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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 14-én
megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: Bánné Hornyik Mária, Csányi Tibor, Dr. Egedy Zsolt, Földi Áron,
Habony István, Kovács László, Kocsiné Tóth Valéria, Murvainé Kovács Rita,
Paczáriné Barna Rozália, Parti Mihály, Pető Istvánné, Romhányiné dr. Balogh Edit,
Szabó András Istvánné, Varga Sándorné Képviselő-testület tagjai 14 fő
Napirend tárgyalása közben érkezett: Mészáros László
Távolmaradását jelezte: Gulykáné Gál Erzsébet, Krupincza Tibor, Retkes Mária
Polgármesteri Hivatal részéről: Dr. Németh Mónika jegyző, Dusa Zsuzsanna
településfejlesztési osztályvezető, Hamar Sándorné gazdasági osztályvezető,
Kovács Teodóra humán közszolgáltatások és munkaügyi osztályvezető, Dr. Skultéty
Éva humán közszolgáltatások és munkaügyi osztály ügyintéző, Pádár Éva oktatási
referens, Pillmayer Lénárdné gazdasági osztály ügyintéző, Egedi Bernadett Jegyzői
Titkárság ügyintézője, Farkasné Fazekas Mária jegyzőkönyvvezető
Intézmények részéről: Bakosné Kocsi Judit Bihari János Zeneiskola vezetője, Nagy
Andrea Montágh Imre Iskola mb. vezetője, Dr. Soós Ferenc Gyulai Iskola igazgatója
Meghívott vendégként jelen volt: Sas Biztonsági Szolgálat Security Alarm Service
Vagyonvédelmi Kft képviselője, EU-SEC TEAM képviselője
Állampolgári megjelenés: 2 fő
Romhányiné dr. Balogh Edit: Köszöntötte a jelenlévőket megállapította, hogy a
képviselő-testület határozatképes.
Jegyzőkönyvi hitelesítők személyére javasolta Kovács László és Kocsiné Tóth
Valéria képviselőket.
Kérte a Képviselő-testület
személyéről.

tagjait

szavazzanak

a

jegyzőkönyvi

hitelesítők

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 1
tartózkodás mellett egyetértett Kovács László és Kocsiné Tóth Valéria
jegyzőkönyvi hitelesítők személyével.
Ismertette a meghívóban kiadott napirendi pontokat. Felvételre javasolta 6. napirendi
pontként „Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképző Központ Kht. és a Kinizsi Pál
Gimnázium és Szakközépiskola közötti megállapodás” című napirendi pontot.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak 6. napirendi pontként „Dél-Pest
Megyei Térségi Integrált Szakképző Központ Kht. és a Kinizsi Pál Gimnázium
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és Szakközépiskola
elfogadásáról.

közötti

megállapodás

napirendi

pont

felvételének

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 1
tartózkodás mellett a 6. napirendi pont felvételét elfogadta, és a következő
határozatot hozta:
255/2008. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe
véve Abony Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 21/2007.(VI.29.) számú rendelet 16. § (7) bekezdésében foglaltakat, a
meghívóban nem szereplő „Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképző
Központ Kht. és a Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola közötti
megállapodás” című napirendi pontot a képviselő-testületi ülésen 8.
napirendi pontként napirendre tűzi.
Határidő: azonnal, 2008. július 14.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
--Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az így kialakult napirendi pontok
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 1
tartózkodás mellett a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.
Nyílt ülés:
Napirend:

Előadó:

1. Tájékoztató a tanköteles gyerekek iskolai
beiratkozásáról, az indítható osztályok
számának meghatározása

Bánné Hornyik Mária
Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln.

2. Pedagógus álláshelyek számának meghatározása az oktatási intézményekben

Bánné Hornyik Mária
Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln.

3. Vezetői megbízás a Somogyi Imre Általános
Iskolában

Bánné Hornyik Mária
Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln.

4. Kérelem benyújtása Montágh Imre Általános
Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény önálló intézményként
történő továbbműködésének engedélyezésére

Bánné Hornyik Mária
Oktatási Sport és Kult. Biz. Eln.

5. Vezetői megbízás a Montágh Imre Általános
Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézményben

Bánné Hornyik Mária
Oktatási Sport és Kult. Biz. Eln.
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6. Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképző
Központ Kht. És a Kinizsi Pál Gimnázium és
Szakközépiskola közötti megállapodás

