerüljön kialakításra.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, mindegyik bizottság az indexálás melletti szerződéskötést
támogatta, 10 évre. 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:
271/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
a Magyar Telekom Nyrt. bérleti szerződés felülvizsgálatára irányuló kérelmének megtárgyalásáról
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Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva figyelembe véve az Abony Város vagyonáról
és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 13/2007. (IV. 12.) számú önkormányzati rendelet
8.§-ban foglaltakat, az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony 1 elnevezésű bázisállomás bérleti
szerződést a Magyar Telekom Nyrt.-vel 2025. december 31.-ig meghosszabbítja, azzal a
kikötéssel, hogy a bérleti díj befagyasztását elutasítja, és ragaszkodik a korábbi szerződés szerinti
indexáláshoz.
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozat
mellékletét képező szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik: Településfejlesztési Osztály
Értesülnek:
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Dévainé Kazinczy Sára alpolgármester
Dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor János aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Magyar Telekom Nyrt.
--27. Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi
munkatervének elfogadása
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát. Ismertette az Ügyrendi és
Közbiztonsági Bizottság javaslatát, amely szerint közös rendelet-alkotásra kerüljön sor áprilisban, amely
magába foglalja a kitüntető címek adományozását, a díszpolgári cím adományozás önálló rendeletben
maradna. Az útépítésekről szóló tájékoztató június végével kerülne a Képviselő-testület elé.
Pető Istvánné: Jelezte, hogy a város közbiztonságáért rendelet megalkotására késő az áprilisi időpont.
Júniusban van az ünnepség, akkor van a Semmelweis nap is.
Habony István: Kérdezte, miért polgármester asszony az előterjesztője az ABOKOM-os és Városfejlesztős
előterjesztéseknek? Kérte továbbá, hogy negyedévente készüljön beszámoló az osztályok munkájával
kapcsolatosan, annak érdekében, hogy mélységében lássák azok munkáját.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérte az észrevételnek megfelelően javítani a munkatervet.
Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság is korábbi időpontot javasolt, azonban
a Hivatalt nem akarta a vezetőség terhelni a rendeletalkotással. Április esetében a közbiztonsági díj
adományozása nem férne bele az időbe, a február hónapot támogatná.
dr. Balangó László: Elmondta, nem ért egyet Habony elnök úrral a beszámoló elkészítésével kapcsolatban.
Az osztályokkal és a Hivatallal mindennapos kapcsolattartást javasolt. A felettes a felelős, őt lehet adott
esetben számon kérni.
dr. Balogh Pál: Elmondta, díjat, címet az Önkormányzat saját autoritása alapján alapít, nem szerencsés más
szervezet jeles napjával összevonni.
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Összegezte a módosító javaslatokat.
Felolvasta részletesen a módosító javaslatokat, amely szerint kerüljön helyesbítésre az ABOKOM Nonprofit
Kft, valamint az Abonyi Városfejlesztő Kft. esetében az előterjesztések előadójának személye.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a javaslatról, amely értelmében negyedévente készüljön
beszámoló a hivatal munkájáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 3 igen és 6 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett a
javaslatot elutasította.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosító javaslatok elfogadásáról, a díjakkal
kapcsolatos rendelet-alkotás, valamint az utakról szóló tájékoztató tekintetében.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 11 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a
módosító javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
272/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi munkatervének elfogadásáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony Város Önkormányzatának a
képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007. (VI. 29.) számú rendelet
10. §-ban foglaltakat, az alábbi határozatot hozta:
Képviselő-testület Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkatervét a határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Polgármesteri Hivatal illetékes osztályai
A határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dévainé Kazinczy Sára alpolgármester
Dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor aljegyző
Képviselő-testület tagjai
Valamennyi Bizottság
Földi László országgyűlési képviselő
Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Önkormányzati intézmények vezetői
Helyi Társadalmi Szervezetek vezetői
Valamennyi Osztályvezető
ABOKOM Nonprofit Kft.
Abonyi Városfejlesztő Kft.
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
--52

28. Napirendi pont tárgya: Az Óvodák alapító okiratainak módosítása
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát.
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:
273/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
az óvodák alapító okiratainak módosításáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 107.§-ban biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Kormányrendeletben, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) foglaltakat
az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület az Abonyi Gyöngyszemek Óvoda alapító okiratát jelen határozat 1.a. számú
melléklet szerinti tartalommal módosítja.
2. A Képviselő-testület az Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát jelen határozat 1.b.
számú melléklet szerinti tartalommal módosítja.
3. A Képviselő-testület az Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát jelen határozat 1.c.
számú melléklet szerinti tartalommal módosítja.
4. A Képviselő-testület az Abonyi Gyöngyszemek Óvoda alapító okiratát jelen határozat 2.a. számú
melléklet szerinti tartalommal adja ki.
5. A Képviselő-testület az Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát jelen határozat 2.b.
számú melléklet szerinti tartalommal adja ki.
6. A Képviselő-testület az Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát jelen határozat 2.c.
számú melléklet szerinti tartalommal adja ki.
7. Abony Város Képviselő-testülete a 193/2014. (VIII.28.) számú, 194/2014. (VIII.28.) számú és
195/2014. (VIII.28.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.
8. Abony Város Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert az
alapító okiratok módosításával kapcsolatos feladatok elvégzésére.
9. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a változás törzskönyvi nyilvántartásba történő
átvezetéséhez kapcsolódó intézkedések megtételére.
10. A Képviselő-testület a 228/2014.(XI.06.) számú Képviselő-testületi határozat 3. sz. mellélete - az
Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde körzethatárát tartalmazó utcanévsor - kiegészül a Méri
István utcával.
Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
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Végrehajtásban közreműködik:
Titkárság
Gazdasági Osztály
A határozatról értesül:
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
2. Dévainé Kazinczy Sára alpolgármester
3. Dr. Balogh Pál jegyző
4. Kelemen Tibor János aljegyző
5. Valamennyi osztályvezető
6. Abonyi Gyöngyszemek Óvoda
7. Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
8. Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde
7. Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
--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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