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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 29-én megtartott
üléséről.
Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Dudinszky István, Dr. Egedy Zsolt
alpolgármester, Gulykáné Gál Erzsébet, Kocsiné Tóth Valéria, Krupincza Tibor, Murvainé
Kovács Rita, Parti Mihály, Pető Istvánné, Retkes Mária, Szabó András Istvánné képviselő 11 fő
Napirend tárgyalása közben érkezett: Földi Áron, Kovács László, Mészáros László, Paczáriné
Barna Rozália
Távolmaradását jelezte: Bánné Hornyik Mária, Csányi Tibor, Habony István
Polgármesteri Hivatal részéről: Dr. Németh Mónika jegyző, Urbán Ildikó aljegyző, Dr. Pástét
Rita jegyzői titkárságvezető, Valaczkainé Varga Erzsébet településfejlesztési osztályvezető, Bóta
Lászlóné okmányiroda vezetője, Kovács Teodóra humán közszolgáltatások és munkaügyi
osztályvezető, Győri Lászlóné hatósági és építésügyi osztály részéről, Tóth Jánosné gazdasági
osztály részéről, Bagdács Mónika településfejlesztési osztály részéről, Bankó Gábor
okmányirodai ügyintéző, Farkasné Fazekas Mária jegyzőkönyvvezető, Darányi Erika
jegyzőkönyvvezető
Intézmény részéről: Korbély Csabáné Abonyi Lajos Művelődési Ház és Könyvtár, Múzeumi
Kiállítóhely vezetője
Meghívottként jelen volt: Tóth Róbert Kár-Mentor Bt. részéről, Dr. Tóta Áron ügyvéd, Juhász
Pálné polgárőrség vezetője, Deák Sándor Galambászok Egyesülete részéről, Petrezselyem
Sándor Galambászok Egyesülete részéről
Állampolgári megjelenés: Lőrinczi Veronika
Romhányiné dr. Balogh Edit: Köszöntötte a jelenlévőket, megállapította, hogy a képviselőtestület határozatképes.
Jegyzőkönyvi hitelesítők személyére javasolta Retkes Mária és Szabó András Istvánné
képviselőket.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a jegyzőkönyvi hitelesítők személyéről.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett
egyetértett Retkes Mária és Szabó András Istvánné jegyzőkönyvi hitelesítők személyével.
Mészáros László képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők száma 12 fő
Ismertette a meghívóban kiadott napirendi pontokat. Levételre javasolta a „Tájékoztató a város
sportéletéről” című napirendi pontot.
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Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a „Tájékoztató Abony város sportéletéről”
című napirendi pont levételéről.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett a
„Tájékoztató Abony város sportéletéről” című napirend levételre kerüljön, és a következő
határozatot hozta:
327/2009. (X. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Tájékoztató Abony Város sportéletéről című napirendi pont levételéről
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva a meghívóban szereplő „Tájékoztató Abony
Város sportéletéről” című napirendi pontot a képviselő-testületi ülés napirendjéről leveszi.
--Felvételre javasolta nyílt ülés 1. napirendi pontként „Abony Város Díszpolgára” cím
alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 22/1995.(XI.07.) számú rendelet
módosítása”, nyílt ülés 3. napirendi pontként „Az Abonyi Galambász és Díszmadár
Tenyésztők Egyesület dísz postagalambok országos fajtakiállítás számára a Sportcsarnok
ingyenes használatba adása” nyílt ülés 4. napirendi pontként „Az Abonyi Muzsikáló
Gyermekekért Alapítvány támogatási kérelmének elbírálása”, nyílt ülés 5. napirendi
pontként „Piaccsarnok és üzlethelyiség vázlattervére tervező megbízása”, valamint zárt ülés
1. napirendi pontként az „Abony Város Önkormányzata fenntartása alatt működő Gyulai
Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tetőcseréje”
munkáira kivitelező kiválasztására döntési javaslat” című napirendi pontokat.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az „Abony Város Díszpolgára” cím alapításáról
és adományozásának rendjéről szóló 22/1995.(XI.07.) számú rendelet módosítása” című
napirendi pont nyílt ülés 1. napirendi pontként történő felvételéről.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett
az „Abony Város Díszpolgára” cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
22/1995.(XI.07.) számú rendelet módosítása” című napirend nyílt ülés 1. napirendi pontként
történő felvételét egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta:
328/2009. (X. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
az „Abony Város Díszpolgára” cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
22/1995.(XI.07.) számú rendelet módosításáról szóló napirendi pont felvételéről
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. 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 16. § (7) bekezdésében, valamint 17. §-ában foglaltakat, a
meghívóban nem szereplő „Abony Város Díszpolgára” cím alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló 22/1995.(XI.07.) számú rendelet módosítása” című
napirendi pontot a képviselő-testületi nyílt ülésen 1. napirendi pontjaként napirendre tűzi.
---
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Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az „Abonyi Galambász és Díszmadár
Tenyésztők Egyesület dísz postagalambok országos fajtakiállítás számára a Sportcsarnok
ingyenes használatba adása” című napirendi pont nyílt ülés 3. napirendi pontként történő
felvételéről.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett a
„Az Abonyi Galambász és Díszmadár Tenyésztők Egyesület dísz postagalambok országos
fajtakiállítás számára a Sportcsarnok ingyenes használatba adása” című napirend nyílt
ülés3. napirendi pontként történő felvételét egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot
hozta:
329/2009. (X. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abonyi Galambász és Díszmadár Tenyésztők Egyesület dísz postagalambok országos
fajtakiállítás számára a Sportcsarnok ingyenes használatba adásáról szóló napirendi pont
felvételéről
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. 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 16. § (7) bekezdésében, valamint 17. §-ában foglaltakat, a
meghívóban nem szereplő „Abonyi Galambász és Díszmadár Tenyésztők Egyesület dísz
postagalambok országos fajtakiállítás számára a Sportcsarnok ingyenes használatba
adása” című napirendi pontot a képviselő-testületi nyílt ülésen 3. napirendi pontjaként
napirendre tűzi.
--Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az „Abonyi Muzsikáló Gyermekekért
Alapítvány támogatási kérelmének elbírálása” című napirendi pont nyílt ülés 4. napirendi
pontként történő felvételéről.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett
az „Abonyi Muzsikáló Gyermekekért Alapítvány támogatási kérelmének elbírálása” című
napirend nyílt ülés 4. napirendi pontként történő felvételét egyhangúlag elfogadta, és a
következő határozatot hozta:
330/2009. (X. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abonyi Muzsikáló Gyermekekért Alapítvány támogatási kérelmének elbírálásáról szóló
napirendi pont felvételéről
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. 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 16. § (7) bekezdésében, valamint 17. §-ában foglaltakat, a
meghívóban nem szereplő „Az Abonyi Muzsikáló Gyermekekért Alapítvány támogatási
kérelmének elbírálása” című napirendi pontot a képviselő-testületi nyílt ülésen 4. napirendi
pontjaként napirendre tűzi.
--Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a „Piaccsarnok és üzlethelyiség vázlattervére
tervező megbízása” című napirendi pont nyílt ülés 5. napirendi pontként történő felvételéről.
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett a
„Piaccsarnok és üzlethelyiség vázlattervére tervező megbízása” című napirend nyílt ülés 5.
napirendi pontként történő felvételét egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta:
331/2009. (X. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Piaccsarnok és üzlethelyiség vázlattervére tervező megbízásáról szóló napirendi pont
felvételéről
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. 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 16. § (7) bekezdésében, valamint 17. §-ában foglaltakat, a
meghívóban nem szereplő „Piaccsarnok és üzlethelyiség vázlattervére tervező megbízása”
című napirendi pontot a képviselő-testületi nyílt ülésen 5. napirendi pontjaként napirendre tűzi.
--Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az „Abony Város Önkormányzata fenntartása
alatt működő Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
tetőcseréje” munkáira kivitelező kiválasztására döntési javaslat” című napirendi pont zárt
ülés 1.napirendi pontként történő felvételéről.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett
az „Abony Város Önkormányzata fenntartása alatt működő Gyulai Gaál Miklós Általános
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tetőcseréje” munkáira kivitelező
kiválasztására döntési javaslat” című napirend zárt ülés 1. napirendi pontként történő felvételét
egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta:
332/2009. (X. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tetőcsere
tárgyú projekt megvalósulására irányuló közbeszerzési eljárás eredményének
megállapításáról szóló napirendi pont felvételéről
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. 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 16. § (7) bekezdésében, valamint 17. §-ában foglaltakat, a
meghívóban nem szereplő „Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény tetőcsere tárgyú projekt megvalósulására irányuló
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása” című napirendi pontot a képviselőtestületi zárt ülésen 1. napirendi pontjaként napirendre tűzi.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az így kialakult napirendi pontok elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal, és 0 tartózkodás mellett
a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

6

Zárt ülés:
Napirend:

Előadó:

1. Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény tetőcsere tárgyú projekt
megvalósulására irányuló közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

Retkes Mária
Közbesz.Ad-Hoc Biz. Elnöke

2. A KMOP-4.3.2.-2008. Pest megye dél-keleti
területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg
szakellátás fejlesztése című pályázat megvalósítására irányuló „informatikai eszközök és
szoftverbeszerzés” című közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívásának megtárgyalása

Habony István
Közbesz.Ad-Hoc Biz.Elnöke

3. A KMOP-4.3.2.-2008. Pest megye dél-keleti
területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg
szakellátás fejlesztése című pályázat megvalósítására irányuló „műszer és betegirányító rendszer
beszerzése” című közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának megtárgyalása

Habony István
Közbesz.Ad-Hoc Biz.Elnöke

4. Fellebbezés elbírálása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

Nyílt ülés:
1. „Abony Város Díszpolgára” cím alapításáról
és adományozásának rendjéről szóló 22/1995.(XI.07.)
számú rendelet módosítása

Kovács László
Ügyrendi és Közb.Biz.Elnöke

Zárt ülés:
1. „Abony Város Díszpolgára” cím adományozása

Kovács László
Ügyrendi és Közb.Biz.Elnöke

Nyílt ülés:
2. Red-Rex Q Kft-vel peren kívüli egyezség tárgyában
kötött megállapodás kiegészítése

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

3. Abonyi Galambász és Díszmadár Tenyésztők
Egyesület dísz postagalambok országos fajtakiállítás
számára a Sportcsarnok ingyenes használatba adása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

4. Az Abonyi Muzsikáló Gyermekekért Alapítvány
támogatási kérelmének elbírálása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

5. Piaccsarnok és üzlethelyiség vázlattervére tervező
megbízása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester
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6. Abony Város Önkormányzat 2010. évi Ellenőrzési
Tervének jóváhagyása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

7. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
1/2009.(II.27.) számú rendeletének módosítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

8. Szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló
5/2000.(II.29.) sz. rendelet módosítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

9. A Közép-magyarországi Operatív Program keretében
kiírásra került „Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények
fejlesztése és kapacitásának bővítése” című és a
KMOP-2009-4.5.2/B kódjelű pályázathoz szükséges
önerő mértékének meghatározása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

10. KEOP-2009-5.3.0/A kódjelű, a Gyulai Gaál Miklós
Általános és a Somogyi Imre Általános Iskolák
fűtéskorszerűsítése, és energiahatékonyságának
növelése című pályázathoz szükséges önerő
mértékének meghatározása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

11. Tájékoztató a közrend és közbiztonság erősítése
érdekében településőröket foglalkoztató pályázati
lehetőségről

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

12. Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítéséhez
megbízási szerződés módosítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

13. Abony Város Települési Környezetvédelmi Programjának (2010-2016) elfogadása, továbbá Abony
Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának
létrehozása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

14. Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési
szilárd hulladéklerakói rekultivációjának
Önkormányzati Társulás Korlátolt Felelősségű
Társaság Felügyelő Bizottsági tagjának jóváhagyása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

15. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

--Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját!
Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült!
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Zárt ülés után a Képviselő-testület nyílt ülésen folytatta munkáját!
1./ Napirendi pont tárgya: „Abony Város Díszpolgára” cím alapításáról és adományozásának
rendjéről szóló 22/1995.(XI.07.) számú rendelet módosításáról
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Felkérte Pető Istvánné Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság
Elnök-helyettesét, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat.
Pető Istvánné: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság a
napirendi pontot megtárgyalta és javasolta a rendelet 1. § (2) bekezdésének hatályon kívül
helyezését, mely tartalmazza, hogy Díszpolgári cím évente egy személy részére adományozható.
Továbbá javasolta, mivel a rendelet megalkotása során változást történt a bizottság
elnevezésében, így a 3. § (2) és (3) bekezdésében a bizottság nevének megváltoztatását Ügyrendi
és Közbiztonsági Bizottság névre.
Kovács László: Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság ülésén vita volt azt illetően, hogy
célszerű-e módosítani két főre a díszpolgári cím adományozását. Véleménye szerint azért van
erre szükség, mert a korábbi években nem tudták kiadni ezt a címet, mert nem tudtak
megegyezni a jelöltekkel kapcsolatban. Javasolta, hogy idén adjanak ki két díszpolgári címet, de
a jövőre vonatkozóan térjenek vissza az évente egy alkalommal történő cím adományozására.
Továbbá célszerű lenne változtatni az átadás időpontján, nem decemberi testületi ülésre kellene
tenni. Nyilvános ülésen történő átadás megfelelőbb lenne. Véleménye szerint az átadó ünnepség
időpontját a pünkösdi rendezvények idejére kellene megváltoztatni a jövőben. Következő évi
rendelet felülvizsgálata során kellene döntést hozni az új időpontra vonatkozóan. Jelenlegi átadás
maradjon a decemberi ünnepi testületi ülésre.
Dr. Egedy Zsolt: Az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság által javasolt formában elfogadásra
javasolta a rendelet-módosítást. Későbbiekben kell majd meghatározni, hogy egy adott
esztendőben mennyi díjat fognak adományozni. Támogatta azon felvetést, hogy nagyobb városi
rendezvény keretében kerüljön átadásra a díszpolgári cím. Jelenleg nem kell erről dönteni, majd
a következő esztendőben kell meghatározni, hogyan történjen az adományozás módja. Célszerű
lenne a következő év I. negyedévében visszatérni ennek eldöntésére. Későbbiekben a rendeletmódosítást újra meg kell tárgyalni.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság által javasolt
rendelet-módosítás elfogadását.
Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a rendelet-módosítás
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
az előterjesztést és a rendelet-módosítást egyhangúlag elfogadta, és a következő rendeletet hozta:
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Abony Város Önkormányzat
17/2009.(X.29.) sz. rendelete
az „Abony Város Díszpolgára” cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
22/1995.(XI.07.) sz. rendelet módosításáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az „Abony Város
Díszpolgára” cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 22/1995.(XI.07.) számú
rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A R. 1.§ (2) bekezdése hatályát veszíti.
2. §
A R. 3.§ (2) és (3) bekezdésében az „Ügyrendi Bizottság” szövegrész helyébe az „Ügyrendi és
Közbiztonsági Bizottság” szövegrész lép.
3. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Kelt: Abony Város Képviselő-testülete
2009. október 29-i ülésén.
Romhányiné Dr. Balogh Edit sk.
polgármester

Dr. Németh Mónika sk.
jegyző

Kihirdetve: Abony, 2009. október 29.
Dr. Németh Mónika sk.
jegyző
--Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját!
Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült!
Zárt ülés után a Képviselő-testület nyílt ülésen folytatta munkáját!
2./ Napirendi pont tárgya: Red-Rex Q Kft-vel peren kívüli egyezség tárgyában kötött
megállapodás kiegészítése
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Gazdasági Bizottság és
az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság részéről módosító javaslat érkezett. Gazdasági
Bizottság javaslata, hogy az építendő új piac-csarnokban a Red-Rex Q Kft. részére 1 db 63 m2
alapterületű üzlethelyiség tulajdonjogát biztosítja. Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság
javaslata, hogy az önkormányzat saját tulajdonába kerülő üzlethelyiségek közül a felek által
közösen megjelölt épületben és helyen, az építési koncepcióval összhangban egy darab 63 m2
alapterületű üzlethelyiség tulajdonjogát biztosítja a Red-Rex Q Kft. részére.
Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, hogy október 15-én az önkormányzat és a Red-Rex Q Kft. között
létrejött a megegyezés. Napokban volt a bírósági tárgyalás, mely alapján a megállapodás
kiegészítése most érkezett meg. Az alap megállapodás hosszú egyeztetés után született meg, de
pontatlan volt, viszont a szövegkörnyezet egyértelműen körülírta az egyik lehetséges
forgatókönyvet. Ezzel kapcsolatban a jogbiztonság tekintetében a következő testületnek kell
majd egyeztetnie. El kell dönteni, hogy a Red-Rex Q Kft és az önkormányzat közötti
megegyezés tárgyalás alapján kiválasztott helyen történjen-e, vagy más alternatívát válasszanak.
Véleménye szerint ne úgy történjen a 63 m2 terület kiválasztása, hogy az önkormányzat
tulajdonába kerül 500 m2, csak az az egy hely, amit a Kft. kér az lehet számára a jó hely, ez
elfogadhatatlan. Az önkormányzatnak egyéb vállalkozásokkal is kell egyeztetni. A helyes
döntéshez mindenképpen közös tárgyalás szükséges. Mi van abban az esetben, ha nem fogadja el
a Kft. a felajánlott helyet, vagy nem tudják biztosítani az Ő általa kért helyen. Ebben az esetben
jogi szempontból életbe lép az előző megállapodásban foglalt 50 millió forintos történet.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Amikor a testület jóváhagyta a megállapodást, eljött végre az
aláírás napja, de most megint az egész veszélybe kerül. A Red-Rex Q Kft. nem gördített
akadályt, hogy a peren kívüli egyezség létrejöjjön. Véleménye szerint nem olyan mértékű
kiegészítést kér, amit nem lehet elfogadni. Jelenleg még nem lehet tudni, hogy a piac, vagy az
üzletházban biztosítják a Red-Rex Q Kft-nek a 63 m2-es helyet, a tervezés folyamán kell erről
egyeztetni. Nem kerülhetnek olyan helyzetbe, hogy olyan tervet készítsenek, amelyben
diktatórikusan kijelentik, hogy oda nem mehet, a kért helyet nem adják. Egyértelmű, hogy kéri a
kiegészítést a Kft. Az Önkormányzat és a Kft. közötti bizalom akkor erősödött meg, amikor a
megállapodás aláírásra került. Amikor a befektetőkkel és üzletfelekkel leülnek tárgyalni, akkor
kell meghatározni, hogy mindenki számára elfogadható legyen.
Kovács László: Véleménye szerint az önkormányzat tisztességes feltételekkel hozott döntést,
amikor eldöntötték, hogy a piacprojektbe beszállnak. Nem célszerű újabb és újabb módosításokat
hozni. A korábban kötött megállapodásban foglaltakat tudja az önkormányzat tartani. Mindenkit
arra kért, hogy az eredeti szerződést hagyják hatályban, és fogjanak hozzá az építkezéshez.
Gulykáné Gál Erzsébet: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság módosító javaslatát ajánlotta
mindenki figyelmébe. Kérte a testület támogatását.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte az ügyvéd úrtól, hogy a két bizottság által tett módosító
javaslatot sikerült-e egyeztetni a Red-Rex Q Kft. jogi képviselőjével?
Dr. Tóta Áron: Továbbította a Red-Rex Q Kft. jogi képviselője felé a módosító javaslatokat. A
módosító javaslatokat ilyen formában nem tudják elfogadni. Véleménye szerint a Kft. kisebb
fajta előnyt szeretne kapni arra vonatkozóan, hogy a felépítménye ott lesz, ahol ő szeretné. Tehát
ilyen formában a módosító javaslatokat nem tudják elfogadni.
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Mészáros László: Két módosító indítvány született, egyiket a gazdasági bizottság hozta.
Véleménye szerint a kiegészítő megállapodás olvasva kiderül, hogy vannak fix tulajdonnal
rendelkezők, mint például a Co-op Star, az ő érdekei elé nem lehet tenni a Kft. érdekét. A többi
tulajdonossal is egyeztetni kell annak tudatában, hogy mi épül és milyen hányaddal. Egyetértett
azzal, hogy némi előjogokat kér a Co-op Star. A Red-Rex Q Kft. elsőbbséget élvezhet, de
semmiképpen nem kerülhet a Co-op Star elé. Kiegészítő megállapodás alapján az
önkormányzatnak is származhat ebből hátránya.
Kovács László: Induljanak ki abból, hogy építőközösség fog létrejönni, és a Red-Rex Q Kft-vel
partneri kapcsolatban van az önkormányzat. Ennek tudatában félő, a módosítás irányába
elmennek, így előnyhöz juttatnak egy tulajdonost. Véleménye szerint a kiegészítést nem szabad
bevállalni.
Dr. Egedy Zsolt: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság javaslatát támogatta, mely szerint
közösen jelölje ki a Kft. és az önkormányzat a helyet. Tehát a közösen megjelölt helyen van a
hangsúly. Nem szerencsés, hogy az önkormányzat a Kft-vel szemben többletjogokat harcoljon
ki, de azt sem tartja jónak, hogy a leendő partnerekkel szemben előjogokat harcoljon ki a Kft.
Jelenleg nem tudják megmondani, milyen üzleti koncepcióban épül meg a piac. A kiegészítés
szövege véleménye szerint rossz helyzetet teremt mindenkivel szemben.
Földi Áron: Gazdasági Bizottság úgy hozta meg a javaslatot, hogy a piaccsarnokba jelölhesse ki
a helyiséget a Kft. A Red-Rex Q Kft. épülete az új piaccsarnokban szerkezetkész állapotú
helyiségnek felel meg.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Tervező megbízásáról is a mostani ülésen kell dönteni. A tervező
megbízása után a legrövidebb idő alatt az érintett felekkel egyeztetni kell. A peren kívüli
egyezség nélkül jelen pillanatban nem is tudnak előbbre jutni. Olyanon vitatkoznak, ami 2-3
héten belül fog realizálódni.
Mészáros László: Abban az esetben, ha a tervező kiválasztásra kerül, akkor közelebb kerülnek a
megoldáshoz. A felmerült igényeket is figyelembe kell venni a tervezéskor. Javasolta a napirend
levételét, és a későbbiekben térjenek vissza a tárgyalására.
Dr. Egedy Zsolt: Támogatta Mészáros László képviselő felvetését. Földi Áron javaslatát nem
támogatta. Megállapodás nagyon lényeges pontját szeretné a Kft. kiegészíteni két héttel a
megállapodás megkötése után, ezt nem tartja etikusnak. Két héttel ezelőtt megkötötték a
megállapodást, hogy az egyezség létrejöjjön.
Dr. Tóta Áron: Véleménye szerint amikor körvonalazódik az építmény és a jogi környezet,
tisztázódik, hogy ki lesz tulajdonos az önkormányzaton kívül, ez már be fogja határolni, hogy
miből választhatnak. Ezután le lehet nyilatkoztatni a Kft. tulajdonosát, hogy a 63 m2 területet
hová tervezzék. Nyilatkozatot kell tennie más tartalommal, hogy elfogadható legyen.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta, hogy a Red-Rex Q Kft-vel peren kívüli egyezség
tárgyában kötött megállapodás kiegészítését későbbi időpontban, más tartalommal tárgyalják
újra.
Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és az elhangzott határozati
javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett
az előterjesztést és az elhangzott határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot
hozta:
339/2009. (X. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Red-Rex Q Kft-vel peren kívüli egyezség tárgyában kötött megállapodás kiegészítéséről
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Red-Rex Q Kft-vel peren kívüli egyezség tárgyában kötött megállapodás
kiegészítését későbbi időpontban, más tartalommal kívánja tárgyalni.
Határidő: folyamatos
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Urbán Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Red-Rex Q Kft.
--3./ Napirendi pont tárgya: Az Abonyi Galambász és Díszmadár Tenyésztők Egyesület dísz
postagalambok országos fajtakiállítás számára a Sportcsarnok
ingyenes használatba adása
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni nem
kívánta.
Gulykáné Gál Erzsébet: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta
és javasolta, hogy a testület kötelezze az igénybevetőt a helyiség teljes fóliázására a rendezvény
ideje alatt. Továbbá javasolta, hogy tájékoztassák az érintett intézményvezetőket arról, hogy
biztosítsák a testnevelés órák más helyen történő megtartását.
Mészáros László: Támogatta a határozati javaslatot. Kérte, hogy vigyék a település jó hírnevét.
Cél, hogy minél több vidéki tenyésztő is részt vegyen a rendezvényen.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta a rendezvény megtartását 2010. január 28-31. között.
Továbbá a rendezvény megvalósítása érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell tenni, az
oktatási intézmények tájékoztatása mellett.
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Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a kiegészített határozati
javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
az előterjesztést és a kiegészített határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő
határozatot hozta:
340/2009. (X. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abonyi Galambász és Díszmadár Tenyésztők Egyesület dísz postagalambok országos
fajtakiállítás számára a Sportcsarnok ingyenes használatba adásáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, Abony Város vagyonáról
és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló Önkormányzat 13/2007. (IV. 12.) sz.
rendelet 8. § (2) bekezdés alapján az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Városi Sportcsarnok
ingyenes használatba adásához az Abonyi Galambász és Díszmadár Tenyésztők
Egyesülete számára a 2010. évi jubileumi díszpostagalambok országos fajtakiállítására
2010. január 28-31 között. Az Egyesület a rendezvény után a Sportcsarnokot tiszta,
rendezett állapotban köteles visszaadni.
2. Felkéri a Városi Sportcsarnok intézményvezetőjét, illetve Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármestert, hogy a rendezvény megvalósítása érdekében a szükséges intézkedéseket
tegyék meg, az oktatási intézmények tájékoztatása mellett.
Határidő: 2009. november 05.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Sárkányné Bálint Mária Városi Sportcsarnok vezetője
A határozatról értesül:
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Urbán Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Abonyi Galambász és Díszmadár Tenyésztők Egyesülete
Sárkányné Bálint Mária Városi Sportcsarnok vezetője
--4./ Napirendi pont tárgya: Az Abonyi Muzsikáló Gyermekekért Alapítvány támogatási
kérelmének elbírálása
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni nem
kívánta.
Kérdezte van-e kérdés, hozzászólás.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot
hozta:
341/2009. (X. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Muzsikáló Gyermekekért Alapítvány támogatási kérelmének elbírálásáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvényben foglaltakat, az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abonyi Muzsikáló Gyermekekért
Alapítvány részére 50.000,-Ft-ot utazási költség címén biztosít.
2. Képviselő-testület a támogatás fedezetét (50.000,- Ft) az egyházi kártalanítás
kamatbevételéből biztosítja, mellyel az Abonyi Muzsikáló Gyermekekért Alapítvány
2010. január 15-ig köteles elszámolni.
3. Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2009. október 31.
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Gazdasági Osztály
A határozatról értesül:
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Urbán Ildikó aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
Abonyi Muzsikáló Gyermekekért Alapítvány
--5./ Napirendi pont tárgya: Piaccsarnok és üzlethelyiség vázlattervére tervező megbízása
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésül
elmondta, hogy vázlattervet készíttetnek, mely nélkül nem lehet tárgyalásokat lefolytatni.
Kovács László: Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság mai ülésén kapta meg az előterjesztést.
Véleménye szerint több probléma is felmerült a megbízással kapcsolatban. Kérdésként hangzott
el, hogy többi tulajdonossal van-e megállapodás? Megállapodás és szándéknyilatkozat nélkül
nehéz a döntés. Több millió forintot kiadni a tervezésre ezek hiányában nem tartotta célszerűnek.
Ebben az ügyben nagyon gyors tárgyalást javasolt a polgármesternek. Amikor a megállapodás
megszületik, akkor készíttessék el a látványtervet. Megfelelő dokumentumok hiányában nem
lehet ilyenbe belekezdeni.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Két érintett fél van, a Spring Project Kft és a Co-op Star Zrt.
Mindekét féllel többszöri tárgyalást folytattak, be is nyújtották a szándéknyilatkozatot, mely
tartalmazza, mint gesztor önkormányzatot felhatalmazzák arra, hogy megterveztessék a
projektet. Egyik fél sem kíván a tervezésbe beleszólni. Fenntartják azon álláspontjukat, hogy az
érintett területet adják a tervezéshez, más terület viszont nem kerül bevonásra.
Dr. Egedy Zsolt: Nagyon sok terv készült már az előző években. Első lépésben mindenképpen a
látványtervet kell elkészíttetni. A vázlatterv elkészítése nagyon nehéz úgy, hogy ha nem tudják
hány négyzetméter kell. A látványterv elkészítése után lehet még változtatni a felmérések
alapján. A szerződéses összeget is ennek arányában kell megállapítani.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy hirdetési újságokba megjelentették, hogy várják
a vállalkozók jelentkezését arra vonatkozólag, hogy milyen helyiséget szeretnének. A jelenlegi
felmérések eredményei alapján a tervező el tudja készíteni az előzetes tervet.
Kovács László: Pontosan ezért szeretné, ha elviekben sikerülne megegyezni és azokat rögzíteni,
hogy utána el lehessen készíteni a tervet. Jelenleg sem jogi, sem gazdasági átláthatósága nincs az
előterjesztésnek, önkormányzatnak erre alapozni nem lehet.
Dr. Németh Mónika: Felhívta a Képviselő-testület figyelmét, amennyiben a vállalási díj a nettó
8 millió forintot meghaladja, akkor közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Senki nem fogja ingyen elkészíteni a tervet. Szükség van a
tervezői megbízásra, ezzel egyidejűleg be kell hozni a megállapodásokat is a testület elé. Tervek
nélkül nem tudnak egyeztetni sem. Jövő évi költségvetés terhére vállalják a tervezés kifizetését.
Legkedvezőbb a Horizont 4 Kft. ajánlata. 6 hét alatt elkészítette a bölcsőde épületének tervét is.
Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Horizont 4 Kft. megbízásáról 7,3 millió
forint + Áfa összegért.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a
Horizont 4 Kft. megbízását, 7,3 millió forint + Áfa összegért elfogadta, és a következő
határozatot hozta:
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342/2009. (X. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a piaccsarnok és üzlethelyiség vázlattervére tervező megbízásáról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az
alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület a Piaccsarnok és üzlethelyiség vázlattervének elkészítésével a
Horizont 4 Tervező és Szolgáltató Kft.-t bízza meg nettó 7.300.000,- Ft + ÁFA
díjazásért.
2. A megbízási díj 7.300.000,-Ft + ÁFA, melyet Abony Város Önkormányzat 2010. évi
költségvetés terhére biztosítja.
3. Felhatalmazza a polgármestert a határozatnak megfelelő szerződés aláírására.
Határidő: 2009. november 16.
Felelős:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Határozatról értesül:
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Urbán Ildikó aljegyző
Jegyzői Titkárság
Valamennyi Osztályvezető
Tőrös Csaba Horizont 4 Tervező és Szolgáltató Kft.
Sipos Szabó István, Statikus Mérnöki Iroda Kft., Kecskemét
Király Jenő, Makett Kft., Cegléd
--Szünet!
A szünet után a jegyzőkönyvvezetést a
jegyzőkönyvvezető vette át.