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

7. Pályázatfigyelő és pályázatíró cég kiválasztása

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

8. Polgármesteri Hivatalban behatolási és beléptető Romhányiné dr. Balogh Edit
Rendszer kiépítése, vagy az ABOKOM Nonprofit polgármester
Kft-től 2 fő éjjeliőr átvétele
--Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte van-e napirend előtti felszólalás?
Dr. Egedy Zsolt: Két témában szeretne felvilágosítást kérni, az egyik a közvilágítás,
a másik különböző hírcsatornákon felmerült bizonyos társadalmi csoport
betelepülése.
E-ON-nal kapcsolatos a közvilágítás kérdése, melyben több megkeresés is történt az
áramkimaradások kapcsán. Személyesen írt levelet, valamint képviselőtársa részéről
is történt bejelentés, többen is megkeresték az áramszolgáltatót telefonon. A
településfejlesztési osztályvezető asszony személyesen konzultált az érintett céggel.
Az osztályvezető asszonyt megkérte tájékoztassa a képviselő-testületet.
Másik kérdés, hogy bizonyos népcsoport betelepül Abonyba. Különböző
hírcsatornákon megjelent, hogy a képviselő-testület megállapodást kötött Szolnok
városával, valamint pénzt is kapnak azért, hogy betelepülhessenek ezek az emberek.
Szó van arról is, hogy pályázatot nyújt be Szolnok és csak így nyerhet. Személy
szerint ilyen testületi döntésről nem tud. Néhány ismerőst megkért, hogy nézzenek
utána. Hírek szerint roma telepek felszámolásával családonként 3 millió forint
egyszeri lakásvásárlási támogatást kapnak az érintettek. Nyomozás folyt ebben az
ügyben, de ilyen nyertes pályázatot nem talált, fő hangsúly a szolnoki motor úti
lakosokon van. Ennek ellenére a fórumozók többsége úgy írja le, mintha ez már tény
lenne. Jegyzőnőtől kérte, hogy összefoglaló anyagot készítsen a testület számára,
értelmezhetően foglalja össze a szabad mozgás jogi és törvényi részét, valamint
szociális és egészségügyi ellátásra való jogosultság és annak igénybevételére
vonatkozó részét. Meg kell vizsgálni a lakástulajdon, építési telek tulajdonának
rendezését, építési engedélyezési eljárást, használatbavételi engedélynek milyen
feltételei vannak, mivel a szóbeszéd alapján a szocpolos lakásépítések kerültek
előtérbe. 2006. óta épült ingatlanokról készüljön összefoglaló kimutatás. Továbbá
arról is szól a hír, hogy az önkormányzat különböző telkeket értékesít.
Pető Istvánné: Megelőző testületi ülésen kérdezte, hogy a szolnoki úton lévő ház
színezése kivel került egyeztetésre a hivatalban. Védett utcáról van szó ezért
mindenképpen rendezni kell, valamint ikerház esetében úgy rendelkeznek, hogy az
egész házra vonatkozik a színezés.
A törvény úgy rendelkezik, hogy a hirdetőtáblákat 6 hónapon belül le kell szereltetni,
kérdezte, hogy mentek-e felszólítások ilyen esetekben és, hogy mennyi tábla került
leszerelésre és mennyi még a kihelyezett.
Kérdezte továbbá, hogy az utcanevek Földhivatalnál történő átvezetése megtörténte, vannak-e olyan térképeink, amelyen a jelenleg használatos nevek vannak
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feltüntetve, mikor keresték meg a Földhivatalt? Településfejlesztési osztályvezető
asszony a Földhivatal vezetőjével egyeztetett-e már? Helyi épület értékvédelme a
településfejlesztési koncepció elbírálásra került-e már? 2007. április hónapban
tárgyalta a testület, melyben 30 napos határidő került megjelölésre, mely már régóta
eltelt.
Gazdasági osztályvezetőtől kérdezte, hogy kiküldésre kerültek-e az adóelőírások,
mennyi a kiküldött, és mennyi a fellebbezések száma, májusra ígérték a garázsok
felmérését, elkezdődött-e, mennyit írtak össze és körülbelül mikorra tudják elvégezni
a munkát? Helyi rendeletek módosításra került, a HÉSZ egységes szerkezetbe
foglalása mikor történik meg, mikor lehet olvasni a honlapon? Kevésnek találta a
honlapon megjelenő felhívásokat, nem tartotta elegendőnek a honlapon történő
megjelentetést. A költségvetés tervezésekor bizonyos összeg a tájékoztatásra
elkülönítésre került. Elterjedtek azok a hírek, amelyekről már alpolgármester úr is
beszélt, hogy városunkba költöznek más településekről. Tudni vélik, hogy egyezség
köttetett Abony és Szolnok között. Kérte a képviselő-testületet, hogy adjanak
felhatalmazást a polgármester asszonynak, hogy jelentessen meg egy cikket, ami
eljut minden lakásba, ténylegesen írják le, hogy nem az önkormányzat értékesítette
az ingatlanokat, hanem magánszemélytől vásárolják meg, nem önkormányzati
telkekre építkeznek. Saját ingatlanára mindenki építkezhet a rendelkezés betartása
mellett.
Az utóbbi egy hét alatt 5 alkalommal volt zavar a közvilágításban, kért mielőbbi
intézkedést ebben az ügyben is.
Az építéshatósági osztálytól kért kimutatást arra vonatkozóan, hogy az elmúlt évben,
valamint 2008. félévében mennyi építési és használatbavételi engedély került
kiadásra vidéki építkezők részére. Jelenleg van-e folyamatban olyan telekmegosztási
kérelem, mely kettő, illetve több beépítésre vonatkozik, vagy tervezés alatt áll?
Varga Sándorné: Javasolta, hogy a betelepüléssel kapcsolatban tartsanak egy
rendkívüli közmeghallgatást Szolnok városával közösen, melyen részt venne az
országgyűlési képviselő is. Uniós programmal próbálja megszüntetni Szolnok városa
a szóban forgó telepet, aki nem vállalja be ezt a programot az a környező
településekre költözik. Dusa Zsuzsannától kérdezte, hogy a szolnoki EU-s pályázat
mit tartalmaz?
Javasolta, hogy a Közútkezelő Kht-t hívják meg egyeztető tárgyalásra, hogy
nyilatkozzanak mit kívánnak tenni a kezelésükben lévő utakkal. Milyen intézkedés
történt az Arany János – Vasút út kereszteződésével kapcsolatban?
Közvilágítással kapcsolatban írásos bejelentés történt, valamint több módon történő
megkeresés az E-ON felé, sürgős intézkedést kért. Képviselő-testülettől kért
támogatást az utak kátyúzásával kapcsolatban, mit kívánnak tenni? A lakosság
hangulata nagyon rossz az utakkal kapcsolatban, sürgősséggel kezelje a Hivatal ezt
a témát. Hivatali beszámoló kapcsán elhangzott, hogy hamarosan meg lesznek a
tájékoztató anyagok a honlapon, ez mai napig nem történt meg. Elhangzott, hogy
egy fő karbantartója lesz a honlapnak, de még mindig nem látszik a munka
eredménye. Véleménye szerint megfelelő tájékoztatást kell a lakosság felé tenni.
El kellene gondolkodni azon mi az oka, hogy az értelmiségiek elmennek Abonyból
máshová dolgozni, ez is nagy problémát okoz a településen.
Mészáros László képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők
száma 15 fő
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Habony István: Elmondta, hogy a Vasvári Pál út elkészült az önkormányzatnak nem
került pénzébe, Gulykáné Gál Erzsébet személyes közreműködésének
köszönhetően.
Egyetértett alpolgármester úrral, személyesen írt levelet az E-ON-nak, azt ígérték két
héten belül megoldják a problémát. Amennyiben nem történik változás, szolgáltató
váltást javasolt. Etnikum betelepítése Abonyba, ebben a témában közmeghallgatást
kell kezdeményezni. A közbiztonság, vagyonvédelemmel kapcsolatban rendőr
főkapitányi beszámolót kért. Közmeghallgatás témája a közrend és közbiztonság
legyen a megyei főkapitány meghívásával.
Szociális és Egészségügyi Bizottság területéről megjelent miniszter asszony
közleménye, mely szerint át lehet alakítani munkabérré a segélyt. Kérte a jegyzőnőt,
hogy vizsgálja meg ennek jogi hátterét, amennyiben lehetséges a második félévben
