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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 16-án
megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: Csányi Tibor, Dr. Egedy Zsolt, Földi Áron, Gulykáné Gál Erzsébet,
Habony István, Kovács László, Krupincza Tibor, Mészáros László, Murvainé Kovács
Rita, Parti Mihály, Pető Istvánné, Retkes Mária, Romhányiné dr. Balogh Edit, Szabó
András Istvánné, képviselő 14 fő
Távolmaradását jelezte: Bánné Hornyik Mária, Kocsiné Tóth Valéria, Paczáriné
Barna Rozália, Varga Sándorné
Polgármesteri Hivatal részéről: Dr. Németh Mónika jegyző, Dr. Pástét Rita jegyzői
titkárságvezető, Hamar Sándorné gazdasági osztályvezető, Dusa Zsuzsanna
településfejlesztési osztályvezető, Gebeiné Hangyál Gabriella gyámhivatal vezető,
Kovács Teodóra Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi osztályvezető, Bán János
hatósági és ügyfélszolgálati ügyintéző, Falusi Antalné okmányirodai ügyintéző,
Bankó Gábor okmányirodai ügyintéző, Farkasné Fazekas Mária jegyzőkönyvvezető
Jelen volt továbbá: ifj. Dr. Tóta Áron ügyvéd
Külsős bizottsági tag: Csiza Zsoltné, Temesközy Tamás
Állampolgári megjelenés: 1 fő
Romhányiné dr. Balogh Edit: Köszöntötte a jelenlévőket, megállapította, hogy a
képviselő-testület határozatképes. Bánné Hornyik Mária, Kocsiné Tóth Valéria,
Paczáriné Barna Rozália és Varga Sándorné képviselők igazoltan tartózkodnak távol
az ülésről.
Jegyzőkönyvi hitelesítők személyére javasolta Csányi Tibor és Dr. Egedy Zsolt
képviselőket.
Kérte a Képviselő-testület
személyéről.

tagjait

szavazzanak

a

jegyzőkönyvi

hitelesítők

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett egyetértett Csányi Tibor és Dr. Egedy Zsolt jegyzőkönyvi
hitelesítők személyével.
Ismertette a meghívóban kiadott napirendi pontokat. Felvételre javasolta „Mindenki
Egészségmegőrző
Központjának
komplex
akadálymentesítésére
kiírt
ajánlattételi felhívás visszavonása” című napirendi pontot nyílt ülés 2. napirendi
pontjaként. Levételre javasolta „Kerékpártároló építésére benyújtandó pályázat
kódjának megváltozása” című napirendi pontot.
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Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a „Mindenki Egészségmegőrző
Központjának komplex akadálymentesítésére kiírt ajánlattételi felhívás
visszavonása” című napirendi pont 2. napirendi pontként történő felvételéről.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 1
tartózkodás mellett a „Mindenki Egészségmegőrző Központjának komplex
akadálymentesítésére kiírt ajánlattételi felhívás visszavonása” című napirendi pont 2.
napirendi pontként történő felvételét elfogadta, és a következő határozatot hozta:
326/2008. (X. 16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe
véve Abony Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 21/2007.(VI.29.) számú rendelet 16. § (7) bekezdésében foglaltakat, a
meghívóban nem szereplő „Mindenki Egészségmegőrző Központjának
komplex akadálymentesítésére kiírt ajánlattételi felhívás visszavonása”
című napirendi pontot a képviselő-testületi ülésen 2. napirendi pontként
napirendre tűzi.
Határidő: azonnal, 2008. október 16.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a „Kerékpártároló építésére
benyújtandó pályázat kódjának megváltozása” című napirendi pont levételéről.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett „Kerékpártároló építésére benyújtandó pályázat kódjának
megváltozása” című napirendi pont levételét elfogadta, és a következő határozatot
hozta:
327/2008. (X. 16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított
jogkörében eljárva a „Kerékpártároló építésére benyújtandó
pályázat kódjának megváltozása” című napirendi pontot a
képviselő-testületi ülés napirendjéről leveszi.
Határidő: azonnal, 2008. október 16.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
--Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az így kialakult napirendi pontok
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal, és 0
tartózkodás mellett a napirendeket egyhangúlag elfogadta.
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Nyílt ülés:
Napirend:
1. Abony Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal Adóosztályán 5 évre visszamenőleg
történő felülvizsgálatára fedezet biztosítása
valamint Abony Város Önkormányzat
8/2008.(II.28.) számú költségvetési rendelet
módosítása
2. Mindenki Egészségmegőrző Központjának
komplex akadálymentesítésére kiírt ajánlattételi felhívás visszavonása
Zárt ülés
Napirend:
1. Abony, Kossuth tér 9. szám alatti
(hrsz.:862/3) ingatlan adásvételi szerződése

