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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-i
üléséről.
Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Dr. Egedy Zsolt
alpolgármester, Bánné Hornyik Mária, Csányi Tibor, Földi Áron, Habony István, Kovács
László, Krupincza Tibor, Mészáros László, Murvainé Kovács Rita, Parti Mihály, Pető
Istvánné, Retkes Mária, Szabó András Istvánné, Varga Sándorné Képviselő-testület
tagjai 15 fő.
Napirend tárgyalása közben érkezett: Kocsiné Tóth Valéria képviselő.
Távolmaradását jelezte: Gulykáné Gál Erzsébet és Paczáriné Barna Rozália
képviselő.
Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: Dr. Németh Mónika jegyző, Dr. Pástét
Rita jegyzői titkárságvezető, Kovács Teodóra humán közszolgáltatások és munkaügyi
osztályvezető, Pillmayer Lénárdné gazdasági osztályvezető-helyettes, Gönczöl Erika
gazdasági ügyintéző, Mátyus Zoltánné településfejlesztési osztályvezető-helyettes,
Magyarné Nagy Nóra településfejlesztési ügyintéző, Petrezselyem Gábor
településfejlesztési ügyintéző, Bankó Gábor okmányirodai ügyintéző, Dömök Sándor
informatikus, Szekeres Marianna Katalin és Darányi Erika jegyzőkönyvvezetők.
Jelenlévő bizottsági tag: Temesközy Tamás.
Meghívottként jelen volt: Csontos Ildikó.
Jelen volt továbbá: Pintér Lászlóné Egészségmegőrző Központ részéről, Györe Tibor
Mozgáskorlátozottak Egyesületének Helyi Szervezete részéről.
Állampolgári megjelenés: 5 fő.
--Romhányiné dr. Balogh Edit: köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.
Megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés az önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 21/2007. (VI. 29.) számú rendelet értelmében került összehívásra.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta.
A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot. Névsor szerint Varga Sándorné és
Bánné Hornyik Mária képviselők a jegyzőkönyvi hitelesítők.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a jegyzőkönyv hitelesítők
személyének elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett elfogadta Varga Sándorné és Bánné Hornyik Mária jegyzőkönyv hitelesítők
személyét.
Ismertette a napirendi pontokat.
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A meghívóban szereplő napirendek közül levételre javasolta:
- KEOP 2007-5.1. „Az energetikai hatékonyság fokozása” című pályázathoz
energetikai számításhoz szakmérnök megbízása című napirendi pontot.
Kérdezte, hogy a napirendi pontok kapcsán van-e kérdés, észrevétel?
Varga Sándorné: javasolta, hogy a nyílt ülés 2. és 5. napirendi pontja kerüljön
felcserélésre, tekintettel arra, hogy a 2. napirendi ponthoz meghívott vendég csak
később tud érkezni.
Pető Istvánné: elmondta, hogy az Abony Város Díszpolgára cím adományozásáról
szóló helyi rendelet módosítását szeretné, ha a Képviselő-testület felvenné a napirendi
pontok közé.
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy törvényességi akadálya van a rendeletmódosítás megtárgyalásának, ezért javasolta, hogy térjenek vissza rá a következő,
novemberi ülésen, ill. a Díszpolgári cím adományozására is. A jelenlegi rendelet egy
személy számára teszi lehetővé a Díszpolgári cím adományozását.
Habony István: nem javasolta a rendelet felpuhítását.
Dr. Egedy Zsolt: kérdezte, hogy mi az indoka a napirendi pont levételének? Bővebben
szeretne hallani a rendelet-módosítás indokáról. Véleménye szerint most nem lehet a
rendelet-módosításról dönteni.
Pető Istvánné: elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság munkatervében szerepel a helyi
rendeletek felülvizsgálata, a rendelet-módosítások folyamatban vannak. Ezt a
rendeletet a nyár folyamán nem érkezték felülvizsgálni, ezért a bizottsági ülésen kérte a
bizottsági tagokat, hogy fogalmazzák meg, hogy a testületi ülésen a rendelet-módosítás
pótnapirendként kerüljön felvételre. A rendelet 10. § (2) bekezdése értelmében egy
személynek lehet Díszpolgári címet adományozni. Javasolta, hogy ne csak egy
személy kaphasson ilyen címet, hanem két személynek lehessen adományozható.
Dr. Egedy Zsolt: elmondta, hogy a rendelet-módosítás megtárgyalására jogi lehetőség
nem áll rendelkezésre. Abony városa az eddigiekben élő embernek nem adományozott
Díszpolgári címet. Véleménye szerint szegénységi bizonyítványa a városnak, hogy nem
tudott Díszpolgári címet adományozni az eddigiekben. Ha több személyt szeretnének
kitüntetni, véleménye szerint létre kell hozni egy új címet, ami adományozható. Úgy
gondolja, hogy a Díszpolgári cím egy életút elismerése.
Csányi Tibor: egyetértett az alpolgármester úr által elmondottakkal. Eddig azért nem
lett Díszpolgári cím adományozva, mert a korábbi polgármester azt mondta, hogy ha
egy valaki nem ét egyet egy személlyel, akkor nem kapja meg a címet. Ezzel a
gyakorlattal nem értett egyet, ugyanakkor azt sem szeretné, ha lejáratódna a cím.
Véleménye szerint az Abonyiak Abonyért díj is lejáratódott. Egyetértett Pető Istvánné
képviselőtársa javaslatával is, de nem szeretné, ha a javaslata azt eredményezné, hogy
10 év múlva 20 Díszpolgári címmel rendelkező lakosa legyen a városnak. Olyan
emberek kapják meg, akik Abony városáért tettek. Javasolta, hogy most ne döntsenek a
napirend kapcsán, vegyék le napirendről.
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Romhányiné dr. Balogh Edit: egész életművében, nyugdíjazást követően, idős korban
adható a cím. Elveszti a cím a hírnevét. Meggátolja a rendelet, hogy 40-50 éves
emberek is kaphassanak Díszpolgári címet. Véleménye szerint a rendelet-módosítást
követően kellene a Díszpolgári cím adományozásáról dönteni.
Mészáros László: ismertette a rendelet 1. §-át.
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy a napirendi pontok kapcsán van-e még
kérdés, észrevétel?
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el.
A meghívóban szereplő napirendek közül levételre javasolta:
-

KEOP 2007-5.1. „Az energetikai hatékonyság fokozása” című pályázathoz
energetikai számításhoz szakmérnök megbízása című napirendi pontot, melyről
tájékoztató kerül ismertetésre.

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott napirendi pont
levételéről.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen és 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás
mellett az elhangzott napirendi pont levételével egyetértett, és a következő határozatot
hozta:
331/2008. (X. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében
eljárva a „KEOP 2007-5.1. „Az energetikai hatékonyság fokozása”
című pályázathoz energetikai számításhoz szakmérnök megbízása”
című napirendi pontot a képviselő-testületi ülés napirendjéről leveszi.
--Javaslatként hangzott el, hogy az „Abony Város Díszpolgára” cím adományozásának
rendjéről szóló 22/1995. (XI. 07.) számú rendelet kerüljön felvételre.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott napirend felvételéről.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 2 igen és 5 nem szavazattal, 8 tartózkodás
mellett az elhangzott napirend felvételével nem értett egyet, és a következő határozatot
hozta:
332/2008. (X. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében
eljárva Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének az „Abony
Város Díszpolgára” cím adományozásának rendjéről szóló 22/1995.
(XI. 07.) számú rendeletének módosítását nem tűzi a képviselő-testületi
ülés napirendjére.
---
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Elhangzott, hogy az „Abony Város Díszpolgára” cím adományozására benyújtott
javaslatok megtárgyalása” című napirend kerüljön levételre.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott napirendi pont
levételéről.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 3 nem szavazattal, 4 tartózkodás
mellett az elhangzott napirend felvételével egyetértett, és a következő határozatot
hozta:
333/2008. (X. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében
eljárva az „Abony Város Díszpolgára” cím adományozására
benyújtott javaslatok megtárgyalása” című napirendi pontot a
képviselő-testületi ülés napirendjéről leveszi.
--Javaslatként hangzott el, hogy a nyílt ülés 2. napirendi pontja 5. napirendi pontként
kerüljön megtárgyalásra.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott sorrendmódosítás
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 11 igen és 2 nem szavazattal, 2 tartózkodás
mellett az elhangzott sorrendmódosítással egyetértett.
A Képviselő-testület zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa
kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene, ezért az
alábbi napirendi pontok tárgyalására zárt ülést rendelhet el a Képviselő-testület:
-

Abony, Árpád u. 1602/2 hrsz-ú ingatlan pályázatra történő kiírása és
Az Ungár-kúria Abony, Szolnoki út 3. sz. alatti, 3262 hrsz-ú inatlan értékesítése

című napirendi pontok megtárgyalására.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy az „Abony, Árpád u. 1602/2
hrsz-ú ingatlan pályázatra történő kiírása” című napirendi pont zárt ülésen kerüljön
megtárgyalásra.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 4 nem szavazattal, 1 tartózkodás
mellett „Abony, Árpád u. 1602/2 hrsz-ú ingatlan pályázatra történő kiírása” című
napirendi pont megtárgyalására zárt ülést rendelt el, és a következő határozatot hozta:
334/2008. (X. 30.) 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 8. § (3)
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bekezdésének b) pontjában foglaltakat, az „Abony, Árpád u. 1602/2
hrsz-ú ingatlan pályázatra történő kiírása” című napirendi pont
megtárgyalására zárt ülést rendel el.
--Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy az „Az Ungár-kúria Abony,
Szolnoki út 3. sz. alatti, 3262 hrsz-ú inatlan értékesítése” című napirendi pont zárt
ülésen kerüljön megtárgyalásra.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás
mellett „Az Ungár-kúria Abony, Szolnoki út 3. sz. alatti, 3262 hrsz-ú inatlan értékesítése”
című napirendi pont megtárgyalására zárt ülést rendelt el, és a következő határozatot
hozta:
335/2008. (X. 30.) 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 8. § (3)
bekezdésének b) pontjában foglaltakat, az „Az Ungár-kúria Abony,
Szolnoki út 3. sz. alatti, 3262 hrsz-ú inatlan értékesítése” című
napirendi pont megtárgyalására zárt ülést rendel el.
--Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosított napirendi pontok
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett egyhangúlag a módosított napirendeket elfogadta.
Napirend:

Előadó:

Zárt:
1. Zelei Tímea részére önkormányzati lakás önkormányzati érdekből történő bérbeadása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

2. Fellebbezés elbírálása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

3. KMRT TEUT Abony Város belterületi SzabadKrupincza Tibor
ság út burkolatjavítása kivitelezési feladatainak
Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság
ellátására kiírt közbeszerzési eljárás elbírálására
4. Abony, Árpád u. 1602/2 hrsz-ú ingatlan pályázatra Romhányiné dr. Balogh Edit
történő kiírása
Polgármester
5. Az Ungár-kúria Abony, Szolnoki út 3. sz. alatti,
3262 hrsz-ú ingatlan értékesítése

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester
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Nyílt:
1. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

2. Abony, Kossuth tér 18. sz. alatti Kinizsi Pál
Romhányiné dr. Balogh Edit
Gimnázium és Szakközépiskola épületének
Polgármester
statikai szakvélemény alapján építési engedélyes
terv készítésére tervező megbízása
3. Abony Város Önkormányzatának Képviselőtestülete és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 21/2007.(VI.29.) sz.
rendelet módosítása

Kovács László
Ügyrendi és Közbizt. Biz. Eln.