alakítsák át a szociális segélyt munkabérré.
Kezdeményezte, hogy azoknak a vállalkozóknak akik a város szépítésével, valamint
közlekedésbiztonságával kapcsolatban tevékenyen részt vesznek, legalább egy
köszönőlevelet küldjenek.
Parti Mihály: Nem kis felháborodást okozott a közvilágítás és a hozzá párosított
közbiztonság, rongálás a lakosság körében. Az E-ON-t megkereste e-mail-ban, de
választ nem kapott. Ezek után az ügyeletes kocsiban lévő dolgozókat megkérdezte,
hogy mi a probléma. Elmondták, hogy a közvilágítás problémáját nem az
áramkimaradás okozza, hanem egy új rendszer beépítése, mely rádiófrekvencián
működik az egész ország területén. A szoftver meghibásodása okozza a közvilágítás
problémáját. Felvette a kapcsolatot az E-ON szolnoki kirendeltségének vezetőjével,
aki azt az ígéretet tette, hogy rövidesen megoldják a problémát.
A közbiztonsággal kapcsolatban elmondta, hogy a bűncselekmények borzolják
Abony közvéleményét. Kérte, hogy a rendőrség, polgárőrség és a lakosság
bevonásával tegyenek intézkedéseket a bűncselekmények megfékezésére.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy a miabonyunk.hu internetes
honlapon rosszindulatú cikkek jelennek meg. Kérte, hogy támogassa a testület egy
sajtóreferens felvételét. Tényleges igényként merül fel a hiteles tájékoztatás, ami
meghatározza a város életét. Örömét fejezte ki, hogy elpattant a húr a képviselőtestületi tagoknál is. A tájékoztatás nem hiteles és nem korrekt, a város vezetésének
a lejáratása a céljuk. Útépítés és kátyúzással kapcsolatban úgy vélte, hogy mindenki
tisztában van a város anyagi helyzetével.
Elmondta, hogy a testület munkaterve szerint szeptemberben közmeghallgatást
fognak tartani, mivel a nyári szabadságolások miatt erre előbb nincs lehetőség.
Szeptemberben közbiztonság témakörben fogják megtartani a közmeghallgatást. Az
áramszolgáltatással kapcsolatban elmondta, hogy átalánydíjas fizetéssel egyenlítik ki
a számlákat, nem azért van áramkimaradás, mert nem fizették a számlákat, hanem
mert rossz a rendszer.
A határozatok, pályázatok, álláshirdetések mind fenn vannak a honlapon, javulás
észlelhető ebben a témában. Véleménye szerint az olvasott sajtó jut el a legtöbb
emberhez, melynek az aktuális információkat kell tartalmaznia.
A betelepüléssel kapcsolatban elmondta, hogy fel fogja venni a kapcsolatot Szolnok
városával és intézkedés fog történni az ügyben, tájékoztatni fogja a lakosságot.
Kérdésként merült fel, hogy értelmiségiek miért mennek el Abonyból, meg kell
kérdezni azokat, akik érintettek ebben az ügyben.
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Arany János út és Vasút út kereszteződésével kapcsolatban elmondta, hogy
történtek már egyeztetések, de a Közútkezelő Kht-től egy rosszindulatú levelet
kaptak, így gyors intézkedés nem várható. Információi szerint jövőre az Újszászi és
Tószegi út felújítása fog megkezdődni. Örömtelinek ítélte meg, hogy elkészült a 40es út, illetékesek elmondták, hogy ennyi pénzt még nem költöttek Abonyra, mint
most.
Dr. Németh Mónika: A testületi ülés előtt kiosztásra került a képviselőknek egy
anyag, mely a hirdetőtáblán és a honlapon is meg fog jelenni. Lakcímekkel
kapcsolatban elmondta, hogy az önkormányzatnak ráhatása nincs, nem tudnak
beleszólni a szállásadó dolgaiba. Szociális és Egészségügyi szolgáltatásokra
vonatkozólag elmondta, hogy az ide beköltözött családok a törvény értelmében
jogosultak az ellátásra. Lakás adásvétel kapcsán elmondta, hogy olyan beépítetlen
területet nem adott el a testület, ami lakóingatlan építésére alkalmas lett volna, ami
eladásra került az nagyobb terület volt. Adásvétel magánforgalomban történik,
magánszemélyektől került ki tulajdonból, erre viszont sem a testületnek, sem az
önkormányzatnak ráhatása nincs.
Polgármester asszony hozzászólásában említette, hogy a honlap szerkesztés
jelentős változáson ment át, mellyel egyetértett. Az intézmények által szervezett
rendezvények meghívója hamarabb kerül megküldésre más hírcsatornához, mint az
önkormányzathoz, ezért van hamarabb fenn azon a honlapon és nem az
önkormányzatén.
Elmondta, hogy újabb Michelin táblákat kapott az önkormányzat, melyek
kihelyezésre kerülnek.
A jelenleg meg nem válaszolt kérdésekre, valamint a tényt és adatot tartalmazó
kérdésekre 15 napon belül írásban fog válaszolni.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdésként merült fel, hogy hány építési engedély
került kiadásra, erre választ kaphatnak a polgármesteri beszámolóból, mely adatokat
tartalmaz erre vonatkozólag.
Köszönő levéllel kapcsolatban elmondta, hogy még nincsenek elkésve, meg fog
történni a levelek kiküldése.
Csányi Tibor képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők
száma 14 fő
Dr. Egedy Zsolt: 2004-2005 között a Taverna tulajdonosa és az önkormányzat
között olyan egyezség született, hogy megtervezteti a járdaszakaszt és a kivitelezési
költséget vállalja, bérleti díjmentesség fejében.
Közmeghallgatást támogatta szeptemberben kerül rá sor a munkaterv szerint.
Betelepítéssel kapcsolatban beszélt a Kisebbségi Önkormányzat elnökével, aki
kifejezetten kérte, hogy kapjanak lehetőséget, hogy az Abonyba letelepülni
szándékozókkal elbeszélgethessenek, mivel az abonyi cigány kisebbségnek a
megítélését is nagyban rontja az ő betelepülésük.
A miabonyunk honlapon írogató emberek állnéven írnak, de ez vonatkozik abony
honlapjára is, támadások érik őket a tények ismerete nélkül. A gimnáziummal
kapcsolatos problémák az abonyi honlapon kerültek nyilvánosságra. Kérdés, hogy a
városi honlapon van-e szükség ilyen fórumra.
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Mészáros László: A korábban elhangzottak folyamata 4-5 éve kezdődött. Lejárató
kampány folyt a honlapon, cikkeztek az Abonyi Noteszben. Bizonyos
érdekcsoportnak rendkívül jó volt, hogy cikkezhet néhány képviselőről. Ilyen
rosszindulatú cikk jelent meg a piac témájában, hogy Mészáros László buktatta meg
a piacot, ennek véget kellene már vetni.
Miért mennek el az értelmiségiek, hát ezért, a rosszindulatú megjegyzések, cikkek
miatt. Ezeket a problémákat saját magunk generáljuk.
Csányi Tibor képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők
száma 15 fő
Két héttel ezelőtt elhangzott, hogy a testület nem fog ülésezni július hónapban,
jelenleg úgy tűnik, hogy augusztusig még vagy kétszer ülésezni fognak. Véleménye
szerint sok időt töltenek el a semmiért. Pályázat egyik sem, vagy nagyon kevés nyert.
Elkészültek az utak és hitelt kellett felvenni. Hangzatos kijelentésekkel
mértéktartóbban kellene nyilatkozni véleménye szerint. Gimnázium tanterem
gondokkal küzd, az udvaron lévő tanterem teteje életveszélyes. Pályázat a főtér és
az egészségcentrum esetében sem nyert. Amennyiben a következő két év így meg
végig, akkor ez lesz a legrosszabb 4 év Abony város életében. Kevesebb testületi
ülés többre vezetne. Örömteli, hogy a Közút Kht. véleménye az, hogy Abonyra ennyit
még nem költött az elmúlt 20 évben. El kell menni a környező országokba autópályák
épülnek, nem kis utak és utcák.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, van-e több kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem volt. Lezárta a napirend előtti hozzászólásokat.
1./ Napirendi pont tárgya: Tájékoztató a tanköteles gyerekek
beiratkozásáról, az indítható osztályok számának meghatározása