6. napirendi

ponttól

Darányi

Erika

Szünet után közmeghallgatás megtartására került sor!
Közmeghallgatásról külön jegyzőkönyv készült!
A közmeghallgatás után a Képviselő-testület folytatta munkáját!
Az ülés folytatásakor Paczáriné Barna Rozália, Kovács László és Gulykáné Gál Erzsébet
képviselők nincsenek az ülésteremben, így a jelenlévő képviselők száma 12 fő.
---
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6./ Napirendi pont tárgya:

Abony Város Önkormányzat
Tervének jóváhagyása

2010.

évi

Ellenőrzési

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Az Ügyrendi Bizottság
elfogadásra javasolta az ellenőrzési tervet, kiegészítve az elektronikus közigazgatás
ellenőrzésével. A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslat 2. pontját törlésre javasolta, tekintettel
arra, hogy az Állami Számvevőszék az utóvizsgálatot el fogja végezni.
Retkes Mária: a Művelődési Ház és Könyvtár ellenőrzését javasolta a tartalékkeretből a 2.
ellenőrzési pontba áthelyezni.
Mészáros László: véleménye szerint a közbeszerzési eljárásokat ne ellenőrizzék, mert azokat
külső cég bonyolítja, és a fennmaradó időt hasznosabb ellenőrzésre fordítsák.
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még kérdés, észrevétel?
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Ismertette a módosító javaslatokat.
A határozati javaslat 2. pontja törlésre kerül.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
az elhangzott módosító javaslatot egyhangúlag elfogadta.
A határozati javaslat 4. pontja törlésre kerül.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
az elhangzott módosító javaslatot egyhangúlag elfogadta.
A határozati javaslat kiegészül egy új 4. ponttal a következők szerint:
Az elektronikus közigazgatás alkalmazásának ellenőrzése, a városi honlap szerkesztésének
vizsgálata a Polgármesteri Hivatal ügyvitelében
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett az
elhangzott módosító javaslatot elfogadta.
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Ismertette a kialakult határozati javaslatot.
A határozati javaslatban a Művelődési Ház és Könyvtár ellenőrzése a tartalékkeretből átkerül
a határozati javaslat 2. pontjába. A tartalékkeret felhasználásának meghatározására a
Képviselő-testület visszatér.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a kialakult határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a
kialakult határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta:
343/2009. (X. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat 2010. évi Ellenőrzési Tervének jóváhagyásáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 92. § alapján, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 120-121/A. § értelmében, figyelembe véve a költségvetési szervek belső
ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) sz. Kormányrendeletben foglaltakat, Abony Város
Önkormányzat 2010. évi Ellenőrzési Tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. Abony Város Önkormányzat által 2003-2006 évben nyújtott lakáscélú támogatások
megállapításának, folyósításának, felhasználásának ellenőrzésének részletes
vizsgálata.
2. Művelődési Ház és Könyvtár működésének ellenőrzése
3. A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés teljes folyamatának ellenőrzése a
Polgármesteri hivatalban
4. Az elektronikus közigazgatás alkalmazásának ellenőrzése, a városi honlap
szerkesztésének vizsgálata a Polgármesteri Hivatal ügyvitelében
A Képviselő-testület a tartalékkeret meghatározására visszatér.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Dr. Németh Mónika jegyző
A határozat végrehajtásában közreműködik: Vincent Auditor Kft.
A határozatról értesül:
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
3. Dr. Németh Mónika jegyző
4. Urbán Ildikó aljegyző
5. Vincent Auditor Kft.
6. Valamennyi osztályvezető
--7./ Napirendi pont tárgya:

Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009.
(II. 27.) számú rendeletének módosítása

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy módosított előterjesztés került kiosztásra.
Előadónak felkérte Retkes Máriát, a Pénzügyi Bizottság elnökét.
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Paczáriné Barna Rozália képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők
száma 13 fő.
Retkes Mária: elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság az előző előterjesztést tárgyalta. A
Pénzügyi Bizottsági ülést követően történt módosítás. Az intézményi beruházási kiadások és az
önkormányzati beruházási kiadások között került 2.141.000 Ft átvezetésre. Kérdezte, hogy ez
mit takar pontosan?
Tóth Jánosné: elmondta, hogy tévesen került beállításra az önkormányzathoz a 2.141.000 Ft. Ez
az összeg a Bihari és a Gyulai Iskolát érinti.
Retkes Mária: a könyvvizsgáló és a Pénzügyi Bizottság is javasolja a rendelet-módosítást
elfogadásra.
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még kérdés, észrevétel?
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a rendelet-módosítás
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett
az előterjesztést ill. a rendelet-módosítást egyhangúlag elfogadta és a következő rendeletet
alkotta:

Abony Város Önkormányzat
18/2009. (X. 30.) sz. rendelete
az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II.27.) számú
rendeletének módosításáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a 1/2009 (II.27.) számú Abony Város
Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletét (továbbiakban R.) – az alábbiak szerint
módosítja:
1. §
A R. 3.§-ban a bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint módosítja:
- bevételi főösszegét 4 070 066 e Ft-ra megemeli
ebből a finanszírozási műveletek bevétele 21 915 e Ft
- kiadási főösszegét 4 070 066 e Ft-ra megemeli
ebből a finanszírozási műveletek kiadása 17807 e Ft.
2. §
(1) Az R. 1. b. számú melléklete az alábbiakban módosul:
1. Működési kiadások előirányzatát: 2 240 744 e Ft-ra megemeli:
Ebből:
- személyi jellegű kiadások előirányzata:
934 163 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok előirányzata:
321 911 e Ft
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- dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata:
786 611 e Ft
- támogatásértékű kiadások előirányzata:
38 545 e Ft
-végleges pénzeszköz átadás előirányzata:
12 543 e Ft
- társadalom és szoc.pol.juttatás kiadásának előirányzata:132 338 e Ft
- ellátottak pénzbeli juttatás kiadásának előirányzata:
14 633 e Ft
(2) 2. A felhalmozási kiadások előirányzata: 327 686 e Ft-ra módosul:
Ebből:
- intézményi beruházási kiadások előirányzata:
7 892 e Ft
-önkormányzati beruházási kiadások előirányzata:
312 041 e Ft
- végleges pénzeszköz átadás áh-kivülre kiad.előirányzata: 6 253 e Ft
- kölcsön nyújtásának kiadási előirányzata:
1 500 e Ft
(3) 3. Felújítási kiadások előirányzata: 342 861 e Ft.
Ebből:
- önkormányzati felújítás kiadási előirányzata: 342 861 e Ft.
(4) 4. Céltartalékok kiadási előirányzata: 1 140 968 e Ft-ra módosul:
Ebből: - működési céltartalék előirányzata:
14 763 e Ft
- felhalmozási céltartalék előirányzata: 1 126 205 e Ft.
(5) 6. Hitelek törlesztési kiadási előirányzata: 17 807 e Ft.
3. §
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Abony, 2009. október 29.
Romhányiné Dr. Balogh Edit s. k.
polgármester

Dr. Németh Mónika s. k.
jegyző

Kihirdetve: Abony, 2009. október 30.
Dr. Németh Mónika s. k.
jegyző
--8./ Napirendi pont tárgya:

Szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 5/2000.
(II. 29.) sz. rendelet módosítása

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A rendelet-módosítás
azokat a problémákat tartalmazza, amelyeket az Alkotmánybíróság kifogásolt. Elsősorban az
átmeneti segélyre és a közgyógyellátásra tettek észrevételt. Valamennyi Bizottság elfogadásra
javasolta a rendelet-módosítást.
Retkes Mária: elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta ezt az előterjesztést a fedezet
miatt is. A Humán Osztállyal folytatott megbeszélés alapján egyelőre nem tudják kalkulálni,
hogy mekkora lehet az igény. A következő testületi ülésig látni fogják, hogy mekkora igény
jelentkezik, és akkor tudnak a fedezetre javaslatot tenni. Addig a támogatást a szociális keretből
át tudják csoportosítani.
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Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még kérdés, észrevétel?
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a rendelet-módosítás
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
az előterjesztést ill. a rendelet-módosítást egyhangúlag elfogadta és a következő rendeletet
alkotta:

Abony Város Önkormányzata
19/2009. (X.30.) sz. rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 5/2000. (II.29.) számú
rendeletének módosításáról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban Sztv.) kapott felhatalmazása alapján –
figyelemmel arra, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 8. § (4)
bekezdése szerint a szociális alapellátás biztosítása a települési önkormányzat kötelezően
ellátandó feladata - a szociális igazgatás és ellátás helyi szabályairól – tekintettel az Ötv. 16. §
(1) bekezdésében foglaltakra a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 5/2000.(II.
29.) számú rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1.§
A rendelet 12. § (2) bekezdése az alábbira módosul:
„12. § (2) Az Önkormányzat természetbeni ellátásként közgyógyellátást biztosít:
a) az Sztv. 50. § (1), (2) bekezdése alapján,
b) az Sztv. 50. § (3) bekezdése alapján a szociálisan rászorult személyek számára (méltányos
közgyógyellátás) az alábbiak szerint:
Méltányos közgyógyellátásra az a szociálisan rászorult személy jogosult, akinek a havi
rendszeres 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.
2.§.
(l) E rendelet 2009. november 01. napján lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.
Kelt: Abony, 2009. október 29.
Romhányiné Dr. Balogh Edit s. k.
polgármester

Dr. Németh Mónika s. k.
jegyző

Kihirdetve: Abony, 2009. október 30.
Dr. Németh Mónika s. k.
jegyző

22

--9./ Napirendi pont tárgya:

A Közép-magyarországi Operatív Program keretében
kiírásra került „Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények
fejlesztése és kapacitásának bővítése” című és a
KMOP-2009-4.5.2/B kódjelű pályázathoz szükséges
önerő mértékének meghatározása

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
Elmondta, hogy a megvalósíthatósági tanulmány feltétele a pályázatnak. Az összeg nyertes
pályázat esetén elszámolható, és csak nyertes pályázat esetén kerül kifizetésre. Az önerő az
előkészítés költségeit tartalmazza.
Mészáros László: az előterjesztés 1. sz. mellékletében a végösszeg 14.999.999 Ft. Kérdezte,
hogy ez pontosan mit takar?
Romhányiné dr. Balogh Edit: tételesen kérte kinyomtatni az árajánlatot. Az
eszközbeszerzéshez van egy minimumlista, amelynek meg kell lennie, hogy működőképes
legyen a bölcsőde. Ez a lista a teljes felszerelést tartalmazza. Az ajánlatok bekérését az
intézményvezetőre bízta. A cégek ajánlatai szerepelnek összesítve az 1. sz. mellékletben.
Kovács László képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők száma 14 fő.
Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még kérdés, észrevétel?
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és az 1. sz. határozati
javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
az előterjesztést és az 1. sz. határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő
határozatot hozta:
344/2009. (X. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Közép-magyarországi Operatív Program keretében kiírásra került „Bölcsődei
ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és kapacitásának bővítése” című és a KMOP2009-4.5.2/B kódjelű pályázathoz szükséges önerő mértékének meghatározásáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a KMOP-20094.5.2/B kódjelű Kreatív kópévár – bölcsőde létrehozása Abonyban címmel, melynek
összköltsége 257.915.781,- Ft a szükséges önerő 25.791.578,- Ft, melyet Abony
Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által kibocsátott Két
Torony Kötvény terhére biztosítja.
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert a
pályázat beadásához szükséges dokumentumok aláírására, nyilatkozatok megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Urbán Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Pa-Ku Consulting Bt.
--Romhányiné dr. Balogh Edit: kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az
előterjesztés és a 2. sz. határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
az előterjesztést és a 2. sz. határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő
határozatot hozta:
345/2009. (X. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Közép-magyarországi Operatív Program keretében kiírásra került „Bölcsődei
ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és kapacitásának bővítése” című és a KMOP2009-4.5.2/B kódjelű pályázathoz szükséges megvalósíthatósági tanulmány
elkészítéséhez vállalkozó megbízásáról
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező szerződést jóváhagyja és felhatalmazza
a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Urbán Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Pa-Ku Consulting Bt.
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345/2009. (X.29.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről:
Abony Város Önkormányzata
Székhelye:
2740 Abony, Kossuth tér 1.
Levelezési cím:
2740 Abony, Kossuth tér 1.
Adószáma:
15390709-2-13
Számlaszám:
11993609-06147486-10000104
Képviselő:
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
továbbiakban mint Megrendelő, másrészről a:
Pa-Ku Consulting Bt.
Székhelye:
2750 Nagykőrös Kodály Zoltán út 3.
Levelezési cím:
2750 Nagykőrös Kodály Zoltán út 3.
Adószáma:
22317957-2-13
Cégjegyzék száma: 13-06-057849
Számlaszám:
Dél-Pest Megyei Takarékszövetkezet 65800124-11024989
Képviselő:
Palotai Sándor, ügyvezető
Továbbiakban, mint Megbízott,
együttesen a továbbiakban mint Szerződő Felek között.

1/

A szerződés tárgya
Abony Város Önkormányzata részére „ A Közép-magyarországi Operatív Program
keretében kiírásra került „Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és
kapacitásának bővítése” című, KMOP-2009-4.5.2/B kódjelű pályázati felhívásra
benyújtandó „Kreatív Kópévár bölcsőde létrehozása Abonyban” című projekthez
kapcsolódóan az alábbi feladatok elvégzése:
Szakértői tanácsadás keretében a KMOP-2009-4.5.2/B pályázati kiírásra a
„Kreatív Kópévár bölcsőde létrehozása Abonyban” című projekthez kapcsolódó
megvalósíthatósági tanulmány elkészítése a pályázati útmutatónak megfelelően.

2/

Megbízási díj, teljesítés
A Megrendelő vállalja, hogy az előző pontban meghatározott feladatok maradéktalan
teljesítéséért számla ellenében az alábbiak szerinti megbízotti díjat fizeti:
Szakértői tanácsadási díj és megvalósíthatósági tanulmány készítés díja:
1 100 000 forint + 25% ÁFA, azaz egymillió egyszázezer forint + 25% ÁFA. A
díj csak abban az esetben illeti meg a megbízottat, ha a benyújtott pályázat, mint
nyertes pályázat kerül kihirdetésre.
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3/

Fizetési feltételek
A Megbízott a megbízási díjról a számláit az alábbiak szerint állíthatja ki:
Szakértői tanácsadási díj és megvalósíthatósági tanulmányért: a pályázat
támogatásáról szóló információnak az irányító hatóság honlapján történő
közzétételekor.
A számlát a Megrendelő a kézhezvételt követő 8 napon belül fizeti ki.

4/

A szerződés időtartama
A megbízott köteles a feladatait elvégezni és azok eredményeit, a megvalósíthatósági
tanulmányt (továbbiakban együttesen dokumentáció) Megrendelőnek 2009. november
16-ig átadni.

5/

Megrendelő kötelezettségei
Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés eredményes teljesítése
érdekében, a Megbízott feladatainak ellátásához szükséges valamennyi tényt és adatot
haladéktalanul, maradéktalanul és hiánytalanul legkésőbb 2009. november 06-ig
rendelkezésére bocsátja.
Megrendelő köteles az aláírásokról 2 naptári napon belül gondoskodni.
Megrendelő köteles a megbízási díjat jelen szerződés 2/ és 3/ pontjainak megfelelően
Megbízottnak kifizetni.

6/

Megbízott kötelezettségei
Megbízott köteles a dokumentációt 2 nyomtatott (1 eredeti és 1 másolati) és 1 db
elektronikus (CD) példányban november 16-ig hiánytalanul a Megrendelőnek aláírásra
átadni, majd az aláírást követően a pályázat beadásáról időben gondoskodni és azt
Megrendelő felé írásban igazolni.
Megbízott köteles legjobb tudása szerint mindent megtenni azért, hogy a dokumentáció
tartalmi és formai szempontból megfeleljen a pályázati útmutatónak.
Megbízott kizárólagos feladata a szerződés teljesítéséhez szükséges személyi és dologi
feltételek biztosítása.
Megbízott a szerződés teljesítése során jogosult a munkát saját belátás szerint ütemezni és
szervezni, azonban e tekintetben Megrendelő felé tájékoztatási kötelezettsége áll fenn.

7/

Vis Maior
Egyik fél sem tekintendő a szerződés szerinti kötelezettségeiben mulasztást, vagy
szerződésszegést elkövető félnek, ha az ilyen kötelezettségek teljesítését a Vis Maior
körülményei akadályozzák meg, amelyek a szerződés aláírásának időpontja után lépnek
fel. Jelen szerződés kapcsán a felek az alábbi eseteket tekintik Vis Maior-nak: háború,
természeti katasztrófa, gazdasági összeomlás miatti ellehetetlenülés.

26
8/

A Megrendelőtől átvett dokumentumok
Megbízott köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy Megrendelőtől
átvett dokumentációkat eredeti állapotukban megőrizze, bármiféle károsodásukat
minimálisra csökkentse.