4. Szabadság utca felújításához műszaki ellenőr
kiválasztása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

5. Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság nem
képviselő tagjának megválasztása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

6. A KMOP-2008-2.3.1/C jelű „Parkolók és csomópontok fejlesztése” című pályázat benyújtása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

7. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Romhányiné dr. Balogh Edit
Ösztöndíjrendszer 2009. évi pályázati kiírás
Polgármester
módosulásának jóváhagyása
8. Abony Város Önkormányzat 2009. évi Ellenőrzési Dr. Németh Mónika
Tervének jóváhagyása
jegyző
9. Abony Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal Informatikai Fejlesztési Tervének
elfogadása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

10. Abony város belvízelvezető rendszer engedélye- Romhányiné dr. Balogh Edit
zés szintű tervdokumentációjának terveztetése
Polgármester
11. Lakások önkormányzati érdekből és nem szociális Romhányiné dr. Balogh Edit
érdekből történő bérbeadása
Polgármester
12. Tájékoztató a piacfejlesztés érdekében folytatott
tárgyalásról

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

13. A Víziközműveket Működtető Intézmény tulajdonában lévő 3 db gépjármű térítésmentes átadása az ABOKOM Kft. részére

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

14. A csatorna II. ütem hátralékaival kapcsolatos
intézkedések eredményéről szóló tájékoztató
elfogadása

Retkes Mária
Pénzügyi Bizottság Elnöke

15. A Somogyi Imre Általános Iskola Pedagógiai
Programjának módosítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester
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16. A közoktatási intézmények tájékoztatója a tanév- Bánné Hornyik Mária
kezdésről
Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln.
17. Tájékoztató Abony, Vasút út 2. sz. alatti lakás
statikai szakvélemény alapján történő megerősítésére

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

18. Az Energia-Hatékony Önkormányzatok Szövetségéhez (EHÖSZ) való csatlakozás

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

19. A városi szennyvíztelep tisztított szennyvizének
elvezetéséről kötendő szerződés

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

20. Tájékozató Abony város intézményeinek akadály- Romhányiné dr. Balogh Edit
mentesítésére
Polgármester
21. Képviselő-testületi ülések kábeltelevíziós közvetítése

Mészáros László
Gazdasági Bizottság Elnöke

---

Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy van-e napirend előtti kérdés,
hozzászólás?
Napirend előtti kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
--Romhányiné dr. Balogh Edit: bejelentette, hogy a Képviselő-testület zárt ülésen
folytatja tovább a munkáját.
Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül!
A Képviselő-testület a zárt ülés után nyílt ülésen folytatta munkáját!
--1./ 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.
Varga Sándorné: kérdezte, hogy a 122/2008. (III. 27.) számú képviselő-testületi
határozatnak van-e már eredménye? A 290-292. számú határozatok a nyertes
pályázatok önerejének kiegészítéséről szól. Mind a három témában írásos tájékoztatást
kért minden részletre kiterjedően, hogy mi az oka az önerő kiegészítésének, az
előzményektől indulva.
Dr. Németh Mónika: a 122/2008. (III. 27.) számú határozat kapcsán azért kértek
határidő hosszabbítást, mert konkrét lezárt folyamatokról még nem tud jelentést adni.

9
Dr. Egedy Zsolt: a Ceglédi úton a Rendőrség szomszédságában lévő ingatlan előtti
közterületen vegetációs időpontban az összes fát kivágták, a járdát eltűntették,
feltöltötték építési törmelékkel, a szintből kiemelték, gyalogfolyosót készítettek. Nem
tudja, hogy ezt engedéllyel tették-e, mert az Önkormányzat az Apponyi útig építési
engedélyes tervvel rendelkezik. Ha a tulajdonos járdát akar építeni, akkor a terv
rendelkezésére áll, a módosításban is partner lenne a város. Azon tervek alapján az
újonnan megnyílt üzlet elé lehetne járdát építeni.
Kocsiné Tóth Valéria képviselő az ülésterembe megérkezett, így a jelenlévő
képviselők száma 16 fő.
Mészáros László: kérdezte, hogy mikor lehet fát kivágni? Kérdezte, hogy volt-e
engedély a futballpálya melletti területen a nyárfasor kivágására? Kérdezte, hogy milyen
példát mutatnak a lakosságnak, ha nem engedélyezett időpontban történt a fakivágás?
Dr. Németh Mónika: a Ceglédi út kapcsán a kollégák kinn voltak, helyszíneltek, és
bírság kiszabására került sor, hatósági eljárás folyamatban volt.
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a futballpálya melletti területen nem volt
engedély a fakivágásra, félreértésekből adódóan kerültek kivágásra a fák, de nem lettek
onnan elszállítva. A belvízelvezető rendszer kotrásának előkészítése során kerültek
kivágásra a fák. A fásítás pályázat folyamatban van, ami november 15-én kerül
elbírálásra. A fákat ki kellett vágni, helyette új fák lesznek telepítve.
Kérdezte, hogy van-e még kérdés, észrevétel?
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő
határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta:
341/2008. (X. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
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:
 63/2008. (II. 14.) Pedagógus álláshelyek számának meghatározása a
közoktatási intézményekben
 Z-154/2008. (IV. 24.) Tájékoztató a 2,2 milliárd forint értékű zártkörű
kötvény kibocsátásának végrehajtásáról
 214/2008. (VI. 11.) Kötvénykibocsátásból eredő bevétel felhasználása
 Z-229/2008. (VI. 26.) KEOP 1.3.0 ivóvízminőség javítását célzó pályázat
projectmenedzsmenti feladatainak ellátására közbeszerzési eljárás
lefolytatása
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 Z-230/2008. (VI. 26.) KEOP 1.3.0 ivóvízminőség javítását célzó pályázat
projectmenedzsmenti feladatainak ellátására közbeszerzési eljárás
lefolytatása
 Z-231/2008. (VI.26.) Abony Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalának aljegyzői állására benyújtott pályázatok elbírálása
 252/2008. (VI. 26.) A nyári gyermekétkeztetés biztosítása
 265/2008. (VII. 14.) Pályázatfigyelő és pályázatíró cég kiválasztása
„KEOP-2007.5.1. az energetikai hatékonyság fokozása” című pályázat
elkészítésére
 266/2008. (VII. 14.) Pályázatfigyelő és pályázatíró cég kiválasztása
„KMOP-2008.2.1.1./B. belterületi utak fejlesztése” című pályázat
elkészítésére
 282/2008. (VIII.28.) Abony, Károly R. u. 5/e. sz. alatti 2757 hrsz-ú, és a
Kazinczy F. u. 2806/1 hrsz-ú ingatlanok tulajdonjogának ajándékozás
útján történő megszerzése
 283/2008. (VIII.28.) Abony, Károly R. u. 5/e. sz. alatti 2757 hrsz-ú, és a
Kazinczy F. u. 2806/1 hrsz-ú ingatlanok tulajdonjogának ajándékozás
útján történő megszerzése
 290/2008. (IX. 25.) A nyertes pályázatok önerejének kiegészítése,
valamint Abony Város Önkormányzat 8/2008. (II. 28.) számú
költségvetési rendelet módosítása
 291/2008. (IX. 25.) A nyertes pályázatok önerejének kiegészítése,
valamint Abony Város Önkormányzat 8/2008. (II. 28.) számú
költségvetési rendelet módosítása
 292/2008. (IX. 25.) A nyertes pályázatok önerejének kiegészítése,
valamint Abony Város Önkormányzat 8/2008. (II. 28.) számú
költségvetési rendelet módosítása
 309/2008. (IX. 25.) Az egyházi ingatlan kártalanítási összege
befektetésének meghosszabbítása
 314/2008. (IX.25.) „Abony Város első pihenőparkjának kialakítása a városi
lapos hasznosításával” c. pályázat benyújtása KMRFT-TRCF-2008
pályázati kiírásra
 324/2008. (IX.30.) A Polgármesteri Hivatalban behatolás és beléptető
rendszer kiépítése
 329/2008. (X.16.) „Mindenki Egészségmegőrző Központjának komplex
akadálymentesítésére” kiírt ajánlattételi felhívás visszavonása
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő megjelölése
nélkül hatályban tartja az alábbi határozatokat:
 193/2008. (V.29.) Az ABOKOM Nonprofit Kft. könyvvizsgálói megbízatása,
valamint Alapító Okiratának módosítása
 242/2008.(VI.26.) A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulással kötött
megállapodás módosítása
 Z-269/2008. (VII. 30.) KEOP 1.3.0 ivóvízminőség javítását célzó pályázat
projectmenedzsmenti feladatait ellátó szervezet kiválasztására döntési
javaslat
 277/2008. (VIII.28.) Abony Város Önkormányzatának szervezeti
stratégiája az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az
önkormányzati intézmények működését érintő fejlesztési elképzelések
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 308/2008. (IX.25.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2009. évi csatlakozására és eljárási rendjének és
megállapításának módjáról szóló szabályzat jóváhagyása
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő hosszabbítását
rendeli el az alábbi határozatok végrehajtására:
 340/2007. (IX. 27.) Somogyi Imre Általános Iskola Radák úti épületében
található szolgálati lakás átminősítése
Határidő: 2009. április 30.
 89/2008. (II.28.) 3. pontja Abokom Nonprofit Kft üzleti terve
Határidő: 2008. december 31.
 122/2008. (III.27.) A 2006-2007. évi beruházásoknál a garanciális
eljárások tapasztalatai, az esetleges hibák kijavításának és
érvényesítésének összegzése, további feladatok meghatározása
Határidő: 2008. december 31.
 145/2008. (IV.24.) OLLÉ Program megtárgyalása
Határidő: 2008. december 31.
 175/2008. (V. 29.) A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény igazgatói állására beérkezett pályázatok
elbírálása
Határidő: 2013. július 31.
 192/2008. (V.29.) Az ABOKOM Nonprofit Kft. könyvvizsgálói megbízatása,
valamint Alapító Okiratának módosítása
Határidő: 2013. október 31.
 233/2008. (VI.26.) Abony, Lovassy u. 3. sz. alatti 2253/2 hrsz-ú ingatlan
értékesítése
Határidő: 2008. december 31.
 240/2008. (VI.26.) Az abonyi sportpályák és játszóterek fásítása
Határidő: 2008. december 31.
 248/2008. (VI.26.) Pályázat belterületi utak fejlesztésére
Határidő: 2008. december 31.
 Z-286/2008.(VIII.28.) Javaslattétel kitüntető díjak adományozására
Határidő: 2008. december 31.
 293/2008. (IX.25.) Közbeszerzési Ad-hoc Bizottság megbízása KMOP
4.5.3
Mindenki
Egészségmegőrző
Központjának
komplex
akadálymentesítése
kivitelező
kiválasztásához
kapcsolódó
közbeszerzési eljárás lefolytatására
Határidő: 2008. december 31.
 295/2008. (IX. 25.) KMOP 4.5.3 Mindenki Egészségmegőrző
Központjának komplex akadálymentesítése kivitelező kiválasztásához
kapcsolódó közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megbízása
Határidő: 2008. december 31.
 296/2008. (IX. 25.) KMRT TEUT Abony Város belterületi Szabadság út
burkolatjavítása kivitelező kiválasztásához kapcsolódó közbeszerzési
eljárást lefolytató szervezet megbízása
Határidő: 2008. december 31.
 303/2008. (IX. 25.) Pályázat benyújtása a Pest Megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítványhoz
Határidő: 2008. november 30.
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 304/2008. (IX. 25.) Pályázat a közalkalmazotti létszámcsökkentéssel
kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére
Határidő: 2008. november 30.
 305/2008. (IX.25.) Pályázat benyújtása az „ÁROP 3.A.1 polgármesteri
hivatalok szervezetfejlesztése” pályázati kiírásra
Határidő: 2008. december 31.
 306/2008. (IX. 25.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2009. évi csatlakozására és eljárási rendjének és
megállapításának módjáról szóló szabályzat jóváhagyása
Határidő: 2009. február 15.
 310/2008. (IX.25.) Pályázati lehetőség a KMOP-2008.-3.3.4/B
„Fenntartható életmód és fogyasztás” c. pályázati konstrukció keretében
fedett kerékpártároló megvalósítása
Határidő: 2008. december 31.
 311/2008. (IX.25.) Pályázati lehetőség a KMOP-2008.-3.3.4/B
„Fenntartható életmód és fogyasztás” c. pályázati konstrukció keretében
fedett kerékpártároló megvalósítása
Határidő: 2008. december 31.
 312/2008. (IX.25.) A KMOP 2008-2.3.1/C jelű „Parkolók és csomópontok
fejlesztése” című pályázaton való részvétel
Határidő: 2009. január 31.
 313/2008. (IX.25.) „Összefogás a Sportoló Gyermekekért” c. pályázat
benyújtása KMRFT-TRCF-2008 pályázati kiírásra
Határidő: 2008. december 31.
A határozatról értesülnek:
Polgármesteri Hivatal illetékes Osztályai
ABOKOM Nonprofit Kft