iskolai

Napirendi pont előadója: Bánné Hornyik Mária Oktatási, Sport és Kulturális
Bizottság Elnöke
Bánné Hornyik Mária: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésül
elmondta, hogy az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és a Somogyi Iskola, valamint a Gyulai Iskola esetében az A/ változatot
javasolta. Montágh Iskola esetében a bizottság javaslata, hogy augusztusban
térjenek vissza a napirend tárgyalására, több információ birtokában.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Véleménye szerint a határozati javaslat 3. pontjáról
most ne szavazzanak, az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság javaslatával értett
egyet.
Habony István: Kérdezte, hogy hány tanköteles kisgyermek marad az óvodában?
Véleménye szerint szülők és óvónők tartják vissza a gyerekeket. Hány olyan iskolás
korú gyermek marad vissza az óvodába, akik iskolaérettek, de visszatartják. Nem
értet egyet azzal, hogy augusztusban térjenek vissza a napirendi pont tárgyalására.
Kérdezte, hogy most mennyi gyermek van a Montágh Iskolában? Abony oktatási
intézményeiben hány gyermek van, aki a 2009-es tanévet várja? Felvetődött-e a
tanári létszám a Montágh Iskolában?
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Nagy Andrea: Jelenleg 4 elsős gyermeknek van szakértői javaslata, további 5
gyermek szakértői vizsgálatra van visszatartva, amíg a szakértői javaslat nem
érkezik meg, addig nem tudnak lépéseket tenni. Álláshelyekkel kapcsolatban
elmondta, hogy kevesen vannak, így jelentős túlórával sikerült betölteni a helyeket.
Elmúlt tanévben 16 tanár dolgozott. A meghirdetett állásra egy jelentkezés volt
mentálhigiénés tanár személyében. Az elmúlt évben folyamatosan változott a
létszám, ezért hirdették meg az álláshelyeket, de szerződéssel voltak. Jelenleg 18
álláshelyre van szükség.
Habony István: Kérdezte, hogy 18 álláshelyből jelenleg hány van betöltve? Honnan
fog jönni az 5 gyerek, mivel sehol sem szerepel?
Nagy Andrea: Jelenleg 16 álláshely van betöltve.
Habony István: A gyerek érdekét és a humán érdeket együtt kellene kezelni. Ki tud
válaszolni arra, hogy az 5 gyerek honnan fog jönni? Szeptemberben a tanévnyitó
után hány gyermek ül be a tanterembe?
Bánné Hornyik Mária: Kérdéses öt gyermekkel kapcsolatban elmondta, hogy az
óvodában vannak nyilvántartva. Szakértői vélemény nélkül nem lehet felvenni sem a
Gyulai, sem a Somogyi Iskolába. A szakértői bizottság dönthet úgy, hogy maradjanak
az óvodában, ezért döntött úgy a bizottság, hogy augusztusban vissza kell térni a
napirend tárgyalására.
Pádár Éva: Óvodában 55 gyermek maradt vissza, 32 gyermek szülő kérésére. Egy
gyermek Vácra kerül, egy pedig a Montágh Iskolába, de a többiről nincs információja.
Habony István: Ha jól értette jelenleg Abonyban szülői kérésre iskolaérettként 32
gyermek marad tovább az óvodában.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, van-e több kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a határozati javaslat 1-es pont A/
változatának elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 11 igen, 1 nem szavazattal és 3
tartózkodás mellett a határozati javaslat 1-es pont A/ változatát elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a határozati javaslat 2-es pont A/
változatának elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen, 1 nem szavazattal és 2
tartózkodás mellett a határozati javaslat 2-es pont A/ változatát elfogadta.