Előadó:
Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

Előadó:
Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

--Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, van-e napirend előtti kérdés, hozzászólás?
Dr. Németh Mónika: Bemutatta Dr. Pástét Ritát, a jegyzői titkárság új vezetőjét. A
jegyzői titkárságvezetői feladatok mellett az oktatási referens feladatait is ő fogja
végezni.
Dr. Pástét Rita: Megköszönte a bizalmat és elmondta, hogy mindenben segíteni
fogja a testület és a hivatal munkáját.
Pető Istvánné: Az áramszolgáltató értesítő levelét kiosztották a testületnek, mely a
magas fák kivágására vonatkozik. Bizonyos magasságon túl az E-ON teljes
egészében ki kívánja vágatni a fákat. A hivatal osztályvezetőjével egyeztetve a
fakivágás a város jelentős területét érintené, 100-as nagyságrendű a fák száma,
mely sok utcát érint. Az érintett területek egy része önkormányzati, míg másik felük
közútkezelői tulajdonú. Az E-ON csak a számára fontos jogszabályt idézi,
elfeledkezik megemlíteni, hogy létezik törvény a fák védelméről, valamint a helyi
rendeletek is szabályozzák, hogy a fakivágás mely esetei engedélykötelesek. Kérte,
hogy vágás helyett inkább gallyazzanak. Javasolta, hogy tárgyaljanak ez ügyben az
E-ON-nal.
Dr. Egedy Zsolt képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők
száma 13 fő
Mészáros László: Következő testületi ülésre bővebb tájékoztatást kért a kötvényről.
Kiterjedően arra, hogy mennyire befolyásolják a jelenlegi gazdasági események a
kötvényt. Véleménye szerint, ha már tulajdonosai vagyunk egy jó befektetésnek
akkor most folyamatosan figyelemmel kell kísérni. Kérte a gazdasági osztály
vezetőjét, amennyiben szükséges idejében tegyék meg a szükséges lépéseket.
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Dr. Egedy Zsolt képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők
száma 14 fő
Romhányiné dr. Balogh Edit: A mai testületi ülésre gazdasági osztály által
kiosztásra került a frissen elkészített kötvénnyel kapcsolatos információ. Jelenleg
még van kamatnyereség. Ezentúl minden testületi ülésre hozni fogják a kötvénnyel
kapcsolatos aktuális információkat. Raiffeisen bankkal kötött szerződés tartalmazza,
ha árfolyamváltozás történik, akkor az ajánlatot megteszik, hogy ne kerüljön csődbe
az önkormányzat. A kiosztott anyag részletesen tartalmazza, hogy mennyi a
kamatnyereség, jelenleg pozitív egyenleg áll fenn. Teljesítik képviselő úr kérését,
minden testületi ülésre kiosztásra fog kerülni a szállítói tartozásról szóló kimutatással
együtt.
Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, hogy egyeztettek a kötvény kérdésében gazdasági
osztályvezetővel. A kibocsátáskor 162,2 svájci frank volt az árfolyam, mai nap 172
svájci frank körül van. Amennyiben a banknak az árfolyamát néznénk 10 forint
áresés tapasztalható a kibocsátáskori árfolyamhoz képest, így nőtt a kötvény értéke.
Nem a 2,2 milliárd az irányadó, hanem a svájci frank árfolyama. Lényeg, hogy a
kamatfizetéskor mennyi lesz a svájci frank árfolyama. Ez egy 20 éves kibocsátási
kötvény, azért bocsátották ki, hogy a pályázati önerőt finanszírozni tudják, nem
szabad felélni a nyereséget. Javasolta, hogy bővített táblázatot osszanak ki a
következő testületi ülésre, a kibocsátás pillanatától a táblázat elkészítéséig.
Romhányiné dr. Balogh Edit: A jelenleg kiosztott táblázat a kötvénykibocsátástól,
jelen pillanatig tartalmazza a kötvény felhasználását. Kamatkiadás 39 millió forint, 16
millió a kamat különbözet. Véleménye szerint olyan befektetést kell megvalósítani,
ami értékálló. Jobb befektetést nem tudnak eszközölni, mint az ingatlanvásárlás,
vagy aranyvásárlás. Egyetértett alpolgármester úrral, hogy a kötvényt működési
költségre felhasználni nem lehet. Jelenleg 16 millió forint nyereség van.
Kérdezte, van-e több kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a napirend előtti hozzászólásokat lezárta.
--1./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Adóosztályán 5 évre visszamenőleg történő felülvizsgálatára fedezet biztosítása,
valamint Abony Város Önkormányzat 8/2008.(II.28.) számú költségvetési rendelet
módosítása
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh
kiegészíteni nem kívánta.