--2./ Napirendi pont tárgya:

Abony, Kossuth tér 18. sz. alatti Kinizsi Pál
Gimnázium és Szakközépiskola épületének statikai
szakértői szakvélemény alapján építési engedélyes
terv készítésére tervező megbízása

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Valamennyi
bizottság megtárgyalta, és a Horizont 4 Tervező és Szolgáltató Kft-t javasolta megbízni
az építési engedélyes terv elkészítésével.
Kovács László: az Ügyrendi Bizottság a tervezési szerződést megtárgyalta, és
jóváhagyta.
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Ismertette a határozati javaslatban foglaltakat.
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A határozati javaslat kiegészül a Horizont Tervező és Szolgáltató Kft. megbízásával
390.000,-Ft + ÁFA, összesen 468.000,-Ft tervezési díjért.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő
határozati javaslat elfogadásáról az elhangzott kiegészítéssel együtt.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett egyhangúlag a határozati javaslatot a kiegészítéssel együtt elfogadta, és a
következő határozatot hozta:
342/2008. (X. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva, figyelembe véve a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 1. sz.
mellékletében foglaltakat az alábbi határozatot hozza:
1. Képviselő testület szükségesnek tartja a Kinizsi Pál Gimnázium és
Szakközépiskola födém illetve tartószerkezetének megerősítése érdekében
az építési engedélyezési terv elkészítését, az alábbi ütemben:
I. ütemben készül a zsibongó feletti födém megerősítése.
II. ütemben tető megerősítés és héjazat csere
2. Abony Város Képviselő-testülete az Abony, Kossuth tér 18. szám alatti
Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola födémének megerősítéséhez és
tetőszerkezet
fedésének
cseréjéhez
szükséges
tervdokumentáció
készítésével a Horizont 4 Tervező és Szolgáltató Kft-t (2700 Cegléd,
Kossuth tér 4.) bízza meg.
3. A tervezési munka díja: 390.000,-Ft + ÁFA, összesen 468.000,-Ft, melynek
fedezetét a 2008. évi költségvetés (Kinizsi Gimnázium felújítása) terhére
biztosítja.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit
polgármestert a határozat mellékletét képező Megbízási Szerződés
aláírásával.
Határidő: 2008. november 30.
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Gazdasági Osztály
Településfejlesztési Osztály
Hatósági és Építésügyi Osztály
Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola
Településfejlesztési Osztály
Jegyzői Titkárság által az árajánlatot adó cégek

14
342/2008.(X.30.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzata (2740 Abony Kossuth tér 1.,
törzsszám: 390703000, adószám: 15390709213) képviseletében: Romhányiné Dr. Balogh Edit
polgármester, mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó),
másrészről (…. társaság, ………, Cégjegyzék szám:, képviseletében ügyvezető igazgató.,
adószám:), mint Tervező (továbbiakban: Tervező) között az alulírott helyen és időben az alábbi
feltételek szerint:
1./

A Megbízó megrendeli, a Tervező elvállalja az Abony Kinizsi Pál Gimnázium és
Szakközépiskola - épületének megerősítése érdekében – a szerződés mellékletét
képező statikai szakértői szakvélemény alapján történő építési engedélyes terv
elkészítését (továbbiakban terv) elkészítését a Tervező 2008. október ….-én kelt árajánlata
alapján.
Szerződő felek a teljesítési határidőt akként határozzák meg, hogy a Tervező a
dokumentációt Megrendelő részére jelen szerződés aláírását követő hatodik hét elteltét
követő napon köteles átadni. Tervező jogosult előteljesítésre és ezzel egyidejűleg a számla
benyújtására.

2./

Tervező a terveket a Megbízó által rendelkezésére bocsátott tervek, adatok felhasználásával
készíti el.

3./

Tervezőt a terv elkészítéséért összesen ………..,- Ft + Áfa azaz :…………….. forint + Áfa
megbízási díj illeti meg.
A fenti összeget, a Megbízó az elkészült terv átadás-átvételekor benyújtandó számla
ellenében, a számla benyújtását követő 30 napon belül köteles kiegyenlíteni átutalással, a
Tervező …………………………….. fiókjánál vezetett :……………….. számú
számlájára.
Felek akként állapodnak meg, hogy a Tervező által benyújtott számla végösszegéből
Megbízó 10 %-ot az építési engedély jogerőre emelkedéséig visszatarthat, mely
visszatartás összegét a Megbízó az építési engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon
belül köteles a Tervező részére átutalással megfizetni

4./

Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke megegyezik a mindenkori jegybanki
alapkamat mértékével.

5./

Tervező számlaszáma:
Megbízó számlaszáma:

6./

Erste Bank Hungary Nyrt.
11993609-06147486-10000104

Felek akként állapodnak meg, hogy Tervező az 1. pontban meghatározott engedélyes szintű
tervdokumentációt, illetve a megbízási díjra vonatkozó számláját kizárólag az Abony
Város Önkormányzatának Polgármesterével, illetve a Kinizsi Pál Gimnázium és
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Szakközépiskola igazgatójával történt egyeztetést követően, a jóváhagyó nyilatkozatukkal
együtt nyújthatja be Megbízó felé.
Megbízó részéről a számla igazolására Dusa Zsuzsanna településfejlesztési osztályvezető
jogosult.
7./

Megbízó köteles a terv elkészítéséhez szükséges statikai szakvéleményt, adatokat a
Tervező részére a szerződés aláírásával egyidejűleg rendelkezésre bocsátani. Tervező jelen
okirat aláírásával elismeri, hogy a terv elkészítéséhez szükséges adatokat,
dokumentációkat, külön jegyzőkönyv alapján – a jelen tervezési szerződés aláírásával
egyidejűleg - Megbízótól átvette

8./

Szerződő felek akként állapodnak meg, hogy felek a teljesítési határidőt kizárólag írásban
közös megegyezéssel módosíthatják.

9./

Tervező köteles a Megbízót minden olyan körülményről értesíteni, amely a jelen
szerződésben vállaltak megvalósulását akadályozza, illetve akadályozhatja. A Tervező a
tájékoztatási kötelezettségének megszegéséből a Megbízót ért kárt köteles megtéríteni.