10
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak, a Montágh Imre Általános Iskola,
Óvoda és EGYMI-ben a 2008/2009. tanévben az indítható tanulócsoport számáról
2008. augusztusában a szakértői javaslatok figyelembevételével dönt.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 1
tartózkodás mellett a módosító javaslatot elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a határozati javaslat 4-es pont
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett a határozati javaslat 4-es pontját elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a módosított
határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést és a módosított határozati javaslatot
egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta:
256/2008. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvényben foglaltak alapján az alábbi határozatot hozta:
1. A Somogyi Imre Általános Iskolában a 2008/2009. tanévben az 1. évfolyamon
négy osztály, a tanulók napközbeni ellátására 7 csoport indítását engedélyezi. A
többi évfolyamon nem változik az indítható osztályok száma.
2. A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézményben
a 2008/2009. tanévben az 1. évfolyamon öt osztály, a tanulók napközbeni
ellátására 10 csoport indítását engedélyezi. A többi évfolyamon nem változik az
indítható osztályok száma.
3. A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és EGYMI-ben a 2008/2009. tanévben
az indítható tanulócsoport számáról 2008. augusztusában a szakértői javaslatok
figyelembevételével dönt.
4. A Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskolában a 2008/2009. tanévben a 9.
évfolyamon kettő, a 13. évfolyamon egy osztály indítását engedélyezi. A többi
évfolyamon nem változik az indítható osztályok száma
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 1-4. pontban foglalt
feladatokkal kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. augusztus 31.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
Oktatási intézmények
A határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
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Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
igazgatója
Somogyi Imre Általános Iskola igazgatója
Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és EGYMI igazgatója
Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola igazgatója
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
--2./ Napirendi pont tárgya: Pedagógus álláshelyek számának meghatározása az
oktatási intézményekben
Napirendi pont előadója: Bánné Hornyik Mária Oktatási, Sport és Kulturális
Bizottság Elnöke
Bánné Hornyik Mária: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Oktatási, Sport és
Kulturális Bizottság a Somogyi Imre Általános Iskolában 51 fővel, a Gyulai Iskolában
52 + 1 fővel, Montágh Iskola esetében 18 fővel javasolja engedélyezni a pedagógus
álláshelyek számát.
Habony István: Kérdezte, hogy ennek most van itt az ideje, hogy döntsenek róla?
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy nagyobb túlórával, kevesebb
létszámmal megoldható az órakeret. Ténylegesen elvégzett munkaórára fog járni a
túlóra.
Dr. Soós Ferenc: Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta, az ülésen
kiszámolták magasabb értékekkel nem lehet órarendet készíteni, ha eggyel
kevesebb a pedagógus. Gyulai Iskola esetében kettővel emelkedett az első
tagozatosok száma, 2 álláshellyel rosszabb pozíciót jelent. Kérte a testületet, hogy
egységesen bírálja mindkét iskolát. Meggyőződése, hogy kell az 52 + 1 álláshely.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Készül egy beszámoló az elmúlt év oktatási
helyzetéről. Úgy gondolta, hogy a kötelező óraszámokat kell kitölteni. A városnak
nincs olyan lehetősége, hogy 1200 gyerek járjon papírforma szerint szabadidős
foglalkozásokra. Nem lehet a szakóra eltöltésére plusz álláshelyet biztosítani.
Fejlesztésre, beruházásra nem marad pénz, mert folyamatosan az oktatásba kell
tenni. Ennél sokkal durvább megvonásokat tettek más települések.
Habony István: A Gyulai Iskolában hány egy szakos pedagógus van? Mióta
tanítanak ott, mit tettek annak érdekében, hogy ne egy szakos legyen?
Pádár Éva: A fenntartói órakeret meghatározása nem attól függ, hogy hány tanár
van, hanem közoktatási törvény alapján, mely meghatározza, hogy osztályonként 20
órát kell biztosítani a fenntartónak. Az előterjesztés mellékletét képező táblázatban
minden feltüntetésre került. Az intézményben milyen szakos pedagógus van, abba
nem avatkozhat bele a fenntartó. Napi 4,5 órát adni kell, mert a normatíva csak
ebben az esetben hívható le. Hogyan gazdálkodik vele az iskola, az az igazgató
szakmai döntésén múlik.
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Habony István: Véleménye szerint nagyon fontos, hogy egy tantestületen belül
milyen a szakos összetétel. Mint képviselőnek a város költségvetésének érdeket kell,
hogy védje, de a többség akaratának is alá kell vetnie magát.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Az órarendnek megfelelően kell összeállítani a
szakmai létszámot.
Dr. Egedy Zsolt: Somogyi és a Gyulai Iskolában az indítható létszámok az Alapító
Okirat figyelembevételével történt? Több alkalommal eljutott a hír, hogy a Somogyi
Iskolából Bánné Hornyik Mária nem megfelelően képviseli az iskola érdeket, ezzel
szemben pont az ellenkezőjét olvassa ki az anyagból.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, van-e több kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a határozati
javaslat 1-es pontjának elfogadásáról, mely szerint Somogyi Imre Általános Iskolában
a pedagógus álláshelyek számát 51 fővel engedélyezi.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 11 igen, 2 nem szavazattal és 2
tartózkodás mellett az előterjesztést és az elhangzott határozati javaslatot
elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a határozati
javaslat 2-es pontjának elfogadásáról, mely szerint Gyulai Gaál Miklós Általános
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a pedagógus álláshelyek számát 52
+ 1fővel engedélyezi.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen, 2 nem szavazattal és 1
tartózkodás mellett az előterjesztést és az elhangzott határozati javaslatot
elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a határozati
javaslat 3-as pontjának elfogadásáról, mely szerint a Montágh Imre Általános
Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben a
pedagógus álláshelyek számával kapcsolatosan dönt az indítható tanulócsoportok
számától függően.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést és a kiegészített határozati javaslatot
egyhangúlag elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a kiegészített
határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést és a kiegészített határozati javaslatot
egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta:

13
257/2008. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltakat, az alábbi határozatot
hozta:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Somogyi Imre Általános
Iskolában az általános iskolai pedagógus álláshelyek számát a 2008/2009.
tanévtől 51 fővel engedélyezi.
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyulai Gaál Miklós
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézményben az általános
iskolai pedagógus álláshelyek számát a 2008/2009. tanévtől 52 fővel, az
alapfokú művészetoktatási pedagógus álláshelyek számát 1 fővel engedélyezi.
3. A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézményben a pedagógus álláshelyek számával kapcsolatosan
dönt az indítható tanulócsoportok számától függően.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1-3 pontban foglalt
feladatokkal kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. július 30. – 2008. szeptember 1.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Közoktatási intézmények vezetői
Gazdasági Osztály
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
Határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
igazgatója
Somogyi Imre Általános Iskola igazgatója
Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és EGYMI igazgatója
Gazdasági Osztály
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
--3./ Napirendi pont tárgya: Vezetői megbízás a Somogyi Imre Általános Iskolában
Napirendi pont előadója: Bánné Hornyik Mária Oktatási, Sport és Kulturális
Bizottság Elnöke
Bánné Hornyik Mária: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Oktatási, Sport és
Kulturális Bizottság Kazinczyné Juhász Ildikót javasolta a képviselő-testületnek a
Somogyi Imre Általános Iskola igazgatói tevékenységével megbízni. 2009. július 14ig szóljon a megbízás, november-decemberben javasolják kiírni a pályázatot.

14

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a határozati
javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag
elfogadta, és a következő határozatot hozta:
258/2008. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a
közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási
intézményekben szóló 138/1992.(X.08.) Kormányrendeletben foglaltakat, az alábbi
határozatot hozta:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Andrási István igazgató
lemondását 2008. június 23-i hatállyal tudomásul veszi.
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bánné Hornyik Mária
igazgatóhelyettesi lemondását 2008. június 26-i hatállyal tudomásul veszi.
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Somogyi Imre Általános
Iskola igazgatói feladatának ellátásával 2008. július 15. napjától a pályázati
eljárás eredményes lebonyolításáig, de legfeljebb egy évre 2009. július 14.
napjáig Kazinczyné Juhász Ildikót bízza meg.
4. Kazinczyné Juhász Ildikó megbízott vezető illetménye a jelenlegi besorolás
szerinti bére, vezetői pótléka a pótlékalap 200 %-a, 40.000 Ft.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 1-3. pontban foglalt
feladatokkal kapcsolatos intézkedések megtételére, valamint a megbízáshoz
kapcsolódó iratok aláírására.
Határidő: A megbízás elkészítése: 2008. július 15.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
Gazdasági Osztály
Határozatról érétesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Somogyi Imre Általános Iskola
Kazinczyné Juhász Ildikó
Gazdasági Osztály
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
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Kazinczyné Juhász Ildikó: Megköszönte a bizalmát, további jó munkát kívánt a
testületnek.
--4./ Napirendi pont tárgya: Kérelem benyújtása a Montágh Imre Általános Iskola,
Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény önálló intézményként
történő továbbműködésének engedélyezésére
Napirendi pont előadója: Bánné Hornyik Mária Oktatási, Sport és Kulturális
Bizottság Elnöke
Bánné Hornyik Mária: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Oktatási, Sport és
Kulturális Bizottság javasolta, hogy maradjon önálló intézmény a Montágh Iskola.
Földi Áron képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők száma
14 fő
Romhányiné dr. Balogh Edit: Véleménye szerint a törvény nem éri el a célját.
Dr. Egedy Zsolt: Javasolta a Montágh Iskola önálló intézményként történő
működését. Sok olyan vélemény hangzott el a szülők részéről, hogy nem örülnének a
Somogyi Imre Általános Iskolához történő csatolásnak, mert hátránya lenne a
felvételi szempontjából a gyerekeknek, mivel a Gyógypedagógiai megnevezés
szerepelne az iskola nevében.
Bánné Hornyik Mária: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság módosító javaslata,
külön határozatban foglalni, hogy hatályon kívül helyezik az 58/2008. számú
képviselő-testületi határozat 3. pontját.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a határozati
javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag
elfogadta, és a következő határozatot hozta:
259/2008. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve, a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltakat, az alábbi határozatot
hozta:
1. Abony Város Önkormányzat kérelmet nyújt be az Oktatási Hivatal Középmagyarországi Regionális Igazgatóságához a Montágh Imre Általános Iskola,
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Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
intézményként való továbbműködésének engedélyezésére.