Edit:

Ismertette

az

előterjesztésben

foglaltakat,

Retkes Mária: Pénzügyi Bizottság a napirendet megtárgyalta, javasolta a képviselőtestületnek elfogadásra.
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Dr. Németh Mónika: A szerződés tervezetet tájékoztatásul csatolták az
előterjesztéshez. Elmondta, hogy több egyeztetést is folytattak a szerződés
tartalmáról. Szeretnének részletfizetést kérni, illetve olyan konstrukciót, hogy
teljesítéskor a megállási pontoknál történne a fizetés.
Mészáros László: Ez a dolog márciusban elakadt, most próbálnak valamit keresni.
Néhány kérdése van. Felmérésre került-e az adóállomány mértéke, van-e adóhiány,
milyen az összetétele? Vannak kintlévőségeink, melyek behajthatatlanok. Egyáltalán
tisztában vannak-e, hogy mit keresnek, mit várnak az ellenőrzéstől? Lesz-e kézzel
fogható bevétel, ha a bevétel a kiadással egálban van, akkor a testületet erkölcsi
veszteség éri. Mi alapján kerültek az ajánlattevők kiválasztásra? Egyik ajánlat 3 millió
forint, másik 8 millió forint, harmadik 0 forint. Tudomása szerint elveszett egy ajánlat,
vagy nem is érkezett meg, miért nem érkezett meg? Egyáltalán tisztában voltak-e a
cégek, hogy mire vállalkoznak?
Dr. Németh Mónika: Nem arról van szó, hogy elveszett az ajánlat, hanem az
ajánlattevő nem jelentkezett. Többször küldtek e-mail-t, telefonáltak, de semmire
nem reagált vissza. Későb visszaélési botrány kapcsán jelent meg a cégvezető az
országos híradásokban. A C + C Adó és Pénzügyi Tanácsadó Rt. véleménye szerint
a lehető legjobb választás lesz, hiszen országosan elismert pénzügyi szakember
vezetésével végzik el a vizsgálatot. Több céget megkerestek, de nem kapkodtak
ezután a munka után. Elmondta, hogy az adóhiány mértékét előzetesen nem tudják
felmérni. Két, az adóosztályon korábban dolgozó személy ellen fegyelmi eljárás
indult, célszerű lenne az adóval kapcsolatos problémákat felmérni. Öt évre
visszamenőleg minden adónemre kiterjed majd a vizsgálat. Ezek után véget lehet
vetni azoknak a pletykáknak, hogy ki fizet adót és ki nem.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Szükségesnek tartotta a vizsgálatok elvégzését.
Véleménye szerint baj van a kommunális adó kivetésével és befizetésével is. Nem
pontos a lakóingatlanok száma sem a nyilvántartás szerint. A hivatal kapacitása
nincs meg ahhoz, hogy felmérje a hiányosságokat. Amennyiben kiderül, hogy ötszáz
háztartás nem fizetett, akkor az eredmény a többszöröse lehet, mint a kiadás.
Mészáros László: Elmondta, hogy az elhangzott indoklással nem jutott előbbre.
Szerinte, ha 500 háztartásnál találnak egyenként 4000 forint kintlévőséget, akkor
még nem lesznek pénzüknél. Nem tudja elképzelni, hogy milyen plusz bevételek
lehetnek az ellenőrzés kapcsán, ha vannak, akkor a belső ellenőrzésnek kellett volna
korábban feltárni. Külső szakértő nem biztos, hogy meg tudja állapítani. Vannak