10./ A Tervező szavatosságot vállal azért, hogy a 1. pontban körülírt feladatokat a jogszabályi
előírásoknak megfelelően, a szakmai szabályok maradéktalan megtartása mellett, a tőle
elvárható legnagyobb gondossággal végzi el.
11./ A Tervező késedelmes teljesítése esetén a Megbízó jogosult a Tervező felé a késedelmes
teljesítés első napjától (a megbízási díj 1 %-a) ……..,- Ft/nap késedelmi kötbért
felszámolni, és a kötbér összegével a Tervezőnek átutalandó megbízási díjat csökkenteni.
12./ A felek megállapodnak, hogy együttműködésük során az esetleges felmerülő vitás
kérdéseket elsősorban közvetlen egyeztető tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. Ennek
sikertelensége esetére a szerződő felek a jelen szerződéssel létrejött jogviszonyból
származó jogvitájuk eldöntése esetére a hatáskörtől függően a Ceglédi Városi Bíróság ill. a
Pest Megyei Bíróság illetékességét kötik ki.
13./ Abony Város Önkormányzata ..../2008. (X.30.) számú képviselőtestületi határozatával
jóváhagyta a jelen szerződést és felhatalmazat a polgármestert a szerződés aláírására.
14./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései
az irányadók.
Ezen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt
aláírták.
Abony, 2008. november „ ”
………….…..................................................
Abony Város Önkormányzat képviseletében:
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Megbízó
Abony, 2008. november „ ”
……………………………………………….
Tervező
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--3./ Napirendi pont tárgya:

Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület
és szervei szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 21/2007. (VI. 29.) számú rendeletének
módosítása

Napirendi pont előadója: Kovács László Ügyrendi és Közb. Biz. Elnöke
Kovács László: ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő
rendelet-módosítás elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett egyhangúlag a rendelet-módosítást elfogadta, és a következő rendeletet alkotta:
Abony Város Önkormányzatának
28/2008. (X. 30.) sz. rendelete
a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
21/2007. (VI. 29.) számú rendelet módosításáról
Abony Város Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi
XX. Törvény 44/A. § (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) és 18. § (1) bekezdéseiben biztosított
jogkörében eljárva Abony Város Önkormányzatának 21/2007.(VI. 29.) számú rendeletét
(továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A R. 1. § - a az alábbiakkal egészül ki:
(4) Abony Város Önkormányzata önként vállalt önkormányzati feladatainak jegyzékét e
rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.
2. §
A R. 49. § (4) bekezdése az alábbiakkal kiegészül:
9. számú melléklet: Abony Város Önkormányzata önként vállalt feladatai
3.§
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Kelt: Abony, Város Képviselő-testülete 2008. október 30.-i ülésén.
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Romhányiné dr. Balogh Edit s. k.
polgármester

Dr. Németh Mónika s. k.
jegyző

Kihirdetve: Abony, 2008. október 30.
Dr. Németh Mónika s. k.
jegyző
9. számú melléklet
Abony Város Önkormányzata önként vállalt feladatai

1.

Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola fenntartásával a középiskolai ellátás

2.

Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fenntartásával a
zeneművészeti oktatás

3.

Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény fenntartásával a logopédiai szolgáltatást és a többi
gyermekkel, tanulóval együtt nem foglalkoztatható sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók óvodai, iskolai ellátása

4.

Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely fenntartásával a
múzeumi kiállítóhely biztosítása

5.

Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humán Szolgáltató Központja keretén belül
az Idősek Otthona, Támogató Szolgálat és a közösségi ellátás biztosítása
--4./ Napirendi pont tárgya:

Szabadság utca felújításához műszaki ellenőr
kiválasztása

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta,
hogy a legelőnyösebb ajánlat Márkodi Lajos egyéni vállalkozótól érkezett. A díja áfa
mentes. Mivel rá nem vonatkozik a 3 éves garanciális időtartam, csak a kivitelezőre,
ezért az a kérése, hogy az Önkormányzat ne tartson vissza 30.000 Ft-ot. Elmondta,
hogy Márkodi Lajos hajlandó kétnaponta ellátni ellenőri tevékenységét.
Kovács László: az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a megállapodás-tervezetet, és
annak 3. pontjában a 8 nap helyett 3 nap mellett foglalt állást.
Retkes Mária: a Pénzügyi Bizottság a megállapodás 9. pontját javasolta törölni.
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy van-e még kérdés, észrevétel?
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el.
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Ismertette az elhangzott módosító javaslatokat.
A megállapodás 3. pontja a következők szerint módosul:

A Megbízott a műszaki ellenőri tevékenységét szükség szerint, de legalább 3
naponként végzi.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett egyhangúlag az elhangzott módosító javaslatot elfogadta.
A megállapodás 9. pontja törlésre kerül.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás
mellett egyhangúlag az elhangzott módosító javaslatot elfogadta.
Ismertette a határozati javaslatban foglaltakat.
A határozati javaslat kiegészül Márkodi Lajos egyéni vállalkozó megbízásával bruttó
166.700 Ft megbízási díjért.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő
kiegészített határozati javaslat elfogadásáról a módosító javaslatokkal együtt.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás
mellett a kiegészített határozati javaslatot a módosító javaslatokkal együtt elfogadta, és
a következő határozatot hozta:
343/2008. (X. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az
alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület a Szabadság utca burkolat felújítási munkáinak műszaki
ellenőri feladatainak ellátásával Márkodi Lajos (Cegléd, Lövész u. 3.)
műszaki ellenőrt bízza meg bruttó 166.700,- Ft díjazásért, a mellékelt
megbízási szerződés szerint.
2. A megbízási díj forrása a 2008. évi költségvetésben a szakmai szolgáltatás
jogcímén biztosított.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh
polgármestert a határozat mellékletét képező szerződés aláírásával.
Határidő: 2008. november 30.

Edit
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Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Határozatról értesül:
Romhányiné Dr. Balogh Edit Polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Jegyzői Titkárság által az árajánlatot adó cégek
Ikt. sz.: ……………../2008
343/2008. (X. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete
MEGÁLLAPODÁS
- műszaki ellenőri tevékenység ellátására –
Megállapodó felek:
- Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. képviseli:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, mint Megbízó
- …………………. (…………………………..) , mint Megbízott
A megbízás tárgya:
-

Abony, Szabadság utca burkolat felújítási munkáinak műszaki-ellenőri
feladatainak ellátása.

1. Megbízó felkérésére Megbízott elvállalja a megbízás tárgyában szereplő
útfelújítási, burkolat-megerősítési munkái kivitelezésének műszaki ellenőrzését,
melynek során a megvalósulására irányuló építési munka teljes folyamatában
elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok
betartását.
2. Megbízott kijelenti, hogy a megbízás ellátásához megfelelő jogosultsággal
rendelkezik, melynek száma: …………………………..
3. A Megbízott a műszaki ellenőri tevékenységét szükség szerint, de legalább 3
naponként végzi.
4. Ezen megállapodás a kivitelező által adott és szerződésben rögzített teljes
megvalósítást tartalmazó munkálatokra vonatkozik.
5. A Megbízó helyszíni képviselőjeként a Megbízott műszaki ellenőri feladata:
az építési napló ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése,
észrevételezése,

a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban,
a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal
kapcsolatos javaslatok megtétele az Megbízó részére,
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a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése,
az átadás-átvételi és a birtokbaadási eljárásban való részvétel,
az építés során a műszaki teljesítmény-jellemzők ellenőrzése, a
technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,
a beépített anyagok megfelelőség-igazolása meglétének ellenőrzése,
a műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési
naplóban,
műszaki kérdésekben az Megbízó döntéseinek előkészítése,
műszaki kérdésekben javaslattétel,
pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése,
teljesítésigazolás.
6. Megbízott személyesen köteles eljárni. Ha a megbízás teljesítéséhez szükséges,
igénybe veheti más személy közreműködését is, melyhez Megbízó előzetes
írásbeli hozzájárulása szükséges.
7. Megbízó részéről a Megbízottal kapcsolatot tartó személyek:
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
telefon: 53/562-120
Mátyus Zoltánné (Településfejlesztési ügyintéző) telefon: 53/ 360-832
8. A műszaki ellenőri tevékenység díja: ……………..,-Ft.
Megbízó a fentiekben részletezett tevékenység díját a kivitelezői számlák
Megbízó általi leigazolását követően, azok értékarányában, a megbízott által
kiállított számla benyújtását követő 30 napon belül egyenlíti ki.
9. A műszaki ellenőrzésre vonatkozó egyéb kérdéseket a 290/2007. (X.31.) Korm.
rendelet szabályozza.
10. A felek megállapodnak, hogy együttműködésük során az esetleges felmerülő
vitás kérdéseket elsősorban közvetlen egyeztető tárgyalások útján kísérlik meg
rendezni. Ennek sikertelensége esetére a szerződő felek a jelen szerződéssel
létrejött jogviszonyból származó jogvitájuk eldöntése esetére a hatáskörtől
függően a Ceglédi Városi Bíróság ill. a Pest Megyei Bíróság illetékességét kötik
ki.
11. Abony Város Önkormányzata ..../2008. (X.30.) számú Képviselő-testületi
határozatával jóváhagyta a jelen szerződést és felhatalmazta a polgármestert a
szerződés aláírására.
12. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv
rendelkezései az irányadók.
Jelen megállapodásban foglaltakat a felek kölcsönösen elfogadják és magukra nézve
kötelező érvényűnek tekintik.
Abony, 2008. ……………
………………………………….

……………………………….
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Romhányiné Dr. Balogh Edit
Abony Város Polgármestere
Megbízó

Megbízott
---

5./ Napirendi pont tárgya:

Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság nem képviselő
tagjának megválasztása