önálló

2. Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban foglalt
feladatokkal kapcsolatos intézkedések megtételére, valamint a szükséges
dokumentumok aláírására.
Határidő: 2008. július 15.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
A határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az Oktatási, Sport és Kulturális
Bizottság által tett módosított határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság által tett módosított
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta:
260/2008. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta:
Képviselő-testület az 58/2008.(II.14.) számú határozatának 3./ pontját felfüggeszti.
Határidő: 2008. július 15.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
A határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
--5./ Napirendi pont tárgya: Vezetői megbízás a Montágh Imre Általános Iskola,
Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben
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Napirendi pont előadója: Bánné Hornyik Mária Oktatási, Sport és Kulturális
Bizottság Elnöke
Bánné Hornyik Mária: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Oktatási, Sport és
Kulturális Bizottság javasolta Nagy Andreát megbízni 2008. augusztus 01. – 2009.
július 31-ig a Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény igazgatói feladatának ellátásával.
Habony István: Kérdezte, hogy a nyertes pályázati pénzek elszámolása hol tart?
Nagy Andrea: Az összegző pénzügyi elszámolás még nem ment el. Önkormányzat
pénze visszakerült, melyet ezúton köszönt meg. Mennyit sikerül lehívni a
végelszámolásnál fog kiderülni.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a határozati
javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag
elfogadta, és a következő határozatot hozta:
261/2008. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV törvényben biztosított jogkörében eljárva, a közalkalmazottakról szóló
1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekről szóló
138/1992.(X.08.) Kormányrendelet 5. § (16) bekezdésében foglaltak alapján az
alábbi határozatot hozta:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Montágh Imre Általános
Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény vezetői
feladatának ellátásával 2008. augusztus 1. napjától 2009. július 31. napjáig
Nagy Andreát bízza meg.
Nagy Andrea megbízott vezető illetménye a jelenlegi besorolás szerinti bére,
vezetői pótléka a pótlékalap 200 %-a, 40 000 Ft.
2. Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban foglalt
feladatokkal kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. augusztus 01.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Gazdasági Osztály
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
A határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
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Dr. Németh Mónika jegyző
Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
Nagy Andrea
Gazdasági Osztály
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
--Mészáros László, Parti Mihály, Földi Áron, Paczáriné Barna Rozália képviselők
az ülésteremből kimentek, így a jelenlévő képviselők száma 11 fő
6./ Napirendi pont tárgya: A Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképző Központ
Kht. és a Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola közötti megállapodás
Napirendi pont előadója: Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Egedy Zsolt: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészíteni nem kívánta.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a határozati
javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag
elfogadta, és a következő határozatot hozta:
262/2008. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV törvényben biztosított jogkörében eljárva, a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvényben és a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének
támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvényben foglaltak alapján az alábbi
határozatot hozta:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát a DélPest Megyei Térségi Integrált Szakképző Központtal történő megállapodás
kötésére a Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola működésére
vonatkozóan.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert
a Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképző Központtal a tárgyalások
folytatására.
Határidő: 2008. augusztus 31.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
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Határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola
Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképző Központ Kht.
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
--7./ Napirendi pont tárgya: Pályázatfigyelő és pályázatíró cég kiválasztása
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
Kiegészítésül elmondta, hogy jelenleg 12 pályázat van folyamatban. A Pa-Ku
Consulting Bt.-t javasolta megbízni, megfelelő tudással rendelkeznek a pályázatok
menedzselése tekintetében.
Pető Istvánné: Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság a napirendi
megtárgyalta, javasolta az 5.1. pontból kerüljön ki a messzemenőkig szó.

pontot

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és az Ügyrendi és
Közbiztonsági Bizottság által módosított 1. számú határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést és az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság
által módosított 1. számú határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a
következő határozatot hozta:
263/2008. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abony Város Önkormányzata
pályázatfigyelés, döntés előkészítés, külön megbízás alapján pályázatírás
feladatainak ellátásával a Pa-Ku Consulting Bt.-t bízza meg a cég
ajánlatának megfelelően, a jelen képviselő-testületi határozat mellékletét
képező megbízási szerződésben foglaltak szerint.
2. A megbízás díja 22.000,-Ft+ÁFA/hó, melyre fedezetet a tartalékalap terhére
biztosítja.
3. Az egyes pályázatok írásának díját a külön szerződések tartalmazzák.
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4. Abony
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
felhatalmazza
a
polgármestert az 1. ponthoz kapcsolódó feladatok ellátására, a szerződés
aláírására.
Határidő: keretszerződés aláírására: 2008. július 31.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Pa-Ku Consulting Bt. Nagykőrös, Kodály Z. út 3.
Cynodon Bt. Budapest, Futó u. 11.
KPG Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Cegléd, Csolnak u. 32.
A határozat mellékletét képező Megbízási Szerződés a jegyzőkönyv mellékletét
képezi!
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a 2. számú
határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést és a 2. számú határozati javaslatot
egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta:
264/2008. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 2. sz. mellékletét
képező, „ÁROP-3.A.1.” pályázati kiírás alapján a polgármesteri hivatalok
szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban” című pályázat
elkészítésére vonatkozó megállapodást jóváhagyja.
A megbízás díja 140.000,-Ft+ÁFA, melyre fedezetet a tartalékalap terhére
biztosítja.
2. Abony
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
felhatalmazza
a
polgármestert az 1. ponthoz kapcsolódó feladatok ellátására, a szerződés
aláírására.
Határidő: pályázati kiírásban foglaltak szerint
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
Gazdasági Osztály
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Határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
Gazdasági Osztály
Pa-Ku Consulting Bt. Nagykőrös, Kodály Z. út 3.
Cynodon Bt. Budapest, Futó u. 11.
KPG Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Cegléd, Csolnak u. 32.
A határozat mellékletét képező Vállalkozási Szerződés a jegyzőkönyv
mellékletét képezi!
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a 3. számú
határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést és a 3. számú határozati javaslatot
egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta:
265/2008. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 3. sz. mellékletét
képező, „KEOP-2007.5.1. az energetikai hatékonyság fokozása” című
pályázat elkészítésére vonatkozó megállapodást jóváhagyja.
A megbízás díja 300.000,-Ft+ÁFA, melyre fedezetet a tartalékalap terhére
biztosítja.
2. Abony
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
felhatalmazza
a
polgármestert az 1. ponthoz kapcsolódó feladatok ellátására, a szerződés
aláírására.
Határidő: pályázati kiírásban foglaltak szerint
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Pa-Ku Consulting Bt. Nagykőrös, Kodály Z. út 3.
Cynodon Bt. Budapest, Futó u. 11.
KPG Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Cegléd, Csolnak u. 32.
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A határozat mellékletét képező Vállalkozási Szerződés a jegyzőkönyv
mellékletét képezi!
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a 4. számú
határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést és a 4. számú határozati javaslatot
egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta:
266/2008. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 4. sz. mellékletét
képező, „KMOP-2008.2.1.1/B. Belterületi utak fejlesztése” című pályázat
elkészítésére vonatkozó megállapodást jóváhagyja.
A megbízás díja 60.000,-Ft+ÁFA, melyre fedezetet a tartalékalap terhére
biztosítja.
2. Abony
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
felhatalmazza
a
polgármestert az 1. ponthoz kapcsolódó feladatok ellátására, a szerződés
aláírására.
Határidő: pályázati kiírásban foglaltak szerint
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Pa-Ku Consulting Bt. Nagykőrös, Kodály Z. út 3.
Cynodon Bt. Budapest, Futó u. 11.
KPG Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Cegléd, Csolnak u. 32.
A határozat mellékletét képező Vállalkozási Szerződés a jegyzőkönyv
mellékletét képezi!
--8./ Napirendi pont tárgya: Polgármesteri Hivatalban behatolási és beléptető
rendszer kiépítése, vagy az ABOKOM Nonprofit Kft-től 2 fő éjjeliőr átvétele
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Felkérte a
SAS Security Kft. képviselőjét ismertesse ajánlatát.