9/

Egyéb rendelkezések
Megrendelő részéről a kapcsolattartó személy: Valaczkainé Varga Erzsébet
Megbízott jogosult a szerződés kapcsán általa igazoltan teljesített feladatokra a jövőben
referenciaként hivatkozni és erről Megrendelőtől referencialevelet igényelni, melynek
kiadását Megrendelő elfogadott teljesítés esetén nem tagadhatja meg.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári
Törvénykönyvéről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvény (Ptk.) rendelkezései
az irányadóak és az esetleges vitás kérdések peres úton történő rendezésére a Ceglédi
Városi Bíróság, illetve a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

A fenti három számozott oldalon 9 pontból álló megbízási szerződést, mint az akaratelhatározásunkkal mindenben egyezőt, és magunkra nézve mindenben kötelezőt, elolvasás után
saját kezűleg aláírtuk.
Abony, 2009. …………………………..
……………………………….
Romhányiné Dr. Balogh Edit
Abony Város Önkormányzat
polgármester

……………………………….
Palotai Sándor
Pa-ku Consulting Bt.
Ügyvezető
---

10./ Napirendi pont tárgya:

KEOP-2009-5.3.0/A kódjelű, a Gyulai Gaál Miklós
Általános és a Somogyi Imre Általános Iskolák
fűtéskorszerűsítése, és energiahatékonyságának
növelése című pályázathoz szükséges önerő
mértékének meghatározása

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy ha
megtérülő beruházásról van szó és elérhető az energiatakarékosság, akkor automatikusan nyer a
pályázat. Műanyag, hőszigetelt nyílászárók lesznek az épületeken, mert a fa nem térül meg.
Balesetveszélyesek az ablakok, tovább nem lehet halogatni a nyílászárók kicserélését. A kazánok
cseréjével együtt 55 %-os támogatási intenzitás érhető el.
Dr. Egedy Zsolt: elmondta, hogy a közmeghallgatáson a Városfejlesztési Bizottság volt elnöke
észrevételezte a városban fellelhető épületek felújítása kapcsán, hogy nem megfelelő a városképi
megjelenítés. Régi épületekről van szó, nem tudja, hogy a műanyag nyílászárókat hogyan lehet
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kivitelezni, mert nem az épület eredeti építészeti stílusát adja vissza. Valószínűleg elegendő
lenne csak a külső tokot kicserélni.
Romhányiné dr. Balogh Edit: ennél sokkal lényegesebb, hogy tartós és időtálló legyen a
pántszerkezet. Nagyon sokféle nyílászárót gyártanak és legtöbbször a vasszerkezeten spórolnak,
ezért gyakori használat után szétesnek. Vissza lehet adni a pályázatot, de akkor nem lesz
megtérülő, és önerőből kell majd megoldani. Az első pályázatot azért adták vissza, mert nem
térült meg a beruházás. Jó minőségű nyílászárót kell kiválasztani, amely esztétikailag olyan
színezetű, hogy illik az épülethez.
Dr. Egedy Zsolt: elmondta, hogy az energiahatékonyságot nem a műanyag tok biztosítja, hanem
a benne lévő hőszigetelt üveg.
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a bekerülési összegnek meg kell térülnie tizenöt
éven belül. Nem tudják csökkenteni a tartalmat úgy, hogy megtérüljön az összeg. Fa nyílászáróra
nem tudnak ilyen olcsó ajánlatot adni.
Krupincza Tibor: elmondta, hogy a Településfejlesztési Osztály vezetőjével az idő rövidsége
miatt egy testületi ülés szünetében ültek össze és átárazták a fa nyílászárókat műanyagra. A fa
nyílászárókra nem volt elég az összeg, ezért kellett műanyagot választani. Fehér, műanyag
nyílászárók vannak beárazva. Ez körülbelül a fa nyílászárók összegének felébe kerül. Ez öt éven
belül megtérül, mert nem kell festeni. Sajnos a tokot sem lehet benne hagyni a szerkezetben,
mert régi kapcsolt kétszárnyú ablakokról van szó. Műemlék jellegű ablak legyártása legalább
háromszorosa a műanyag nyílászárónak.
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a pályázatban szereplő tartalmat fogják
finanszírozni, a többletet az Önkormányzatnak kell hozzáadnia.
Dr. Egedy Zsolt: kérdezte, hogy a teljes tok kicserélésre kerülne?
Romhányiné dr. Balogh Edit: igen.
Dr. Egedy Zsolt: elmondta, hogy a Plébánia felújítása során csak a külső tokokat kellett
kicserélni, és néhol kellett bizonyos javításokat elvégezni. A külső tok kicserélésével annyira
megjavult a hőszigetelése az épületnek az üveg beépítéséből adódóan, hogy a belső szárnyat le is
kellett venni, de a belső tokhoz nem kellett hozzányúlni. Vélelmezhető, hogy ha bizonyos
százalékban elegendő csak a külső tokot cserélni, akkor annak a bekerülési költsége is más lesz.
Véleménye szerint a városkép szempontjából kötelezettség, hogy eredeti állapotban próbálják
meg felújítani az épületeket. A helyi értékvédelmi rendeletben ez az épület szerepel.
Engedélyköteles tevékenységről van szó, ha nem, akkor pedig a helyi védelmi rendelet alapján
bejelentési kötelezettség van.
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy hány ablakról van szó pontosan?
Valaczkainé Varga Erzsébet: elmondta, hogy 88 db ablakról van szó.
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy önerőből nem fogják tudni megoldani a
nyílászárók cseréjét és balesetveszélyesek.
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Valaczkainé Varga Erzsébet: elmondta, hogy a Gyulai Iskola tekintetében 26 millió Ft-ba
kerülne a nyílászárók cseréje, a Somogyi Iskolában pedig 13 millió Ft-ba.
Krupincza Tibor: elmondta, hogy nem tekintette meg, hogy milyen állapotban vannak az
ablakok. A külső szárny újjáépítése, a hőszigetelő üvegezéssel való ellátása lehet, hogy járható
út, de ehhez meg kellene nézni, hogy a tokszerkezet mennyire van tönkremenve. Ezeknél az
ablakoknál vékony a szárnyszerkezet, sarokvasakkal van összefogatva. Elképzelhető, hogy
megoldható lenne, ha a külső szárnyat lecserélnék, hőszigetelt üvegezéssel ellátnák, és a belső
szárnyat felújítanák, de a tokrendszer megmaradna. Véleménye szerint meg kell vizsgálni ennek
a lehetőségét.
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy mind a két iskolában van műanyag nyílászáró.
Meg kell őket nézni. A fa nyílászárókat minimum kétévente festeni kell.
Gulykáné Gál Erzsébet: véleménye szerint egyéb módon ilyen lehetőség nem lesz. Az
iskolákban a nyílászárók állapota nagyon rossz. „Kiesnek” az ablakok, be vannak szögelve.
Javasolta a pályázat benyújtását.
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még kérdés, észrevétel?
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a 1. sz. határozati javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett
az előterjesztést és az 1. sz. határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő
határozatot hozta:
346/2009. (X. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
KEOP-2009-5.3.0/A kódjelű, A Gyulai Gaál Miklós Általános és a Somogyi Imre
Általános Iskolák fűtéskorszerűsítésére, és energiahatékonyságának növelése című
pályázathoz szükséges önerő mértékének meghatározásáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a KEOP-20095.3.0/A kódjelű, Gyulai Gaál Miklós Általános és a Somogyi Imre Általános Iskolák
fűtéskorszerűsítésére, és energiahatékonyságának növelése című pályázathoz,
melynek összköltsége 79.394.318,-Ft a szükséges önerő 39.284.308,-Ft, melyet
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által kibocsátott
Két Torony Kötvény terhére biztosítja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert a
pályázat beadásához szükséges dokumentumok aláírására, nyilatkozatok megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
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Gazdasági Osztály
Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Urbán Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Pa-Ku Consulting Bt.
--Romhányiné dr. Balogh Edit: kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az
előterjesztés és a 2. sz. határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett
az előterjesztést és a 2. sz. határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő
határozatot hozta:
347/2009. (X. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
KEOP-2009-5.3.0/A kódjelű, a Gyulai Gaál Miklós Általános és a Somogyi Imre
Általános Iskolák fűtéskorszerűsítésére, és energiahatékonyságának növelése című
pályázathoz szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez megbízott
megbízásáról
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező szerződést jóváhagyja és felhatalmazza
a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Urbán Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Pa-Ku Consulting Bt.
347/2009. (X.29.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről:
Abony Város Önkormányzata
Székhelye:
2740 Abony, Kossuth tér 1.
Levelezési cím:
2740 Abony, Kossuth tér 1.
Adószáma:
15390709-2-13
Számlaszám:
11993609-06147486-10000104
Képviselő:
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
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továbbiakban mint Megrendelő, másrészről a :
Pa-Ku Consulting Bt.
Székhelye:
2750 Nagykőrös Kodály Zoltán út 3.
Levelezési cím:
2750 Nagykőrös Kodály Zoltán út 3.
Adószáma:
22317957-2-13
Cégjegyzék száma: 13-06-057849
Számlaszám:
Dél-Pest Megyei Takarékszövetkezet 65800124-11024989
Képviselő:
Palotai Sándor, ügyvezető
Továbbiakban, mint Megbízott,
együttesen a továbbiakban mint Szerződő Felek között.

1/

A szerződés tárgya
Abony Város Önkormányzata részére „KEOP-2009-5.3.0/A kódjelű, pályázati felhívásra
benyújtandó „A Gyulai Gaál Miklós Általános és a Somogyi Imre Általános Iskolák
fűtéskorszerűsítésére, és energiahatékonyságának növelése” című projekthez
kapcsolódóan az alábbi feladatok elvégzése:
Szakértői tanácsadás keretében a KEOP-2009-5.3.0/A kódjelű pályázati kiírásra a
„A Gyulai Gaál Miklós Általános és a Somogyi Imre Általános Iskolák
fűtéskorszerűsítésére, és energiahatékonyságának növelése” című projekthez
kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány elkészítése a pályázati útmutatónak
megfelelően.

2/

Megbízási díj, teljesítés
A Megrendelő vállalja, hogy az előző pontban meghatározott feladatok maradéktalan
teljesítéséért számla ellenében az alábbiak szerinti megbízotti díjat fizeti:
Szakértői tanácsadási díj és megvalósíthatósági tanulmány készítés díja:
1 300 000 forint + 25% ÁFA, azaz egymillió háromszázezer forint + 25% ÁFA.
A díj csak abban az esetben illeti meg a megbízottat, ha a benyújtott pályázat,
mint nyertes pályázat kerül kihirdetésre.

3/

Fizetési feltételek
A Megbízott a megbízási díjról a számláit az alábbiak szerint állíthatja ki:
Szakértői tanácsadási díj és megvalósíthatósági tanulmányért: a pályázat
támogatásáról szóló információnak az irányító hatóság honlapján történő
közzétételekor.
A számlát a Megrendelő a kézhezvételt követő 8 napon belül fizeti ki.

4/

A szerződés időtartama
A megbízott köteles a feladatait elvégezni és azok eredményeit, a megvalósíthatósági
tanulmányt (továbbiakban együttesen dokumentáció) Megrendelőnek 2009. november
16-ig átadni.
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5/

Megrendelő kötelezettségei
Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés eredményes teljesítése
érdekében, a Megbízott feladatainak ellátásához szükséges valamennyi tényt és adatot
haladéktalanul, maradéktalanul és hiánytalanul legkésőbb 2009. november 06-ig
rendelkezésére bocsátja.
Megrendelő köteles az aláírásokról 2 naptári napon belül gondoskodni.
Megrendelő köteles a megbízási díjat jelen szerződés 2/ és 3/ pontjainak megfelelően
Megbízottnak kifizetni.

6/

Megbízott kötelezettségei
Megbízott köteles a dokumentációt 2 nyomtatott (1 eredeti és 1 másolati) és 1 db
elektronikus (CD) példányban november 16-ig hiánytalanul a Megrendelőnek aláírásra
átadni, majd az aláírást követően a pályázat beadásáról időben gondoskodni és azt
Megrendelő felé írásban igazolni.
Megbízott köteles legjobb tudása szerint mindent megtenni azért, hogy a dokumentáció
tartalmi és formai szempontból megfeleljen a pályázati útmutatónak.
Megbízott kizárólagos feladata a szerződés teljesítéséhez szükséges személyi és dologi
feltételek biztosítása.
Megbízott a szerződés teljesítése során jogosult a munkát saját belátás szerint ütemezni és
szervezni, azonban e tekintetben Megrendelő felé tájékoztatási kötelezettsége áll fenn.