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Csontos Ildikó jelölt a nyílt üléshez hozzájárult.
Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
Kérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Ismertette a határozati javaslatban foglaltakat.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő
határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 8 tartózkodás
mellett a határozati javaslatot nem fogadta el, és a következő határozatot hozta:
344/2008. (X. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 22.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,
figyelembe véve Abony Város Önkormányzatának a Képviselő-testület és szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007. (VI. 29.) számú rendelet 34.§
(1) bekezdésében foglaltakat, a 203/2006.(X.12.) számú határozatával létrehozott
Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság nem települési képviselő tagjának
Csontos Ildikót
(5093 Vezseny, Kossuth L. u. 41.,
tartózkodási hely: 5000 Szolnok, Batthyány u. 6.)
nem választja meg.
Határidő: azonnal, folyamatos
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Jegyzői Titkárság
A határozatról értesül:
Jegyzői Titkárság és általa Csontos Ildikó
--Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, előbb-utóbb nem lesz határozatképes az
Ügyrendi Bizottság. Megjegyzésként elmondta, hogy a Képviselő-testület alakuló ülését
megelőzően született a pártok és egyesületek között egy megállapodás, és az volt a
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feltétele a bizottságok megalakulásának, hogy mindenki jelöl 2-2 főt. Alpolgármester
urat úgy jelölte, hogy ez a konszenzus megtörténik, és nem csak Fidesz-es jelöltek
kerülnek a bizottságokba, hanem széles körből merítenek. Elmondta, hogy figyelmen
kívül hagyták a korábbi megállapodást, nagyon inkorrektnek tartja a döntést. Kollár
Péter helyére a Fidesz frakció jelöltje került egyhangúlag megválasztásra.
Retkes Mária: egyetértett az elhangzottakkal.
Pető Istvánné: elmondta, hogy nagyon sajnálja, hogy nem lett megválasztva a 4. tag
az Ügyrendi Bizottságba. Jelenleg 3 fő van a Bizottságban, és nagyon nehéz
megszervezni, hogy határozatképes legyen a Bizottság. Elmondta, hogy ha legközelebb
nem lesz határozatképes az Ügyrendi Bizottság, úgy az általa véleményezett
előterjesztések nem fognak a testület elé kerülni.
Parti Mihály: véleménye szerint a Városunk Fejlődéséért Egyesület biztosan talált
volna abonyi tartózkodási helyű szakmai hozzáértőt a Bizottságba. A jelölt személye
ellen nem talált kifogást. Véleménye szerint szakmailag hozzáértő személyt kell
választani bizottsági tagnak.
Pető Istvánné: elmondta, hogy a jelölt abonyi állandó lakcímmel rendelkezik.
Varga Sándorné: elmondta, hogy a képviselő jogának, és a képviselői munkának az
akadályoztatása történik. Véleménye szerint meg lehetne nézni a különböző
bizottságokban, hogy a pártok által delegált személyek mennyire szakemberek.
--6./ Napirendi pont tárgya:

A KMOP-2008.2.3.1/C jelű „Parkolók és csomópontok
fejlesztése” című pályázat benyújtása

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
Parti Mihály: indokoltnak tartaná a szélesítést a Baross Gábor utcában, mert a
gyalogosok az úton kénytelenek közlekedni, mivel a járda nem megoldott.
Életveszélyesnek tartja ezt az állapotot. A Baross Gábor utcára 5 utca fűződik rá.
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a MÁV területén kerülnének kialakításra
a buszparkolók. A Baross utca felújítása plusz 60 millió Ft-ot jelentene.
Parti Mihály: elmondta, hogy a Baross utca jórészt a MÁV felújítása miatt ment tönkre.
Rengeteg kőszállító autó haladt rajta végig, ami az utca állapotát jelentősen
megrongálta.
Dr. Egedy Zsolt: véleménye szerint az utca szélesítésére mindenképpen szükség
lenne, azonban nem ezen a pályázaton belül. Véleménye szerint fel kell hívni a
Közútkezelő Kft. figyelmét a problémára a költségvetése tervezése előtt, hogy a Baross
Gábor utca szélesítését tervezze be a költségvetésébe.
Romhányiné dr. Balogh Edit: max. 200 millió Ft támogatás nyerhető.
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Mészáros László: véleménye szerint ebbe a pályázatba nem fog beleférni a Baross
utca felújítása. Fel kell hívni a Közútkezelő Kht. figyelmét az utca állapotára.
Habony István: véleménye szerint tárgyalni kellene az abonyi vállalkozókkal a húsz
buszmegálló témájában. Véleménye szerint a fa építmények, utcabútorok hiányoznak a
városból, pedig ezzel is érdemes lenne foglalkozni. Esztétikus buszvárókat kellene
kihelyezni.
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy van-e még kérdés, észrevétel?
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Ismertette az 1. sz. határozati javaslatban foglaltakat.
A határozati javaslat 1. pontja kiegészül az alábbival: „járdák, zöldövezet létrehozására
a Baross Gábor úton”.
A pályázathoz szükséges önerő mértéke 8.426.926,-Ft.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő 1. sz.
határozati javaslat elfogadásáról a kiegészítésekkel együtt, a Baross Gábor úti
kanyarodósáv nélkül.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett egyhangúlag a kiegészített 1. sz. határozati javaslatot a Baross Gábor úti
kanyarodósáv kivételével elfogadta, és a következő határozatot hozta:
345/2008. (X. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
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. Abony Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a KMOP-2008-2.3.1/C
„Parkolók és csomópontok fejlesztése” pályázati kiírásra a terv szerint II.
ütemben épülő buszsáv, buszmegállók építésére, illetve járdák, zöldövezet
létrehozására a Baross Gábor úton.
2. A pályázathoz szükséges 8.426.926,-Ft önerőt (10%) a 2008. április 11-én
kibocsátott kötvény terhére biztosítja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit
polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges előkészületi munkálatok
elvégzésére, valamint a pályázati dokumentáció aláírására.
Határidő: 2008. november 3.
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit
Végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Határozatról értesül:
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Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Pa-Ku Consulting Bt.
--Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette a 2. sz. határozati javaslatban foglaltakat.
A határozati javaslat 2. pontja kiegészül a 380.000,-Ft + Áfa összegű megbízási díjjal.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő
kiegészített 2. sz. határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett egyhangúlag a kiegészített 2. sz. határozati javaslatot elfogadta, és a következő
határozatot hozta:
346/2008. (X. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
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. Abony Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2008. 07. 15-én aláírt
Megbízási Szerződés 2.2.2. pontja alapján megbízza a Pa-Ku Consulting Bt.t a KMOP-2008-2.3.1/C „Parkolók és csomópontok fejlesztése” pályázati
kiírásra az abonyi P+R parkoló II. ütem pályázatának elkészítésével.
2. A felek a megbízás díját 380.000,-Ft + Áfa összegben határozzák meg. A
megbízási díj fedezete a költségvetés általános tartalékkeret terhére
biztosított.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh
polgármestert a határozat mellékletét képező Megállapodás aláírására.
Határidő: 2008. november 3.
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit
Végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Határozatról értesül:
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Pa-Ku Consulting Bt.
A határozat melléklete ezen jegyzőkönyv mellékletét képezi!

Edit
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--7./ Napirendi pont tárgya:

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2009. évi pályázati kiírás
módosulásának jóváhagyása

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: előadónak felkérte Habony Istvánt, a Szociális és
Egészségügyi Bizottság elnökét.
Habony István: ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
Kovács László: hangsúlyozta, hogy a folyamatban lévő ügyekre is érvényes és
alkalmazható a módosítás.
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy van-e még kérdés, észrevétel?
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Ismertette a határozati javaslatban foglaltakat.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő
határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta:
347/2008. (X. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a
felsőoktatási felvételi eljárással és az Oktatási Hivatal működésével kapcsolatos
egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 198/2008 (VIII. 04.) Korm.
rendeletben foglaltakra az alábbi határozatot hozza:
1.) Az Általános Szerződési Feltételek 6.§ d) pont második és harmadik
mondata az alábbiak szerint módosul:
„ Az „A „ típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek,
akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű ( nappali tagozatos) felsőfokú
alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
A „B”
típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű ( a 2008-2009. tanévben utolsó éves,
érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező,
felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) fiatalok
jelentkezhetnek, akik a 2009/2010. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény
keretében , teljes idejű ( nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, egységes,
osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.”
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2.) A pályázati kiírás az alábbiak szerint módosul:
„A” típusú pályázati kiírás :
„ A pályázatra azok az Abony Város területén állandó lakóhellyel rendelkező
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik teljes idejű
( nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes,
osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
„B” típusú pályázati kiírás:
„ A pályázatra azok az Abony Város területén állandó lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) 2008-2009. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások,
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt nem
nyert érettségizettek,
és a 2009/2010. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű
( nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben,
felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.”
3.) A Képviselő- testület a módosítást tudomásul veszi és elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
A határozatról értesül:
1.) Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
2.) Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
3.) Dr. Németh Mónika jegyző
4.) Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
--8./ Napirendi pont tárgya:

Abony Város Önkormányzat 2009. évi Ellenőrzési
Tervének jóváhagyása

Napirendi pont előadója: Dr. Németh Mónika Jegyző
Dr. Németh Mónika: nem kívánt kiegészítést tenni.
Retkes Mária: ismertette a Pénzügyi Bizottság javaslatát. A Pénzügyi Bizottság
javasolja a 2008. évi közbeszerzési eljárások szabályszerűségének ellenőrzésének
esetében lecsökkenteni a revizori napot, és azt a tartalékidőre átcsoportosítani. A
Pénzügyi Bizottság a 2008. évi belső ellenőrzésről szóló anyagot szeretnék megkapni.
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Kovács László: az ellenőrzések idejébe nem csak a helyszíni ellenőrzést tartalmazzák,
hanem a háttérmunkát is belekalkulálták, ezért több a revizori nap.
Javasolta, hogy amennyiben a közbeszerzési ellenőrzés ideje nem kerül
felhasználásra, úgy automatikusan kerüljön a tartalékidőre átcsoportosításra.
Romhányiné dr. Balogh Edit: tehát, ha a revizor a saját hatáskörében tudja
csökkenteni a közbeszerzésekre fordítandó ellenőrzési napokat, azt a tartalékidőre
átcsoportosíthatja.
Kérdezte, hogy van-e még kérdés, észrevétel?
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő
határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta:
348/2008. (X. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
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 2009. évi Ellenőrzési Tervét a határozat melléklete
szerint jóváhagyja.
Határidő: 2009. december 31.
Felelős: Dr. Németh Mónika
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. Vincent Auditor Kft.
6. Jegyzői Titkárság
A határozat melléklete ezen jegyzőkönyv mellékletét képezi!
--8./ Napirendi pont tárgya:

Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Informatikai Fejlesztési Tervének elfogadása

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
Kovács László: az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, és elfogadhatónak tartja a
fejlesztési tervet, bár az kiegészítésre fog szorulni az elkövetkezendőkben.
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Romhányiné dr. Balogh Edit: várják az észrevételeket, és javaslatokat a fejlesztési
tervvel kapcsolatban, mert folyamatában is módosítható. Jelentős változás állt be a
Hivatal informatikai hálózatában, de ezt a tendenciát még erősíteni kell.
Kérdezte, hogy van-e még kérdés, észrevétel?
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő
határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta:
349/2008. (X. 30.) 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 Abony Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal Középtávú Informatikai Fejlesztési Tervét a határozat
melléklete szerint elfogadja.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Határozatról értesülnek:
Abony Város Polgármestere
Abony Város Jegyzője
Jegyzői Titkárság
Végrehajtásban közreműködik:
Jegyzői Titkárság
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349/2008. (X. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete

ABONY VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
KÖZÉPTÁVÚ (2008-2013)
INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI TERVE