23

Balla Károly: Elmondta, hogy ajánlatukat vagyonvédelmi riasztórendszer
szempontjából a teljes épületre kiterjedően tették meg. Nem igazán tartotta
megfelelőnek, hogy az emeleten ne legyen kiépítve, nem túl magas az épület,
azonkívül minden helyiségben található számítógép. A riasztást követően a ceglédi
kirendeltség képviselője 5 percen belül a helyszínre tud érkezni. Fel tudja mérni,
hogy szóljon a rendőrségnek, vagy sem. Véleménye szerint vannak olyan helyiségek
a hivatalban, amelyben felesleges a rendszer beépítése. Készülék meghibásodása
esetén egy napon belül pótolni tudják. Figyelőszolgálati díj 6.000,-Ft+ÁFA/hó, mely
riasztás esetén szakember kiszállását jelenti. 2 fő éjjeliőr átvételét nem tudják
vállalni. Mindenképpen a technika mellett érvel, mert azt nem olyan könnyű
kijátszani. Mágneskártyás beléptető rendszerrel történik a zár vezérlése, mely
fényképpel is ellátható. Rögzíti a belépéseket és kilépéseket. A munkanyilvántartó
program nem igényel külön számítógépet, bármelyikre feltelepíthető. A tűzjelző
rendszerre vonatkozóan szabályok, törvények írják elő a telepítési, tervezési,
használatbavételi engedély meglétét. Tűzoltóságnál is engedélyeztetni kel a telepítés
előtt. Véleménye szerint ezt is az egész épületre kiterjedően kell telepíteni.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy mennyi idő alatt történik a telepítés?
Balla Károly: Előreláthatólag 2 hónap alatt feltelepítik a rendszert, attól függ, hogy a
helyiségeket mennyi időre tudják rendelkezésre bocsátani.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Tudnak-e árengedményt adni?
Balla Károly: Úgy gondolta, hogy az ajánlatban szereplő ár nagyon Abony barát.
Csányi Tibor: Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendet. Bizottság a S.A.S.
Security Alarm Service Vagyonvédelmi Kft.-t javasolja megbízni a rendszer
betelepítésével, véleményük szerint kevesebb pénzért többet ad, mint a másik cég.
Igazsághoz hozzátartozik, hogy az EU-SEC TEAM felajánlotta, amennyiben igény
van rá, megnézik annak lehetőségét, hogy a két fő éjjeliőrrel őriztessék a házat
ingyenesen. Nem tisztázódott még, hogyan kerül az épület betechnikázásra a
személyi őrzés mellett. Az EU-SEC TEAM a holnapi napra ígér egy újabb árajánlatot
tenni.
Kovács László: Az EU-SEC TEAM átvenné a két fő éjjeliőrt?
Csányi Tibor: A cég részéről felmerült ez a lehetőség is, de úgy vélte, hogy ezeknek
az embereknek nincs megfelelő vizsgájuk a feladat elvégzésére.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Megköszönte Balla Károly úr tájékoztatását, a
döntésről írásban fogják értesíteni.
Földi Áron, Parti Mihály, Mészáros László képviselők az ülésterembe
megérkeztek, így a jelenlévő képviselők száma 14 fő
Kovács László: Amennyiben az éjjeliőr szolgálatot meg lehet oldani, emellett
voksolna. Csak a technikára bízni a hivatalt nem helyesli. Javasolta, hogy a SAS Kfttől is kérjenek több alternatívát, így könnyebben tudnak dönteni.
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Feladat, hogy a testület meghatározza, melyik
alternatíva mellett dönt. Három lehetőség közül választhatnak. Véleménye szerint
bármelyiket is választják 2 éven belül meg fog térülni. Nem arról van szó, hogy a két
fő éjjeliőrt el fogják küldeni, más munkakört fognak felajánlani részükre. Az ABOKOM
Kft-nél foglalkoztatott éjjeliőr szolgálat nagyon sokba kerül. Javasolta, hogy a
technika mellett döntsenek.
Dr. Egedy Zsolt: Ügyvezető igazgató úr észrevételezte, hogy fél év alatt nem
döntöttek ebben a témában, így kiszámlázásra kerül az éjjeliőrök költsége. Két dolog
van a számlázás tekintetében. Általános költséget is ráteszi, egyik a szűkített
önköltség plusz áfa, másik bér plusz járulék plusz áfa. Véleménye szerint ebben
semmit nem lehet alkudni az ügyvezető igazgató úrral. Jelenleg 20 millió forint körüli
kifizetetlen számlája van a hivatalnál.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Mai nap folyamán kapták meg a számlát.
Dr. Egedy Zsolt: Alapvető kérdésként merül fel, hogy a hivatalt lehet-e gépek
segítségével őrizni, védeni. Amennyiben ez lehetséges, akkor meg kell vizsgálni,
hogyan történik a kivitelezése. Ha ez mellett dönt a testület felmerül a két fő
továbbfoglalkoztatási kérdése, ha még sincs lehetőség a továbbfoglalkoztatásra
akkor nem tudnak munkát adni nekik.
Mészáros László: Gazdasági Bizottság ülésén elhangzott, hogy egy fő éjjeliőr védett
korban van, ezért róla gondoskodni kell. Véleménye szerint amennyiben költséget
akarnak megtakarítani akkor a legjobb megoldás a 2 fő átvétele, majd pályázatot
írjanak ki. EU-SEC átvenné egy évre a két főt, valamivel kevesebb költségért.
Javasolta, hogy mindenkit egyforma feltételek felé kellene terelni. Bizottság luxusnak
tartotta 50 főt és további 50 vendéget kártyával ellátni. El kellene dönteni, hogy mit
akar a hivatal elsősorban. Az ügyfelek a hivatalt fogják keresni, nem a testületet.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Bankokban, takarékszövetkezetekben biztonsági
őröket foglalkoztatnak ahol pénz és értékpapír van. Felmerül kérdésként, hogy ki
zárja be a hivatalt és kapcsolja be a rendszert. Véleménye szerint a jegyzői titkárság
hagyja el legkésőbb a hivatalt, így megoldható, technikailag kivitelezhető. Kollár úr