állampolgárok, akik nem fizetnek és vannak olyanok, akik fizetésképtelenek.
Javasolta fogalmazzák meg, hogy mit keresnek, utána kell megbízni a céget.
Romhányiné dr. Balogh Edit: A vizsgálat teljes körű, minden adónemre
vonatkozóan, nem egy adófajtára vonatkozik, hanem valamennyire.
Gulykáné Gál Erzsébet: Véleménye szerint sokat időznek a napirendi pont
tárgyalásával. Javaslata, hogy a legkedvezőbb és a pénzügyi bizottság által javasolt
ajánlatot meg kell szavazni.
Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, hogy az ominózus egykori adóirodán dolgozó
köztisztviselőkkel kapcsolatban nem volt egyértelmű a tájékoztatás, valamint a
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beszedett adókról szóló tájékoztatás sem volt megfelelő. A szakértő cég hozott
anyagból fog dolgozni. Feladatuk az lesz, hogy a nyilvántartások alapján megnézik,
hogy a kivetés megtörtént-e, ha nem akkor miért nem. Amennyiben megtörtént a
kivetés a beszedés miért maradt el. Gazdasági Bizottság elnökének hozzászólását
jogosnak tartotta, miszerint a belső ellenőrzés korábban már vizsgálhatta volna az
ügyet. Amennyiben a folyamatos ellenőrzés megtörtént volna és a közbizalom
működne, akkor talán nem lenne szükség ilyen megbízás adására külső szakértő
cég részére. Mik a rendelkezésre álló adatok? Iparűzési adónál nyomon követhető,
hogy az elmúlt 5 évben mennyi volt a kivetett és befizetett összeg, a vállalkozó saját
maga vallja be. Véleménye szerint adófeltárásra ez nem lesz alkalmas. Milyen
adókat nem tudnak behajtani, korrekt módon lett-e kiszámolva, vagy sem? Ezekre a
kérdésekre várja a választ. Bízik abban, hogy különösebb hibákat nem tár fel a
vizsgálat.
Dr. Németh Mónika: Véleménye szerint más a vizsgálati módszere ennek a cégnek.
Rendelkezésre álló nyilvántartások alapján ez a vizsgálati módszer saját szellemi
terméknek tekintendő, ezért nem hozzák nyilvánosságra. Egy éve már annak, hogy
elég viharos dolgok hangzottak el az adóval kapcsolatosan, éppen ezért helyre
kellene tenni az ügyet. Elmondta, hogy a vizsgálat azért is fontos, mert legalább
nyugvópontra lehet tenni az abonyi adóhelyzetet és ez véget vethet a
találgatásoknak.
Romhányiné dr. Balogh Edit: A testületnek nincs takargatnivalója. Véleménye
szerint nem olyan nagy kiadásról van szó, hogy ne érje meg a hiányosságok
feltárására ennyit áldozni.
Kovács László: A behajtás a hivatal feladata, a feltárásra pedig bízzák meg a
javasolt céget.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati
javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a képviselő-testület 13 igen és 0 nem szavazattal, 1
tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta, és a
következő határozatot hozta:
328/2008. (X. 16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított
jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület 2008. évben 3.000.000,-Ft + ÁFA összeget
biztosít az adóosztályon 5 évre visszamenőlegesen a rendelkezésre
álló nyilvántartások alapján az adó-megállapítások, kivetések – és
beszedések felülvizsgálatára a Polgármesteri Hivatal szakmai
szolgáltatások kiadásának során.
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A feladat elvégzésekor a jogszabály szerint járó adó, adóhátralék és
pótlék, mint vetítési alap alapján 15 %-os sikerdíj fedezetét a
Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetésében biztosítja.
Határidő: megbízási szerződésben foglaltak szerint
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
Gazdasági Osztály
Jegyzői Titkárság
CCA Adó és Pénzügyi Tanácsadó, Menedzser Zrt.
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a rendeletmódosítás elfogadásáról.
Megállapította, hogy a képviselő-testület 12 igen és 0 nem szavazattal, 2
tartózkodás mellett az előterjesztést és a rendelet-módosítást elfogadta, és a
következő rendeletet hozta:
Abony Város Önkormányzatának
27/2008 . (X.17.) sz. rendelet-tervezete
a 2008. évi költségvetésről szóló 8/2008. (II.28.) 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 8/2008
(II.28.) számú Abony Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletét
(továbbiakban R.) – az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A R. 3.§-ban a bevételi és kiadási főösszege:
- bevételi főösszegét 5 184 970 e Ft
- kiadási főösszegét 5 184 970 e Ft
2. §
(1) Az R. 1. számú melléklete az alábbiakban módosul:
I.
Folyó (működési) kiadások előirányzatát: 2 162 181 e Ft-ra megemeli:
Ebből:
- személyi jellegű kiadások előirányzata:
968 018 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok előirányzata:
312 975 e Ft
- dologi jellegű kiadások előirányzata:
603 443 e Ft
- egyéb folyó kiadások előirányzata:
17 966 e Ft
- támogatásértékű kiadások előirányzata:
41 869 e Ft
- műk.c.pe.átadás kiadások előirányzata:
29 948 e Ft
- társadalom és szoc.pol.juttatás kiadásának előirányzata: 121 871 e Ft
- ellátottak pénzbeli juttatás kiadásának előirányzata:
13 710 e Ft
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- kamatkiadások előirányzata:
52 381 e Ft.
(2) II. A felhalmozási és tőke jellegű kiadások előirányzata: 405 779 e Ft.
Ebből:
- beruházási kiadások előirányzata:
111 068 e Ft
- felújítási kiadások előirányzata:
285 944 e Ft
- felhalmozási c.pe.átadás előirányzata:
8 767 e Ft.
(3) III. Tartalékok kiadási előirányzata: 2 385 440 e Ft-ra módosul:
Ebből:
- általános tartalék előirányzata:
2 303 660 e Ft
- céltartalék előirányzata:
81 780 e Ft.
(4) IV. Hitelek kamatai kiadási előirányzata: 22 566 e Ft.
(5) VI. Finanszírozási kiadások előirányzata: 209 004 e Ft.
3. §
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Abony, 2008. október 16.
Romhányiné Dr. Balogh Edit sk.
polgármester