.
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I.
Helyzetelemzés
Az önkormányzat informatikai rendszeréről általánosságban az mondható el, hogy
felszereltsége országos mértékben átlagosnak mondható. Az eszközök többsége
relatíve korszerű és a feladat végzéséhez szükséges konfigurációval rendelkezik, a
laptopok száma országos átlaghoz képest alacsony.
A hardverállomány jellemzése:
A hivatal kezelésében lévő eszközök kora és felszereltsége – az önkormányzatoknál
megszokott módon – nem egységes. Ennek oka, hogy a robbanás szerű technikai
fejlődés miatt az 1-2 évvel később vásárolt gép már sokkal jelentősebb paraméterekkel
rendelkezett, mint korábbi társa. Nehézséget okozott az is, hogy a legelején azok az
irodák kaptak gépet, akik a munkájuk során azt fokozottan használták (pl. a Gazdasági
Osztály, Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály, Jegyzői Titkárság), de ezen
irodák fokozottan igénybe vett számítógépei 2-3 év múlva már elavultnak minősültek,
de cseréjükre a költségvetési előirányzat szűkössége és a más irodák (ahol még nem
is működtek számítógépek) igényeinek kielégítése miatt nem kerülhetett sor. Az
alkalmazások frissítése azonban követelte a megnövelt gépteljesítményt, ezért a
hivatal a problémát úgy oldotta meg, hogy elment a hardverbővíthetőség határáig.
Ennek a folyamatnak az eredménye mára az lett, hogy gyakorlatilag minden
köztisztviselőnek van számítógépe, ezzel a felszereltség jónak minősíthető, de azok
minősége (hardverparaméterei) már csak az önkormányzatok közötti
összehasonlításban mondható jónak, a versenyszférához képest elavultnak tekinthető.
A jelenleg üzemeltetett géppark: 40 db személyi számítógép és 6 db laptop , 3 db
szerver gép és 28 db nyomtató.
A képviselők nem rendelkeznek hordozható számítógéppel. Az irodavezetők többsége
rendelkezik hordozható számítógéppel, összesen 6 db készülék szolgálja a mobilabb
döntéshozatalt. Ezek cseréje 2010-ben már indokolt lesz.
Az asztali gépek közül:
- 13 db olyan üzemel, melynek processzora a szokásos irodai alkalmazások számára
jelenleg elegendő erőforrással rendelkezik,
- 4 olyan készülék van, melynek a teljesítménye az adott feladatra megfelelő, viszont
további bővíthetősége a ma hozzáférhető alkatrészekkel kétséges,
- 23 olyan készülék üzemel, mely már erősen elavultnak tekinthető. Egy részükön
még régi alkalmazások futnak / ONKADO program, könyvelő program, kisebb
pénzügyi nyilvántartások / és ezek nem igényelnek nagyobb erőforrásokat, de a
többség a működőképesség határát súrolja,
A dolgozók egészségének megóvása érdekében a nagyon elavult monitorokat már
kicseréltük LCD monitorra (27 db) . A következő 1 évre kitűzött cél: 13 db monitor
cseréje LCD monitorra.
Nyomtatók:
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Hivatalunkban sok kis teljesítményű nyomtató üzemel, melyeket valójában az otthoni
kisebb igénybevételre fejlesztettek ki, s a fenntartási költségeik messze meghaladják a
nagyobb készülékeknél fellépő költségeket.
A jelenlegi nyomtatók a következő eloszlásúak:
Mátrix nyomtató ( zajos, a minősége ma már nem megfelelő, de
olcsón és biztonságosan működik, DOS –os programokhoz)
4 db
Mátrix nyomtató, nagy teljesítményű
1 db
Tintasugaras nyomtató
2 db
Lézernyomtató
21db

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a folyamatosan üzemelő szervereinket legalább 5-6
évente teljes egészében cseréljük le. A célfeladatokat ellátó szoftverek adatállományai
a szervereken találhatók, ezek biztonsága érdekében mindent meg kell tennünk.
A szoftverállomány jellemzése:
A gépek többségén Windows 2000 operációs rendszert használunk, a régebbi
gépeken Windows 2000, az újabbakon Windows XP fut. A rendelkezésre álló,
különböző verziójú Microsoft Office miatt a keletkezett dokumentumok, táblázatok
megjelenítése eleve nem egységes, a további használatához ezért a régebbi
(elterjedtebb) 97-2003 formátumhoz érdemes ragaszkodni.
Valamennyi Windows-os számítógépről elérhető az Internet, mindenkinek
rendelkezésére áll az e-mail. A nagyobb biztonság érdekében böngészésre és
levelezésre is a MOZILLA szabad szoftver használjuk.
A szerverről mindenki számára elérhető a CD JOGTÁR.
A Polgármesteri hivatalban használt programok:
HUMÁN Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
Abacus
BM
Qualisoft
Kulcs-Soft
TÁH

Winszoc
WKÖZELL
Wintiszt
Autó
IMI
Jelent

Segélyezési rendszer

Bér és munkaügy
Támogatási jelentés program

Gazdasági Osztály
Provimax
Pronet
TÁH
TÁH
Apeh
Trend-Soft
TÁH
TÁH
TÁH

LTP
CsatÉrd
TTG
GYWO
ABEV
Kataszter
Számlázó
Valuta/Pénztár
IMI

Csatorna
Csatorna
Könyvelés
Könyvelés
adóbevallás
Ingatlan nyilvántartás
Számlázás
Pénztár
Intézményi bér és munkaügy
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ErsteBank
Kulcs-Soft

Elektra
Házi-Extra
EBEV

Pénzügyi utalások
Pénztár
Állóeszköz nyilvántartás

MikroVoks32

testületi szavazatszámláló és rögzítő rendszer

Vizuál regiszter

Helyi népesség nyilvántartó

Jegyzői Titkárság
Globomax

Okmányiroda
TÁH

Hatósági és Építésügyi Osztály
Civilsoft
Interface
Civilsoft

Civil Üzlet
WinIktat
EBEK

Gyámhivatal
Abacus

Wingyer

Működési engedély
Iktatás
kutya nyilvántartás
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II.
A fejlesztési célok meghatározása
Helyi informatikai stratégiát a Nemzeti Információs Társadalom Stratégia
rendelkezéseivel összhangban kell megalkotni.
Az informatikát korszerű erőforrásként alkalmazó, az információs társadalom alapvető
részeként hatékonyan működő, elektronikus alapú önkormányzat és polgármesteri
hivatal megvalósítása tűzhető ki célul, annak alapulvételével, hogy napjainkban már a
teljes önkormányzati-hivatali feladatellátás informatikával támogatható. Ennek
érdekében szükséges az „ember-eszköz-tartalom” összehangolt, célirányos fejlesztése.
E részletszabályokat tartalmazza a III. fejezet.
Az informatikai rendszer összefüggő elemekből álló együttes, a rendszerjelleg arra utal,
hogy egyik a másik nélkül sikeresen nem fejleszthető. A számítógép nem hatékony
eszköz a célnak megfelelő szoftver nélkül, ám a szoftver sem fut elavult gépen. Az
informatikai rendszer része az ember is, mint valós, illetve potenciális felhasználó. Az
informatikai rendszer a települési infrastruktúra része, hasonlóan más közművekhez.
A cél keretében el kívánjuk érni, hogy:
1.) A polgárok az őket érintő kormányzati, önkormányzati, kistérségi, regionális és
európai uniós információkhoz elektronikus formában is hozzájuthassanak.
2.) Az önkormányzati szervek (képviselő-testület, bizottságok, tisztségviselők)
színvonalas kiszolgálása (a HatRend adatbázis elemeinek fejlesztése, a Képviselőtestületi anyagok digitalizálási rendszerének továbbfejlesztése), az önkormányzati
költségvetési szervek fenntartói irányításában hatékony közreműködés.
3.) Az önkormányzati működésre, illetve döntésekre vonatkozó adatok az Interneten
keresztül hozzáférhetővé váljanak.
4.) Az önkormányzati adatvagyon közérdekű, közhasznú köre elérhetővé és
hasznosíthatóvá váljon a média, a cégek, a vállalkozók, a civil szervezetek, valamint
a polgárok számára.
5.) Egyszerűsödjön, emellett hatékonyabbá váljon, gyorsuljon az ügyintézés az
informatikai támogatás segítségével, a tér- és időkorlátok csökkentésével, on-line
módon is az elektronikus aláírás révén.
6.) A közszolgálati dolgozók befogadják és alkalmazni tudják a korszerű informatikai
megoldásokat.
7.) Elektronikus ügyintézés, integrált informatikai rendszer bevezetése
A fenti céloknak megfelelő hivatali információs rendszernek az alábbi
alapkövetelményeket kell kielégíteni:
1.) Az információ legyen pontos és csak egyszeresen tárolt.
2.) Az információ legyen aktuális (könnyen naprakészen tartható).
3.) Az információ legyen könnyen hozzáférhető (könnyű, többszörös elérhetőség).
4.) Az információ legyen hasznos (többszörös kapcsolatok-relációk-lehetőségek).
Ezen alapvető igények kielégítésén túl a következő hasznossági vonások jellemezzék a
hivatali információs rendszert:
- nagy adatmennyiség komplex kezelésének képessége,
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- egyedi, konkrét alkalmazási igények testre szabott kielégíthetősége,
- kiterjedt analitikai képesség,
- biztonság és rugalmasság, a változások követése,
- felhasználóbarát jelleg,
- moduláris felépítés.
Mindezen céloknak és követelményeknek csak a hivatali struktúra jellegzetességeit is
figyelembe vevő, a teljes hivatali átfogó, komplex és integrált rendszer felel meg.
Fokozatosan el kívánjuk érni, hogy a hivatalban minden feladatmegoldás
számítógéppel történjen, ezek egymással és más, nem hivatali rendszerekkel az
indokolt mértékben és módon kommunikáljanak, teljesítsék a szükséges adatcserét és
adatszolgáltatást mind házon belül, mind kifelé (pl.: jelentések, statisztikai
adatszolgáltatások).
Alapvető szempont tehát, hogy az egyes feladatokat támogató programokat nem
egymástól izoláltan, hanem közös platformra alapozottan, egymással szoros
kapcsolatban álló, kommunikációs lehetőséget biztosító rész elemként kell kialakítani.
További lényeges követelmény, hogy ne csak a regisztrációra legyenek alkalmasak,
hanem épüljenek be az igazgatás (ügyintézés) teljes folyamatába, az alapadat
keletkezésétől (ügyindítástól) a döntésig, illetve annak teljesüléséig (végrehajtásáig)
támogassák a folyamatot. A regisztrációs jellegű, illetve a – pl.: adatbázisból – gyorsan
elvégezhető eljárási fázisú ügykategóriákban tegyék lehetővé az azonnali (vagy
rövidített határidőbeli) ügyintézést. Az anyagi és eljárási jogi jogszabályok garantált
érvényesítésével haladjon az ügyintézési folyamat, csak teljesítésük esetén léphessen
tovább az ügyintéző. Biztosítani kell az ügyintézési folyamat könnyű vezetői
ellenőrzését, amely egyben segíti a munkaszervezést is.
A különböző önkormányzati működési területek részben azonos, részben különböző
adatkört igényelnek. A hatékony működés érdekében elengedhetetlen a közös adatok
központi tárolása (adatbank) és a speciális információk hozzájuk kapcsolása. (Ezt ma
hagyományos – elavult – módon az iktató végzi.) Az önkormányzati igazgatás három
alapadat csoportja: terület-népesség-szervezetek minden igazgatási cselekvés legalább
egyikéhez kapcsolódik. A térbeli és a hozzájuk kapcsolódó numerikus adatok kezelését
térinformatikai rendszerben célszerű megvalósítani. Erre azonban csak 2010 után van
lehetőség. Így lehetségessé válik a térbeli keresés, továbbá a numerikus adatok
feldolgozása során kapott eredmények térbeli megjelenítése. A térbeli objektumhoz a
numerikus adatokon túl dokumentumok, műszaki rajzok, fényképek, videofelvételek
kapcsolhatók, tehát naprakészen tárolhatók a fejlesztési és rendezési tervek is.
Távlati célként (2010-től) elérhető, hogy a fejlesztések több különböző hivatal igazgatási
és informatikai szakmai közreműködésével valósuljanak meg. Ez a megoldás kisebb
invesztíciót igényel, kedvezőbb árat eredményez, jótékonyan visszahat a közreműködő
hivatalok működési struktúrájának alakítására. Egyszerűbbé válik a rendszerkövetés,
karbantartás, továbbfejlesztés is. Ezen célkitűzéseket azonban a maximum
stratégiában kell rögzíteni.
A fenti célok figyelembe vételével meg kívánjuk határozni a polgármesteri hivatal
fejlesztési irányvonalát, mindenek előtt a fokozatosság elvét követve, az alábbi
fejlesztési ütemekben:
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1. ütem: Személyazonosítást nem igénylő adatszolgáltatás.
Az első lépésben az ügyfelek olyan jellegű információkat kérhetnek le, amelyek
segítik az ügyintézést, javítják annak hatékonyságát. Ilyenek:

Önkormányzat
működését
bemutató
információk
(ügyfélfogadás, ügyintézők, telefonszámok, e-mail…)

Rendelet, és határozattár

Típus ügyek ügyviteli leírása, szükséges dokumentációk
megadása

Formanyomtatványok letöltése
2. ütem:Személyazonosítást igénylő ügykezelés
Az állampolgár személyesen intézi ügyeit, azonban ügyének állásáról
azonosítás után bármikor információhoz juthat.
3. ütem: Személyazonosítást, és elektronikus aláírást igénylő ügyintézés
Az állampolgár minden olyan ügyet elektronikusan intézhet,
hagyományos módszerekkel is megtehet.

amelyet

Kiemeljük hogy az e-önkormányzat nem pusztán technológiai fejlesztés, hanem
jogszabályi, ügyviteli, szervezeti kérdés. A meghatározott cél érdekében tudatosan
célszerű a kapcsolódó területeket is fejleszteni.
Beszerzés-politikánkban érvényre kívánjuk juttatni, hogy az Informatikai Tárcaközi
Bizottság beszerzés-politikai állásfoglalásában egyértelműen a nyílt rendszerek mellett
foglalt állást. Az X/Open XPG szabványokat (XPG3 és XPG4 specifikációk) elfogadjuk.
A nyílt rendszer olyan gyártó semleges, általánosan elérhető termékeket tartalmazó
számítástechnikai környezet, amelynek tervezése és implementálása során széles
körben elfogadott ipari szabványokra támaszkodtak. E szabványok kiválasztását és a
hitelesítési eljárást a gyártók és a felhasználók által is elfogadott, garantáltan független
szervezetnek kell felügyelnie. Erre a feladatra jött létre 1984-ben az X/Open Company.
A szervezet célja nem elsősorban szabványok kidolgozása, sokkal inkább a meglévő
vagy éppen fejlesztés alatt álló szabványok beépítése egy átfogó, konzisztens
rendszerbe. Ezt a Közös Alkalmazási Környezetet (Common Applications Environment,
CAE) meghatározó specifikáció-készletet a folyamatosan megújított X/Open Portability
Guide (XPG) dokumentumban írja le, amelyhez egy több szintre kiterjedő
tesztelési/hitelesítési eljárást is kidolgozott.
A biztonsági alapelvek gyakorlati megvalósítása során figyelemmel leszünk arra, hogy
az államigazgatásban valamint a közigazgatásban az állampolgárok adatainak
feldolgozása, ezek jogszerű felhasználása, az állam- és közigazgatási feladatok
elvégzése alapvetően függ az informatikai és információs rendszerek zavartalan
működésétől. Ezért az informatikai és az információs rendszerek biztonságának
megteremtése ezeken a területeken különösen fontos. Ez vonatkozik az általános
ügykezelésre, az iratkezelés eljárásaira, ezen belül az informatikai rendszerekben
megjelenő adatok és információk védelmére, valamint biztonságára egyaránt. Az
információk és adatok előállításának, illetve felhasználásának jogszerűségét
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adatvédelmi, illetve adatkezeléssel kapcsolatos törvények, rendeletek, utasítások
szabályozzák.
Ezek alapján biztosítani kell:
 az információ, illetve adatok rendelkezésre állását, elérhetőségét az arra
jogosultak számára,
 az információ, illetve adatok sértetlenségét, sérthetetlenségét,
 az információ, illetve adatok hitelességét, valamint
 a teljes informatikai, illetve információs rendszer működőképességét.
Ezeket az alapkövetelményeket kell az informatikai rendszernek kielégítenie az adatok
és információk biztonságos kezeléséhez.
Minden alkalmazás megkíván bizonyos szintű biztonságot, és ezt legtöbb alkalmazás
számára az üzemelési helyük, az általános támogatási rendszer biztonsága garantálja.
A bennük lévő információ természeténél fogva azonban vannak olyan alkalmazások,
amelyek speciális irányítási felügyeletet kívánnak meg. Fő vagy kritikus alkalmazásként
kezeljük a számítógép vagy hálózat bármely olyan alkalmazását, amely nagymértékben
korlátozhatja a szervezet képességét a feladatok teljesítése során, amennyiben az
alkalmazást módosítják vagy nem hozzáférhető.
Kritikus alkalmazásokra jó példák a személyzeti rendszerek, számlázási és pénzügyi
rendszerek stb. Mivel a legtöbb felhasználó a számítógép előtt ideje nagy részét azzal
tölti, hogy ezen fő alkalmazások egyikén dolgozik, a biztonság ismerete és oktatása
szerves részét kell hogy képezze a továbbképzéseknek és a rendszerek
dokumentációs anyagainak.
A célok között kiemelten kell hangsúlyozni az új önkormányzati portál létrehozását.
Az önkormányzat hivatalos honlapját az irányvonalaknak és törvényi előírásokban
foglaltakat figyelembe véve olyan önkormányzati portál megvalósítását tervezzük,
amely eleget tesz a böngészői igényeknek éppen úgy, mint az érvényben lévő, az eÖnkormányzatokra vonatkozó EU-s direktíváknak és ajánlásoknak.
Álláspontunk szerint azonban a webes fejlesztések, különösen a szolgáltató
önkormányzat és online infokommunikációs megoldások terén nem nélkülözhetik a
fejlesztői oldal – különös tekintettel az önkormányzat és intézményei – igényeinek
felmérését, valamint az igények alapján megvalósuló tervezést és fejlesztéseket.
Az önkormányzati portál éppen ezért két fontos előfeltétel teljesítése alapján valósítható
meg:
1. A város hivatalos honlapja elsősorban nem egy hírportál, hanem egy önkormányzati
információs központ webes megjelenítése. Az ott elérhető – ellenőrzött és az
önkormányzat terveivel egybecsengő – tartalmak frissítéséről és aktualizálásáról az
intézmény gondoskodik.
2. A város hivatalos honlapja több lépcsőben valósul meg, és a kezdetektől feltételezi a
megrendelővel való folyamatos és minden elemre kiterjedő konzultációt.
Önkormányzati portál készítésének állomásai
1. szakasz: "Informáló Önkormányzat"
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Már megvalósult. A város új információs honlapjának készülésével párhuzamosan
megkezdődik az igények felmérése, amely a Szolgáltató Önkormányzati Portál
előkészítését célozza.
2. szakasz: "Szolgáltató Önkormányzat"
A második ütemben felépül a Szolgáltató Önkormányzati Portál, amely a hivatali
ügyintézést megelőzően nyújt tájékoztatást az adott ügyre vonatkozó
jogszabályokról, az egyes kérelmekhez benyújtandó iratokról és az illetékek
mértékéről; metodikáját tekintve többek között élethelyzet köré szervezett
navigációval és ajánlásokkal. A szolgáltató portál emellett teljes körű ügymenet
leírásokkal, valamint tájékoztatással, letölthető űrlapokkal és nyomtatványokkal
szolgálja Abony internetes közösségét.
A Szolgáltató Önkormányzati Portál kidolgozására elsősorban az angolszász és a
skandináv államok fejlett infokommunikációs gyakorlatából veszünk példákat (ld.
élethelyzet köré szervezett navigáció, teljes körű ügymenet leírások, tanácsadás).
A program e fázisában kerül sor a megrendelői igények feltérképezésére,
javaslatunk szerint ez a folyamat összekapcsolódna egy, elsősorban az
önkormányzat és intézményei – Polgármesteri Hivatal, irodák, oktatási és kulturális
intézményhálózat –, valamint a civil szervezetek képviselői számára kidolgozandó
oktatóprogrammal, amely az alapvető böngészői ismeretek átadásán túl a
felhasználókkal való online kommunikáció gyakorlatába nyújtana betekintést.
3. szakasz: "e-Önkormányzat"
A város információs honlapján alapuló Szolgáltatói Önkormányzati Portál a harmadik
lépcsőben az e-Önkormányzatokra vonatkozó EU-s direktíváknak és ajánlásoknak is
megfelelő, a felhasználók és az önkormányzat közötti sokrétű online kommunikációt
biztosító rendszerré fejlődik. E befejező ütemben kerülne sor azokra a webes
fejlesztésekre, amelyek nyomán e-önkormányzat – az elektronikus aláírás és a
szerkezet kínálta interaktív oldal révén a böngésző az egyablakos online ügyintézés
lehetőségeit találná meg a város hivatalos honlapján. Mégpedig úgy, hogy
tevékenységét az online kommunikáció területén is felkészült, a felmerülő
problémákra és kérdésekre gyorsan reagáló munkatársi gárda segíti.
Az önkormányzatok leggyakoribb Internetes szolgáltatása az általános tájékoztatás és
az elektronikus kommunikáció. Ez napjainkban minimumkövetelménynek tekinthető.
Az általános tájékoztatás a település bemutatását jelenti a települési politika,
közigazgatás, gazdaság, közszolgáltatások alapvető információival, esetleg interaktív
településtérképpel.
Biztosítani kell, hogy az önkormányzati portálon keresztül leveleket, javaslatokat,
panaszokat lehessen eljuttatni a város vezetőinek, az egyes irodáknak. Fontos