részéről elhangzott kérdésként, hogy a két fő végkielégítését ki fizeti. Amennyiben
nem kerülnek átvételre az éjjeli őrök akkor a végkielégítést az önkormányzatnak kell
kifizetni. Ezzel szemben véleménye, hogy nem a hivatal feladata átvenni a két
dolgozót. Nem kell az ABOKOM-tól ezt a szolgáltatást igénybe venni, de akkor el kell
dönteni, hogy milyen biztonsági szolgálat mellett dönt a testület. Gyűlhet az
ABOKOM felé fennálló tartozás, de nincs kifizetés. A jelenleg ki nem fizetett számla 8
millió forint körülbelül.
Dr. Egedy Zsolt: Véleménye szerint amennyiben elfogadtuk a számlát, a kifizetetést
teljesíteni kell az ABOKOM felé.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Nem tudta elfogadni, hogy az önkormányzat
tartozása miatt nem tudja a számláit kifizetni az ABOKOM. 300 millió forintos
költségvetési keretéből nem tud működni, állandóan az önkormányzatot zaklatja.
Készítsen az ABOKOM kimutatást hogyan gazdálkodott az elmúlt fél évben.
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Véleménye szerint az elmúlt egy évhez képes nem változott a helyzet,
működésképtelen az ABOKOM.
Földi Áron: Ahhoz, hogy előbbre jussanak meg kell határozni, hogy milyen technikát
szeretnének. Beléptető rendszerrel kapcsolatban elmondta, hogy nagy irodaházaknál
alkalmazzák ezt a technikát, ilyen kis helyen nem látja értelmét.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Az ajánlatban a beléptető rendszer kerül a
legkevesebbe. A tűzjelző rendszer telepítése mindegyik ajánlatban ugyan olyan
összeggel szerepel, melynek költsége a legmagasabb. Jelenleg a portán egy fő
foglalkozik ügyfelek fogadásával, érdemi munkától veszi el az időt.
Mészáros László: 4 ajánlat érkezett a beléptető rendszerre, mely ajánlatok mind
másról szólnak.
Romhányiné dr. Balogh Edit: A hivatal részéről Kovács Teodóra osztályvezető
kísérte végig a hivatalban az ajánlatot tevőket és korrekt ajánlatokat kértek. Végig
járták a hivatalt, ennek ismeretében tették meg ajánlatukat a cégek.
Habony István: Véleménye szerint Abony városnak nem az a legnagyobb gondja,
hogy milyen beléptető rendszert vegyenek. Mérlegelni kell, hogy egyáltalán szükség
van-e a bekamerázásra.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Javaslata, hogy bizonyos ideig hagyják meg a két fő
éjjeliőrt és később a technikával váltsák ki.
Kocsiné Tóth Valéria: A SAS Kft. képviselője elmondta, hogy még ezeken a
költségeken tud szűkíteni.
Habony István: A SAS Kft.-vel meg kell beszélni, hogy 15-20 %-ot engedjen el az
árból, valamint márciusban tudják a teljes költséget megfizetni.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, van-e több kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak, hogy a rendszer kiépítésével a S.A.S.
Security Alarm Service Vagyonvédelmi Kft.-t bízza meg, amennyiben az árajánlatát
20 %-kal mérsékli és hozzájárul a költségek részletekben történő kiegyenlítéséhez.
Az első részletfizetés a teljesítést követő 30 nap múlva esedékes, melynek fedezetét
a tartalékalap terhére biztosítja. A többi részlet kifizetését a 2009. évi költségvetés
terhére biztosítja.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 1
tartózkodás mellett a módosító javaslatot elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak, hogy Polgármesteri Hivatal a két fő
éjjeli őrt személyi állományába nem veszi át. A Polgármesteri Hivatal az ABOKOM
Nonprofit Kft. éjjeliőr szolgáltatására 2008. október 31-ig igényt tart.
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 2
tartózkodás mellett a módosító javaslatot elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a módosított
határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 2
tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta, és a
következő határozatot hozta:
267/2008. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Abony Város
Polgármesteri Hivatalában behatolás és beléptető rendszer kerüljön
kiépítésre. A rendszer kiépítésével a S.A.S. Security Alarm Service
Vagyonvédelmi Kft.-t bízza meg, amennyiben az árajánlatát 20 %-kal mérsékli
és hozzájárul a költségek részletekben történő kiegyenlítéséhez. Az első
részletfizetés a teljesítést követő 30 nap múlva esedékes, melynek fedezetét a
tartalékalap terhére biztosítja. A többi részlet kifizetését a 2009. évi
költségvetés terhére biztosítja.
2. Polgármesteri Hivatal a két fő éjjeli őrt személyi állományába nem veszi át. A
Polgármesteri Hivatal az ABOKOM Nonprofit Kft. éjjeliőr szolgáltatására 2008.
október 31-ig igényt tart.
3. Az 1. pontban meghatározott feltételek teljesítése esetén Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.
Határidő: 2008. október 31.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
Polgármesteri Hivatal köztisztviselői
Infra-Elektronik Kft. Szolnok, Mártírok útja 32.
S.A.S. Security Alarm Service Vagyonvédelmi Kft. Cegléd, Bajza u. 20.
Digit-Alarm Egyéni Cég Cegléd, Vécsey u. 26/a.
EU-SEC TEAM Budapest, Bártfai u. 44.
---
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Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, így az ülést Romhányiné dr. Balogh
Edit polgármester bezárta.
K.m.f.

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

Dr. Németh Mónika
jegyző

Kovács László
Kocsiné Tóth Valéria
jegyzőkönyvi hitelesítők