7/

Vis Maior
Egyik fél sem tekintendő a szerződés szerinti kötelezettségeiben mulasztást, vagy
szerződésszegést elkövető félnek, ha az ilyen kötelezettségek teljesítését a Vis Maior
körülményei akadályozzák meg, amelyek a szerződés aláírásának időpontja után lépnek
fel. Jelen szerződés kapcsán a felek az alábbi eseteket tekintik Vis Maior-nak: háború,
természeti katasztrófa, gazdasági összeomlás miatti ellehetetlenülés.

8/

A Megrendelőtől átvett dokumentumok
Megbízott köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy Megrendelőtől
átvett dokumentációkat eredeti állapotukban megőrizze, bármiféle károsodásukat
minimálisra csökkentse.

9/

Egyéb rendelkezések
Megrendelő részéről a kapcsolattartó személy: Valaczkainé Varga Erzsébet
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Megbízott jogosult a szerződés kapcsán általa igazoltan teljesített feladatokra a jövőben
referenciaként hivatkozni és erről Megrendelőtől referencialevelet igényelni, melynek
kiadását Megrendelő elfogadott teljesítés esetén nem tagadhatja meg.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári
Törvénykönyvéről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvény (Ptk.) rendelkezései
az irányadóak és az esetleges vitás kérdések peres úton történő rendezésére a Ceglédi
Városi Bíróság, illetve a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
A fenti három számozott oldalon 9 pontból álló megbízási szerződést, mint az akaratelhatározásunkkal mindenben egyezőt, és magunkra nézve mindenben kötelezőt, elolvasás után
saját kezűleg aláírtuk.
Abony, 2009. …………………………..

……………………………….
Romhányiné Dr. Balogh Edit
Abony Város Önkormányzat
polgármester

……………………………….
Palotai Sándor
Pa-ku Consulting Bt.
Ügyvezető
---

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az elhangzott módosító javaslatot.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy mérje fel a fa nyílászárók
telepítésének költségét, valamint a tokozatra való ráépítés lehetőségét.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett
az elhangzott módosító javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta:
348/2009. (X. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
KEOP-2009-5.3.0/A kódjelű, A Gyulai Gaál Miklós Általános és a Somogyi Imre
Általános Iskolák fűtéskorszerűsítésére, és energiahatékonyságának növelése című
pályázathoz szükséges önerő mértékének meghatározásáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy mérje fel a fa nyílászárók
telepítésének költségét, valamint a tokozatra való ráépítés lehetőségét.
Határidő: 2009. november 25.
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
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A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Urbán Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Pa-Ku Consulting Bt.
--11./ Napirendi pont tárgya:

Tájékoztató a közrend és közbiztonság erősítése
érdekében településőröket foglalkoztató pályázati
lehetőségről

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
Kovács László: az Ügyrendi Bizottság javasolta, hogy a két településőr beállítására fordítandó
összeget a Polgárőrségnek ajánlják fel. Véleménye szerint a településőrnek csupán olyan
jogosultsága lenne, mint egy átlagembernek.
Romhányiné dr. Balogh Edit: egyetértett a Polgárőrség erősítésével.
Retkes Mária: a Pénzügyi Bizottság nem javasolta most eldönteni a pályázaton való indulást. A
Pénzügyi Bizottság az előterjesztés 3. pontjában szereplő lehetőséget javasolta megvizsgálni. A
Bizottság javasolta, hogy térjenek vissza a napirend megtárgyalására, amennyiben pontos
összegek rendelkezésre állnak. A Pénzügyi Bizottság egyébként támogatta ezt a lehetőséget.
Dr. Egedy Zsolt: ismertette az előterjesztés 2. bekezdését. A Hivatalban van közterületfelügyelő, ezért nem jogosultak pályázni. Az előterjesztés 3. bekezdése tartalmazza, hogy
hatósági jogkörrel nem rendelkezik és semmiféle kényszerítő eszközt nem alkalmazhat a
településőr. Véleménye szerint ezt a forrást a magyar Rendőrség megerősítésére kellene
fordítani. Amennyiben mégis pályáznának, azt a forrást a Polgárőrségnek vagy a Rendőrségnek
engedjék át.
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még kérdés, észrevétel?
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett
az előterjesztést ill. a határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta:
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349/2009. (X. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a közrend és közbiztonság erősítése érdekében településőröket foglalkoztató pályázati
lehetőségről szóló tájékoztatóról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva az alábbi határozatot hozza:
Abony Város Önkormányzat a közrend és közbiztonság erősítése érdekében településőrök
foglalkoztatására pályázatot nem kíván benyújtani.
Értesül:
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Urbán Ildikó aljegyző
Valamennyi osztályvezető
--12./ Napirendi pont tárgya:

Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítéséhez megbízási
szerződés módosítása

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy
november 15-ig készítené el a vitaanyagot a pályázathoz a Pa-Ku Consulting Bt. December 7-ig
átadja végleges formában Palotai Sándor az Integrált Városfejlesztési Stratégiát. Január 5-e a
nagyléptékű pályázat beadási határideje, a végleges elfogadása a decemberi testületi ülésen
történne meg.
Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e kérdés, észrevétel?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
az előterjesztést ill. a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot
hozta:
350/2009. (X. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítéséhez megbízási szerződés módosításáról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva, az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület a Pa-Ku Consulting Bt.-vel az Integrált Városfejlesztési
Stratégia elkészítésére kötött szerződés-módosítást jóváhagyja.
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a
határozat mellékletét képező szerződés módosítás aláírására.
Határidő: 2009. november 02.
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Urbán Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Pa-Ku Consulting Bt.
350/2009.(X.29.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete

Megbízási szerződés-módosítás
Amely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzata (képviseli: Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester) 2740 Abony, Kossuth tér 1., a továbbiakban mint Megbízó,
másrészről a Pa-Ku Consulting Bt. (képviseli: Palotai Sándor ügyvezető) a továbbiakban
Megbízott között az alábbi feltételek szerint:
A Megbízó és a Megbízott között 2009. szeptember 30.-án megbízási szerződés jött létre az
Integrált Városfejlesztési Stratégia/ Előzetes Akcióterületi Terv elkészítésére.
Felek a megbízási szerződést az alábbiak szerint módosítják:
A szerződés 3. pontja az alábbira módosul:
A Megbízott vállalja, hogy az Integrált Városfejlesztési Stratégiát/Előzetes Akcióterületi Tervet
úgy készíti el, hogy az a KMOP-2009-5.2.1/B „Funkcióbővítő rehabilitáció” Pest megyei
településközpontok fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest megyében című pályázathoz
feladható legyen. A megbízott 2009. november 15-ig előzetes vitaanyagot nyújt be a Képviselőtestület elé, majd 2009. december 07-ig átadja a megbízó részére a végleges, a KépviselőTestület által elfogadott módosításokat tartalmazó Integrált Városfejlesztési Stratégiát. E pont
tekintetében felelősség nem terheli a Megbízottat, ha a Megbízó adatszolgáltatási
kötelezettségének nem tesz eleget.
A szerződés 9. pontja az alábbira módosul:
9. Amennyiben az Integrált Városfejlesztési Stratégia/Előzetes Akcióterületi terv a 7. pontban
foglaltakban körülírt, Megbízottat terhelő okokból kerül elutasításra, Megbízott köteles a
Megbízó részére az addig kifizetett megbízási díj összegét visszafizetni.
A szerződés 11. pontja az alábbira módosul:
A megbízottat az 1. pontban körülírt feladatok ellátásáért összesen 7.600.000,- Ft + ÁFA, azaz
hétmillió-hatszázezer forint + ÁFA díj illeti meg.
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A Megbízó köteles a Megbízott a Dél-Pest Megyei Takarékszövetkezetnél vezetett 6580012411024989 számú számlájára a megbízási díjat az alábbi részletekben a következők szerint
megfizetni:
1. részszámla
3.800.000,- Ft + áfa az Integrált Városfejlesztési Stratégiát elfogadó Képviselő-testület határozat
meghozatala után 30 napon belül
2. végszámla
3.800.000,- Ft + áfa a Közreműködő Szervezet által kiállított a szakmai megfelelősséget tanúsító
igazolás megbízónak történő bemutatását követő 30 napon belül.
A részszámla benyújtásának feltétele az Integrált Városfejlesztési Stratégiát elfogadó Képviselőtestületi határozat. A végszámla a Közreműködő Szervezet által kiállított, szakmai
megfelelősségről szóló igazolást követően nyújtható be.
A szerződés 12. pontja az alábbira módosul:
12. A megbízási díj fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és azok költségeire, melyet
jelen szerződés megbízott kötelezettségeként felsorolt, és melyek szükségesek a szerződés
tárgyában meghatározott munkák komplett megvalósításához, figyelembe véve a tanulmány
elkészítéséhez kapcsolódó adottságokat.
A jelen szerződés módosítás 5, szó szerint megegyező eredeti példányban készült, a szerződő
felek elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írták
alá.
Jelen módosítást a Képviselő-testület a 350/2009. (X.29.) sz. határozatával jóváhagyja.
Abony, 2009. november …..
..………………………………
Abony Város Önkormányzat
Romhányiné Dr. Balogh Edit
polgármester

…………………………….
Pa-Ku Consulting Bt.
Palotai Sándor
megbízott
---

13./ Napirendi pont tárgya:

Abony Város Települési Környezetvédelmi Programjának
(2010-2016)
elfogadása,
továbbá
Abony
Város
Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának létrehozása

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
Elmondta, hogy a KEOP-os pályázathoz szükséges, hogy rendelkezzen a város
környezetvédelmi programmal. A képviselők CD-n megkapták az anyagot. A Környezetvédelmi
Alap létrehozásáról szóló rendelet arra a célra szolgál majd, hogy adott esetben a
környezetterhelési díj összegét az Önkormányzat fel tudja használni.
Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e kérdés, észrevétel?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
az előterjesztést ill. a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot
hozta:
351/2009. (X. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Települési Környezetvédelmi Programjának (2010-2016) elfogadásáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatról szóló 1990. évi
LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület Abony Város Települési Környezetvédelmi Programját
megismerte és az abban foglaltakat jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület Abony Város Települési Környezetvédelmi Programjában
meghatározott környezetvédelmi célok elérésére, környezetvédelmi akcióprogramok,
határidők betartatására felkéri a Polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Urbán Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Hazai Térségfejlesztő Zrt.
--Romhányiné dr. Balogh Edit: kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az
előterjesztés és a rendelet-tervezet elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
az előterjesztést ill. a rendelet-tervezetet egyhangúlag elfogadta, és a következő rendeletet
alkotta:

Abony Város Önkormányzat
Képviselő-testületének 20/2009 (X. 30.) sz. rendelete
Környezetvédelmi Alap létrehozásáról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás
alapján a következő rendeletet alkotja:
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A Környezetvédelmi Alap célja
1. § (1) Abony Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alapot hoz létre (továbbiakban:
Környezetvédelmi Alap).
(2) A Környezetvédelmi Alap létrehozásának célja, hogy hatékonyan segítse az Önkormányzat
környezetvédelmi feladatainak ellátását:
a) a szükséges környezetvédelmi intézkedések végrehajtása,
b) a környezeti károk mérséklése,
c) a környezeti ártalmak megelőzése,
d) a környezetkímélő tevékenységek, környezetbarát technológiák elterjedésének elősegítése,
e) a zöldfelület-gazdálkodás,
f) a természeti értékek megóvása.
A Környezetvédelmi Alap bevételei
2. § (1) Abony Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának bevételei:
a) a települési önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege,
b) a területi környezetvédelmi hatóság által Abony területén jogerősen kiszabott
környezetvédelmi bírság összegének 30%-a,
c) a környezetterhelési díjak és igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része,
d) az Önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célra a működési célú összegeken felüli az alap támogatására - elkülönített összege,
e) a természetvédelmi bírság ha helyi védett természeti terület esetében szabták ki,
f) az Alap javára önkéntes befizetések és támogatások összege,
g) pályázatokon elnyert összegek,
h) a város tulajdonában lévő erdőkből származó bevételek,
i) a jegyző által jogerősen kiszabott és befolyt környezetvédelmi bírságok teljes összege.
j) a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díj
k) egyéb, a Környezetvédelmi Alapot megillető bevételek.
A Környezetvédelmi Alap felhasználása
3. § Az alap bevételei két részből állnak és az alábbi célokra használhatók fel:
1. Környezetvédelmi célokat szolgáló rész:
a) Az önkormányzat környezetvédelmi feladatainak ellátását elősegítő vizsgálatokra,
fejlesztésekre, eszközökre.
b) Az önkormányzat területén, nem önkormányzati beruházásban megvalósuló környezetvédelmi
beruházások támogatására az alábbi körben
– levegőtisztaság-védelem,
– hulladékgazdálkodás,
– zaj- és rezgésvédelem,
– vízbázisok védelme
c) Lakossági kezdeményezésre környezetvédelmi akciók támogatására.
2. Természetvédelmi célokat szolgáló rész: Az önkormányzat helyi természeti értékek és
területek védelmi feladatainak ellátására
a) a helyi védelem alatt álló területek, értékek fenntartásának támogatására,
b) a helyi védelem alá helyezendő terület(ek)re vonatkozó Természetvédelmi Kezelési Terv(ek)
elkészíttetésére,
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c) Természetvédelmi Kezelési Tervben foglalt feladatok ellátására.
Rendelkezés az Alappal
4. § (1) Az Alap összegét az éves költségvetés készítésekor kell tervezni.
(2) Az Alap felhasználásáról a Képviselő-testület évente a költségvetési rendelet és zárszámadás
elfogadásával egyidejűleg rendelkezik.
(3) Az Alap pénzeszközeit elkülönítve, külön számlán kell kezelni.
5. § Jelen rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.
Kelt: Abony Város Képviselő-testületének 2009. október 29-i ülésén.
Romhányiné Dr. Balogh Edit s. k.
polgármester

Dr. Németh Mónika s. k.
jegyző

Kihirdetve: Abony, 2009. október 30.
Dr. Németh Mónika s. k.
jegyző
--14./ Napirendi pont tárgya:

Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési
szilárd hulladéklerakói rekultivációjának
Önkormányzati Társulás Korlátolt Felelősségű
Társaság Felügyelő Bizottsági tagjának jóváhagyása

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Nem kívánt
kiegészítést tenni.
Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e kérdés, észrevétel?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 1 fő nem szavazott - az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a
következő határozatot hozta:
352/2009. (X. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a
Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva
települési
szilárd
hulladéklerakói
rekultivációjának Önkormányzati Társulás Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő
Bizottsági tagjának jóváhagyása
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 9. §-ban biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja dr. Egedy Zsolt
Felügyelő Bizottsági tagságát a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd
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hulladéklerakói
Társaságban.

rekultivációjának

Önkormányzati

Társulás

Korlátolt

Felelősségű

Határidő: 2009. november 10.
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Urbán Ildikó aljegyző
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
--15./ Napirendi pont tárgya:

Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Nem kívánt
kiegészítést tenni.
Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e kérdés, észrevétel?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
az előterjesztést ill. a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot
hozta:
353/2009. (X. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a lejárt határidejű határozatokról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, Abony Város Önkormányzat
Képviselő-testülete által hozott képviselő-testületi határozatok végrehajtása kapcsán az
alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi az alábbi
határozatokat:
 122/2009. (IV. 30.) Montágh Imre Általános Iskola,Óvoda és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HEFOP/2009/3.1.1/B/09/03 kódszámú
pályázatának támogatása
 204/2009. (VI. 25.) A nyári gyermekétkeztetés biztosítása
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 218/2009. (VI. 25.) Közép-magyarországi Operatív Program keretében kiírásra került
„Pest megyei település-központok fejlesztése - Kisléptékű megyei fejlesztések” című
és a KMOP-2009-5.2.1/A kódjelű pályázati kiíráson történő részvételi lehetőségről
 225/2009. (VII. 09.) Sívó kúria tatarozása, SANAMED Kht-val kötött szerződés
módosítása
 236/2009. (VII. 16.) A Sívó kúria tatarozása, Vállalkozási Szerződés megkötése, és a
SANAMED Kht-val kötött szerződés módosítása
 Z-256/2009. (VIII. 27.) A 7. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatellátásának
megoldása
 263/2009. (VIII. 27.) A Kostyán kúria építési engedélyeztetési tervdokumentációjának
elkészítése tárgyában létrejött szerződés módosítása
 280/2009. (IX. 10.) Abony Város belterületén vezetett 22 kV-os villamos vezetéket
veszélyeztető fák gallyazása
 281/2009. (IX. 10.) A Közép-magyarországi Operatív Program keretében kiírásra
került „Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és kapacitásának bővítése”
című és a KMOP-2009-4.5.2/B kódjelű pályázathoz kapcsolódó tervezői szerződés
módosítása.
 291/2009. (IX. 24.) A Közép-magyarországi Operatív Program keretében kiírásra
került „Pest megyei település-központok fejlesztése – Kisléptékű megyei fejlesztések”
című és a KMOP-2009-5.2.1/A kódjelű pályázathoz kapcsolódó vállalkozási szerződés
módosítása.
 292/2009. (IX. 24.) Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítéséhez megbízási
szerződés megkötése
 293/2009. (IX. 24.) 1. pontja Közösségi Ház meglévő terveinek átdolgozására tervező
megbízása
 295/2009. (IX. 25.) Az 5503/1 hrsz-ú ingatlan körbekerítéséhez kapcsolódóan cég
megbízása
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő megjelölése nélkül
hatályban tartja az alábbi határozatokat:
 271/2009. (VIII. 27.) Az intézmények Alapító Okiratának felülvizsgálata
 Z-283/2009. (IX. 14.) Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú
járóbeteg szakellátás fejlesztése című pályázat megvalósítására irányuló közbeszerzési
eljárás eredményének megállapítása
 299/2009. (IX. 24.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2010. évi csatakozás, és a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer eljárási rendjének és megállapításának módjára
vonatkozó szabályzat módosítása
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő hosszabbítását rendeli el az
alábbi határozatok végrehajtására:
 320/2008. (IX. 25.) Abony, Rózsás dűlő 0365 hrsz-ú ingatlan telekrendezése
Határidő: 2010. április 30.
 162/2009. (V. 28) Remondis Kétpó Kft. önkormányzati tulajdonú üzletrészének közös
tulajdonná alakítására vonatkozó szerződés jóváhagyása
Határidő: 2009. december 31.
 193/2009. (VI. 25.) Abony Város Önkormányzata és Fekete Tibor bérlő között
létrejött bérleti szerződés felmondása
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Határidő: 2009. december 31.
 194/2009. (VI. 25.) A Strand Kisvendéglő felújítási, bővítési kérelme
Határidő: 2009. december 31.
 199/2009. (VI. 25.) Tájékoztató a tanköteles gyermekek iskolai beiratkozásáról, az
indítható osztályok számának meghatározásáról
Határidő: 2010. június 30.
 259/2009. (VIII. 27.) Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési
Program 2007-2013 keretében a „Távmunka Program a Szlovák-Magyar
Határtérségben” című pályázati kiírásra pályázat benyújtása
Határidő: 2009. december 31.
 261/2009. (VIII. 27.) KMOP – 3.1.1/C „Kulturális és örökségturizmus fejlesztése”
című pályázati kiírásra pályázat benyújtása
Határidő: 2009. december 31.
 264/2009. (VIII. 27.) A vasúti kövek felhasználásának sorrendjéről szóló
49/2008.(I.31.) számú Képviselő-testületi határozat módosítására és a hozzá
kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatásához cég kiválasztása
Határidő: 2009. december 31.
 268/2009. (VIII. 27.) A Nemzetközi Vegyépszer Zrt. Jótállási biztosítékának
mérséklése
Határidő: 2009. december 31.
 279/2009. (IX. 10.) „Funkcióbővítő rehabilitáció” Pest megyei településközpontok
fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest megyében KMOP-2009-5.2.1/B kódjelű
pályázati kiíráson történő részvételi lehetőség
Határidő: 2010. január 31.
 296/2009. (IX. 25.)
A Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd
hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása Alapító Okiratának
módosítása és a Társulás működéséhez szükséges döntések meghozatala
Határidő: 2009. december 31.
 Z-305/2009. (IX. 24.) A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény tetőcsere tárgyú projekt megvalósulására irányuló
közbeszerzés ajánlattételi felhívásának módosítása
Határidő: 2009. október 31.
A határozatról értesülnek:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Urbán Ildikó aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
--Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy van-e napirend utáni észrevétel?
Kovács László: elmondta, hogy az elmúlt hónapban több kérést tolmácsolt a lakosság felől.
Kérdezte, hogy ezek megvalósultak-e? Kérte, hogy vizsgálják felül az utcai lámpák állapotát. A
Köztársaság úton kérte a Napközi Otthon előtti fák gallyazását, mert esős időben
kellemetlenségeket okoz az áramszolgáltatásban. A kistemető környékén nagymértékű a
szemetelés. A Halottak napjára való tekintettel kérdezte, hogy a szemét összegyűjtése
megtörtént-e? Kérte, hogy kerüljön elhelyezésre egy konténer a Temető dűlőben, hogy a tél
beállta előtt az ott lakók ki tudják helyezni a felgyülemlett szemetet. A Munkácsy úton egy
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aszfaltdarab kivágásra került, kérte ennek helyreállítását. Kérdezte, hogy ez milyen stádiumban
van?
Lakossági bejelentés alapján megnézte a Strand területén átadott építkezést, mert sokaknak
panasza volt. Azt tapasztalta, hogy a kivitelező nem megfelelő minőségben végezte el a munkát.
A festés és a lábazati részek csatlakozása rossz minőségűre sikeredett. A felvonóliftnél a
beépített tető mellett eső alkalmával lefolyik a víz, amely durva nyomot hagy a falon. Az épület
mellett lévő járdánál beomlások vannak, ahol a csapadék az épület felé be tud folyni. A négy
csatornakifolyóból egy van bekötve úgy, hogy teljes elfolyással bír, kettőnél a víz kivetése nem
megfelelően történt meg. Kérdezte, hogy ki lett-e fizetve a vállalkozó? Ha a hibák valóban
helytállóak, akkor a garanciális javítások hogyan fognak megtörténni?
Az előző ülésen elhangzott, hogy Ad-Hoc Bizottság üléséről idő előtt „ment ki” olyan
információ, amely a Képviselő-testület „tisztességét megtépázta”. Kérte polgármester asszonyt,
hogy indítson vizsgálatot azzal kapcsolatban, hogy ki és hogyan vitte ki az információt.
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy kérés volt továbbá a képviselő úr részéről az
Apponyi út padkázása. Elmondta, hogy felszedésre került a föld és murva padkát fog kapni. Az
egyirányúsítás is kérés volt, amely a Gazdasági Bizottság hatáskörébe tartozik. A fák gallyazását
a megbízott cég megkezdte. Volt gond abból, hogy nem volt áram, de erről lakossági tájékoztatás
nem történt. A gallyazásokat a cég saját ütemezése szerint fogja elvégezni, amelyet a Hivatalhoz
be fognak nyújtani. Erről tájékoztatni fogja a Képviselő-testület tagjait. Az utak helyreállítása
kapcsán elmondta, hogy az ABOKOM több helyen csőtörés miatt átvágta az utakat. Hivatalosan
meg fogják kérni, hogy az aszfaltjavításokat végezzék el.
A konténer elhelyezésben nem tett intézkedéseket, de a szemét összeszedés folyamatosan
történik. A Szemere Bertalan és a Szelei út találkozásánál, valamint a Tószegi úti szelektív
hulladéklerakónál a minden napos szállítás ellenére rengeteg szemetet halmoznak fel.
Konténerek kiszállítása megtörtént a frekventált helyekre. Több alkalommal a Kisebbségi
Önkormányzat kérésére megtörtént a konténer kiszállítása a kritikus helyekre.
A Sívó-kúriával kapcsolatban elmondta, hogy nincs még kifizetve a vállalkozó. Krupincza Tibor
cége végezte el az állagmegóvást, Tomasovszki Tamás a műszaki ellenőr. Elmondta, hogy a
vállalásban nem volt benne a járda helyreállítása és az épület alsó része. Vannak olyan helyek,
ahol javítani kellett a vállalkozónak. Az ereszcsatornával kapcsolatban semmilyen észrevétel
nem érkezett hozzá. Rendszeresen megnézte a műszaki ellenőrrel együtt az épületet. Vannak
olyan foltosodások, amelyeket nem lehetett helyrehozni, mert ahhoz le kellett volna verni az erős
cementréteget, amely azonban nem szerepelt az engedélyben.
A cél az volt, hogy ne ázzon tovább a fal felülről, a felső párkányok helyreállítása, a szigetelés, a
tetőcserép ereszcsatornába való beleeresztése, és új ereszcsatorna elhelyezése megtörtént.
Fényképekkel dokumentálták az eredményt, össze lehet hasonlítani a régi állapotával.
Krupincza Tibor: elmondta, hogy állagmegóvó felújítást végeztek, amellyel nem kellett
elhárítani a vizesedés okát, mert az a felújítás következő fázisa lesz. A falakat szebb és olcsóbb
lett volna műgyantás festékkel átfesteni, de csak meszelni lehetett, amelyet porfestékkel lehetett
színezni. Elmondta, hogy négyszer került átmeszelésre az épület.
Parti Mihály: elmondta, hogy a Csiky Gergely utcából ellopták az egyik csatornafedelet, az utca
végén pedig balesetveszélyes a csatorna. Véleménye szerint a kivitelezőre rá kellett figyelni. A
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Gazdasági Bizottság meghozta a forgalomkorlátozással kapcsolatos határozatát. Kérte a
Településfejlesztési Osztályt, hogy a táblákat minél előbb helyezzék ki.
Már több hónapja kérdezte, hogy a Zeneiskola mögötti részen mikor lesz kész a kerítés? A
Gimnázium kerítéséből kis munkával el lehetett volna készíteni. Nem tudja, hogy hol tárolódnak
a gépek, fűkaszák. A közmeghallgatáson többen felszólaltak, hogy az ABOKOM Kft. újabban
pénzt kér a zöld, komposztálható hulladék beszállításáért. Azt a magyarázatot kapta erre, hogy a
vastagabb szárú növények gondot okoznak a felszívó berendezésnél, ezért nekik ezt el kell
szállítani vidékre. Véleménye szerint a lomtalanítást előbb-utóbb meg kell oldani. A közcélúak
foglalkoztatása kapcsán szívesen venné az illegális hulladéklerakók felszámolását. A
közmunkások foglalkoztatásával nincs teljes mértékben megelégedve. Javasolta, hogy a
közmunkások foglalkoztatásának dokumentálására vezessék be a munkanaplót.
Elmondta, hogy egy 80 év feletti idős ember kereste meg azzal, hogy felszólítást kapott azzal,
hogy kösse be a csatornát. Véleménye szerint nem indokolt a csatornabekötés, mert nem
használja életvitelszerűen az ingatlant.
Elmondta, hogy Lipák Istvánné, Bihari u. 13. szám alatti lakos hasonló problémával kereste meg.
Véleménye szerint meg kell vizsgálni, hogy műszakilag indokolt-e a csatorna bekötése.
Elmondta, hogy a Mátyás király út állapota nagyon rossz, meg kell keresni a kivitelezőt, hogy a
nagy kátyúkat télire javítsák ki, mert életveszélyesek. Ha az utak felújításából maradt ki összeg,
akkor el kell gondolkodni, hogy mire lehetne fordítani. Javasolta a városban lévő életveszélyes
kátyúk javítását. Ha lehetőség van rá, fel kell venni a kapcsolatot a kivitelezővel.
Paczáriné Barna Rozália képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők
száma 14 fő.
Retkes Mária: elmondta, hogy kiosztásra került egy tájékoztató a helyi adók alakulásáról,
amelyben szerepel a tényleges előírás és a teljesült adóbevétel október 20-ig. A tényleges
adóelőírás (az indokolatlanul betervezett 55.000.000,-Ft adóhátralék nélkül) 243.513.000,-Ft
volt, ebből 198.898.000,-Ft folyt be, mely 81,7 %-os teljesülést mutat. A gépjárműadóval együtt
betervezett 350.602.000 forintból befolyt 273.506.000 forint, mely 78 %-on teljesült. Kérdezte
jegyzőnőt, hogy van-e már előrelépés az adóbehajtással kapcsolatban? A nagy kintlévőséget még
mindig az iparűzési adó és a gépjárműadó teszi ki. Kérdezte, hogy a gépjárműadós
felszólításoknak van-e már eredménye, van-e visszajelzés?
Tóth Jánosné: elmondta, hogy a gépjárműadóra inkasszót vetettek ki. Több cég kért
részletfizetést, ill. van olyan cég, amely felszámolás alatt van, ezért esélytelen az adók behajtása.
Retkes Mária: elmondta, hogy kérne egy olyan kimutatást, hogy a kötvény mely pályázatok
önerejeként került fedezetként betervezésre.
Tóth Jánosné: elmondta, hogy a ¾ évi pénzforgalmi jelentésben szerepelni fog.
Dr. Németh Mónika: elmondta, hogy valószínűleg a gépjárműadó teljesítése lesz a
legalacsonyabb, mert néhány cég nagy összegű tartozásáról van szó. Folyamatosan inkasszálnak,
de ha ez nem vezet eredményre, akkor nem fog teljesülni. A felszámolás alatt álló cégnél nem
fog annyi vagyon maradni, hogy az adó teljesülhessen.
Az adóhátralékok behajtásával kapcsolatban elmondta, hogy többször kereste a céget. Az utolsó
levélben 30 napos határidőt adtak a válaszadásra. A 30 napos határidőt megelőzően e-mailben
kaptak egy választ, amely azután postai úton is megérkezett. A válasz lényege az volt, hogy a
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Hivatal megakadályozta a céget a munkavégzésben. Elmondta, hogy április óta nem tudtak a
céggel kommunikálni. Erre a levélre a mai napon küldte el a válaszlevelet. Megjelölte azokat a
dokumentumokat, amelyeket a cég tevékenykedése során itt hagyott. Elmondta, hogy aláírásra
alkalmatlan dokumentumokat készítettek elő, ezért nem tudták végrehajtani sem. Már áprilisban
próbálta kezdeményezni az egyeztetést.
Retkes Mária: elmondta, hogy megváltozik a törvény a helyi iparűzési adóra vonatkozóan. Az
idei évre még az 5 éves elévülési idő vonatkozik, de ha átveszi az APEH, akkor csak két év lesz
az elévülési idő. Amit nem tudnak jövőre behajtani a hátralékokból, az el fog veszni, mert nem
fogja tudni az APEH behajtani, mert nem veszik át a jelenlegi hátralékot. Nagyon fontos lenne,
hogy lépés történjen ebben az ügyben.
Dr. Németh Mónika: elmondta, hogy az iparűzési adót úgy fogja átvenni az APEH, hogy a
hozzá kerülő cégek hátralék nélkül indulnak, és a hátralékbehajtás az Önkormányzatnál marad.
A levelében kérte, hogy kezdje el a cég a behajtást, mivel erre kötöttek szerződést. Ha az az
álláspont születik, hogy a Hivatalnak kell a behajtást végrehajtani, akkor a jelenlegi létszám
mellett ezt nem tudják megoldani.
Gulykáné Gál Erzsébet: elmondta, hogy a legutóbbi testületi ülésen kapott ígéretet a Hunyadi
utca kátyúzására. Kérdezte, hogy ez meg fog-e idén valósulni?
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy kátyúzásra nincsen fedezet. Csak a vízvezeték
cserék miatti kátyúzást fogják elvégezni. Elmondta, hogy az utas pályázatban nem volt
tartalékkeret és a lomtalanításra sincsen fedezet. Folynak az ABOKOM Kft-vel a tárgyalások a
pénzügyi elszámolás tekintetében, és amennyiben marad pénz, akkor lehet a lomtalanítást
betervezni. A vízbekötések révén betört utakat azonban helyre kell állítani.
Gulykáné Gál Erzsébet: elmondta, hogy már többször említette ezt. A Hunyadi és Tószegi út
találkozásánál van egy nagy kátyú, amely frekventált helyen van és balesetveszélyes. Kérte,
hogy amennyiben lehetőség van rá, úgy a kátyúzást végezzék el.
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a vasúti kő felhasználására kiírták a pályázatot.
Ha lehet szerződni a céggel, akkor megvalósulhatnak a kátyúzások is.
Gulykáné Gál Erzsébet: az Arany János utca megrepedt. Kérdezte, hogy mitől sérült meg, és
helyre lehet-e állítani?
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy építkezés által repedt meg.
Gulykáné Gál Erzsébet: elmondta, hogy a MÁV parkolót bocsátott a város rendelkezésére.
Véleménye szerint tájékoztatni kell a lakosságot.
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy megjelent a tájékoztatás a Kincskereső újságban.
Kovács László: elnézést kért Krupincza Tibor képviselőtől. Elmondta, hogy nem szereplési
vágy, ha tolmácsolja a lakosság észrevételeit egy képviselő-testületi ülésen.
Dr. Egedy Zsolt: elmondta, hogy az újonnan megépült Magyar Benigna, Táncsics és Blaskovics
utcák esetében traktorral behajtani tilos tábla került elhelyezésre mindenféle felhatalmazás
nélkül. Jelenleg egy 20 vagy 40 tonnás kamionnal mindenféle következmény nélkül rá lehet
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hajtani az új utakra. Úgy gondolja, hogy súlykorlátozó táblával lehetne a nagy tömegű
gépjárművek, traktorok behajtását korlátozni. Kérte, hogy a traktortiltó táblák kerüljenek
levételre és a megfelelő súlykorlátozó tábla kerüljön kihelyezésre.
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy az útépítések idejére kerültek ki a traktorral
behajtani tilos táblák, mert az útépítés során szétnyomták a szegélyt. Semmi akadálya, hogy
traktorok is közlekedjenek az úton.
Mészáros László: ismertette a Gazdasági Bizottság forgalomkorlátozásra vonatkozó határozatát.
A Magyar Benigna, Blaskovics és Táncsics utak esetében 5 tonnás súlykorlátozó táblát javasolt a
Bizottság, kivéve mezőgazdasági járművek, valamint sebességkorlátozó tábla. A Csiky Gergely
útra sebességkorlátozó és súlykorlátozó táblát, valamint célforgalom táblát javasoltak elhelyezni.
A lakosság részéről felmerült a fekvőrendőr kialakításának lehetősége, de ezt nem lehet
kivitelezni. A nagytemető sarkára, a 40-es mellett egy 7,5 tonnás korlátozó táblát javasoltak
elhelyezni. Javaslatot tettek a Közút felé, hogy a 40-es úton a mezőgazdasági járművek kitiltása
szűnjön meg. A Vasvári Pál úton a sebességkorlátozó és a súlykorlátozó táblának létjogosultsága
van. A Dózsa és a Bethlen Gábor utcák egyirányúsítása is szóba került a bizottsági ülésen. Úgy
gondolja, hogy ezen döntést egy fórumnak meg kell előznie.
Dr. Egedy Zsolt: az építkezés idejére valóban kihelyezésre kerültek a traktorral behajtani tilos
táblák, ezek kihelyezése teljesen helyes volt. Az utak átadása után azonban nem ugyanazok a
táblák maradtak, hanem teljesen új táblák kerültek kihelyezésre. A Magyar Benigna utcához
kapcsolódóan lakossági megkeresés alapján elmondta, hogy a külterületi oldalán végig ki van
árkolva, és nem tudják a telkeket megközelíteni, csak úgy, ha a telkeken keresztül mennek. A
Magyar Benigna utca felől volt egy csatlakozás a Belsőerdő dűlőre. Jelenleg a dűlőútra sem lehet
ráközlekedni, mert egy víztikkasztó árok került kialakításra. Véleménye szerint az eredeti
állapotot helyre kellene állítani.
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy van-e még kérdés, észrevétel?
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el.
--Mivel több napirend és hozzászólás az ülésen nem volt, így Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester az ülést bezárta.
K.m.f.
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