Dr. Németh Mónika sk.
jegyző

Kihirdetve: Abony, 2008. október 17.
Dr. Németh Mónika sk.
jegyző
--2./ Napirendi pont tárgya: „A Mindenki Egészségmegőrző Központjának komplex
akadálymentesítésére” kiírt ajánlattételi felhívás visszavonása
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
Kiegészítésül elmondta, hogy a gépészetet, vízvezetékrendszert is érinti az
akadálymentesítés, olyan tartalmú átalakítását kell végrehajtani az épületnek, mely
jelentősen megnövelte a költségeket, szinte indokolatlanul. Egyeztetések
szükségesek a tervmódosításra vonatkozóan. Amennyiben az építéshatóság
változatlanul ragaszkodik, hogy a korábban megtervezett módon kerüljön átépítésre
a központ, akkor plusz gépészeti dolgokat kell megterveztetni, amely veszélyeztetné
a szakrendeléseket is. A mai napon történt egyeztetés a VÁTI-val, nem zártkóztak el
a tervdokumentáció módosításától, amennyiben az akadálymentesítés meg fog
felelni a tervezésnek. Elmondta továbbá, hogy az épület belső része 3 éve került
felújításra, ezt nem szabad szétrombolni. Véleménye szerint el kell kerülni, hogy
plusz terveket kelljen készíttetni. A közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívás
visszavonására a holnapi nap van szükség. A mai napon hozni kell erre
vonatkozólag döntést és utána át kell gondolni, hogy az akadálymentesítést ilyen
feltételek mellett bevállalják-e, vagy sem.
Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, hogy ez jelenleg még a pályázatot nem, csak a
végrehajtását érinti az ajánlattételi felhívásnak. Véleménye szerint ismételten ne
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kerüljön testületi ülésre, jogilag erre biztos van lehetőség. Az anyag tartalmazza,
hogy az ajánlattételi felhívás elveiben megegyező felhívás, tehát az előző kiírás
elveivel megegyező. A bírálati szempontok és szorzók fő csapásirányai
változatlanok. Ettől függetlenül maga részéről pongyolának tartotta ezt a
megfogalmazást, műszakilag kell módosítani. Amennyiben ez a megfogalmazás jó
akkor elfogadja, de érdekesnek tartotta, hogy a szakértő azt mondta, hogy ez
elegendő.
Retkes Mária: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendet és javasolta a 2.
pont kiegészítését, hogy „módosított műszaki tartalommal”.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Kérte a képviselő-testület tagjait, szavazzanak az előterjesztés és a határozati
javaslat 2. pontjának „módosított műszaki tartalommal” kiegészítés elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett a határozati javaslat 2. pontjának „módosított műszaki tartalommal”
kiegészítését egyhangúlag elfogadta.
Kérte a képviselő-testület tagjait, szavazzanak az előterjesztés és a módosított
határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett az előterjesztést és a módosított határozati javaslatot elfogadta,
és a következő határozatot hozta:
329/2008. (X. 16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi
határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület a Z-298/2008.(IX.25.) számú képviselő-testületi
határozatában jóváhagyott „Mindenki Egészségmegőrző Központjának
komplex akadálymentesítése kivitelezési feladatainak ellátására”
ajánlattételi felhívást visszavonja.
2. Képviselő-testület felhatalmazza a Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottságot a
közbeszerzési eljárás lefolytatásának előkészítésére módosított műszaki
tartalommal.
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a felmerült műszaki problémák
tisztázását követően a Z-298/2008.(IX.25.) számú határozattal jóváhagyott
ajánlattételi felhívás
elveivel
megegyező
ajánlattételi felhívás
közzétételére.
Határidő: a kiírás visszavonására 2008. október 17.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
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A határozat végrehajtásában közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
A határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Településfejlesztési Osztály
Jegyzői Titkárság
--Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, így az ülést Romhányiné dr. Balogh
Edit polgármester bezárta.
Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját!
Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült!
K.m.f.

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

Dr. Németh Mónika
jegyző

Csányi Tibor
Dr. Egedy Zsolt
jegyzőkönyvi hitelesítők