településpolitikai kérdésekben ezen a fórumon is célszerű a lakosság véleményét
megkérdezni. A település megfelelő világhálós bemutatásával vonzóvá lehet tenni a
befektetők számára, ez a legolcsóbb reklámeszközök egyike!
Folytatni és bővíteni kell a már meglévő gyakorlatot: minden közérdekű információ a
lehető legrövidebb időn belül Interneten is eljusson a lakossághoz! Legyen meg a
lehetősége annak, hogy Interneten keresztül is hozzá lehessen férni a különböző
beadványok űrlapjához, a különféle okmányok beszerzéséhez, cseréjéhez szükséges
bizonylatok listájához, kitöltési útmutatókhoz, stb.
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Később az Interneten keresztüli ügyintézésre is fel kell készülni. /pl.: adóbevallás/ Az
elektronikus aláírás elterjedésére még valószínűleg várni kell egy kicsit, de a 2001. évi
XXXV. törvény 2001.09.01-től már hatályban van.
Céljaink meghatározásakor figyelembe vesszük az EU-s direktívákat és ajánlásokat.
Ennek keretében elismerjük, hogy a helyi önkormányzatok kommunikációja sokféle
csatornán keresztül valósul meg, ezek közül az információ eljuttatásának leggyorsabb,
leghatékonyabb és legnaprakészebb módja az Internet. Az információk gyorsabban
aktualizálódnak, a korábbi információk egyszerűen visszakereshetőek, továbbíthatóak
az állampolgárokhoz, a vállalkozásoknak és a külföldi partnereknek. A különböző
informatikai megoldások a jövőben lehetővé fogják tenni, hogy a hivatalok 24 órában
“működjenek”, amely megkönnyíti a lakosság ügyintézését és jelentős
költségmegtakarításokat biztosít.
Különösen lényeges szempont, hogy a helyi önkormányzatok minél gyorsabban minél
több hasznos információhoz jussanak az EU szabályozó- és feltételrendszeréről, a
különböző ágazati politikákról, támogatási elvekről, és hogy tájékozódni tudjanak a
számukra érdekes témákban. Emellett az Internet páratlan lehetőséget kínál az
önkormányzatok számára, így saját településükről is megfelelő tájékoztatást adhatnak
az EU tagországai felé.
Az infokommunikációs eszközök átgondolt, jól megtervezett és megfelelő struktúra
nyomán megvalósuló, hatékony kihasználása az alábbi eredményekkel kecsegtet:
- Az informatika lehetőségeit a megfelelő mértékben kihasználva merőben új távlatok
nyílhatnak meg az önkormányzatok előtt, mind a hivatali munkát, mint a lakossággal
való kapcsolatot tekintve.
- Az informatikai fejlesztések eredményeképp egy sokkal magasabb színvonalon
működő helyi közigazgatás alakulhat ki.
- Nyílt hálózat, amely napi 24 órában a világ szinte bármely pontjáról bárki számára
elérhető. Minimális költséggel, nagy tömeg juthat információhoz, gyakorlatilag azonnal.
- Semmilyen más médiumhoz nem hasonlítható az Interneten publikált anyagok
költséghatékonysága. Az Interneten való rendszeres és naprakész információközlés
költségei össze sem mérhetőek, egy "hagyományos" médium – újság, nyomtatvány,
vagy akár kábeltelevízió – előállítási és terjesztési költségeivel.
- Közhitelesség: hazánkban az Elektronikus aláírásról szóló 2001 évi XXXV. tv. Az
elektronikus iratoknak a papír alapúakkal azonos jogi relevanciát adott. Azt jelenti
mindez, hogy a minősített elektronikus aláírás közeljövőben várható megjelenésével az
elektronikus kommunikáció a legtöbb esetben egyenrangúvá válhat a "hagyományos"
hivatali kommunikációs eszközökkel.
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III.
Az informatikai rendszer fejlesztése
1.) Hardver eszközök fejlesztése
Az I. fejezetben rögzítettük – elavultsági sorrendben – számítógépeink állapotát. Ennek
figyelembe vételével az alábbi beszerzések szükségesek:
- 2008. évben: 15 db számítógép (PC) és 10 db LCD monitor (gépcsere)
5 db közepes teljesítményű olcsó üzemeltetésű multifunkciós nyomt.
- 2009. évben: 15 db számítógép (PC) és 10 db LCD monitor (gépcsere),
xx db notebook vásárlása képviselő-testületi tagok számára
5 db közepes teljesítményű olcsó üzemeltetésű multif. nyomt.
- 2010. évben: 10 db számítógép (PC) (gépcsere)
5 db notebook csere
- 2011. évben: file server cseréje
aktív hálózati eszközök cseréje
- 2012. évben: 10 db számítógép (PC) gépcsere
5 db laptop (gépcsere)
Az egyes konfigurációk műszaki paramétereinek meghatározása szükségtelen és
lehetetlen is, mivel a robbanásszerű fejlődés miatt nehezen határozható meg jelenleg
az, hogy 2 év múlva mi számít átlagos teljesítménynek. A beszerzéseknél nem a
csúcstechnika megszerzése a cél, hanem a célnak megfelelő legoptimálisabb
konfiguráció biztosítása.
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a folyamatosan üzemelő szervereinket legalább 4-5
évente teljes egészében cseréljük le. A célfeladatokat ellátó szoftverek adatállományai
a szervereken találhatók, ezek biztonsága érdekében mindent meg kell tennünk.
A közepes/nagy teljesítményű, multifunkcionális (nyomtató-szkenner-fénymásoló)
gépek rendszerbe állítása (kb. 10 db) a fő cél, de indokolt esetekben a kis teljesítményű
nyomtatók is tovább üzemeltetendők
2.) Szoftverfejlesztés
Összhangban a szakirodalom ajánlásaival és a hivatal munkafolyamatainak
követelményeivel a fejlődés irányaként a szabad licence-ű szoftverek beszerzését is
vizsgáljuk, viszont a jelenlegi alkalmazások cseréje során az ilyen típusú szoftverek
nehezebben illeszthetőek be a jelenleg működő mechanizmusba.
Figyelemmel kell lenni arra, hogy néhány jelenleg futó alkalmazás kifejezetten igényli a
Windows környezetet.
3.) Hálózatfejlesztés
A NOVELL hálózat megbízhatóan, jól működik, még sokáig alkalmas lesz a vele
szemben támasztott követelményeknek megfelelni, fejlesztése a 2004-es évben történt
meg. Ezen e téren változtatások szükségtelenek, annál is inkább, mert jelenleg a
szükséges kliensek minden felhasználó részére rendelkezésre állnak, egy másik
rendszerre való áttérés igen magas költségekkel járna, ami jelenleg indokolatlan.
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4.) Az Internetes kommunikáció fejlesztése
Az önkormányzati portál kialakítását és működtetését a stratégia fő célkitűzésként jelöli
meg.
.
5.) Oktatások, képzések
A hivatal dolgozói körében a munkavégzéshez szükséges ismeretek átadását helyben
tervezzük, az új beszerzésű felhasználói programok esetében a szerződésben rögzítjük
és a beszállító kötelességévé tesszük a betanítást. Támogatjuk a dolgozók országos
szinten szervezett, informatikai ismereteket nyújtó képzéseken való részvételét.
A hivatal munkaerő politikájában érvényre juttatja azt az elvet, hogy a köztisztviselői
kinevezés alapfeltétele legyen a felhasználó szintű informatikai ismeretek bizonyítása..
--Romhányiné dr. Balogh Edit: szünetet rendelt el.
Szünet!
A szünet után a Képviselő-testület folytatta munkáját!
A jegyzőkönyv vezetését a 11. napirendi ponttól Szekeres Marianna Katalin
jegyzőkönyvvezető vette át.
--10./ Napirendi pont tárgya: Abony város belvízelvezető rendszer engedélyezés
szintű tervdokumentációjának terveztetése
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, valamint az
előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy sajnos nincsen vízjogi engedély. Az elmúlt
testületi ülésen döntöttek róla, hogy a belvízelvezető rendszert és a Strand témájában
még lesz testületi ülés. A Környezetvédelmi Vízügyi Igazgatóság olyan tanácsot adott,
hogy kitől kell árajánlatot bekérni. A legkedvezőbb ajánlatot a Plantor Kft. adta. Ha a
Képviselő-testület úgy dönt elkülönít összeget a belvízre, akkor most elsődleges
prioritásként a tervek elkészítésére térjenek rá. Egyúttal meg lehetne rendelni a
második ütemet.
Bejött az ülésterembe Dr. Egedy Zsolt alpolgármester, így a jelenlévő képviselőtestületi tagok száma 16 fő.
A 2009. évre 10-12 millió forintot javasolt elkülöníteni.
Mészáros László: Ismertette a Gazdasági Bizottság határozati javaslatát.
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Kovács László: Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot
ezen belül is a Megbízási Szerződést, és azt megfelelőnek találták. Ismertette az
Ügyrendi Bizottság határozati javaslatát.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy az első ütem, tervezési határideje 2009.
január 30.
Retkes Mária: Ismertette a Pénzügyi Bizottság határozati javaslatát. A 10 millió forint
plusz Áfa összeg elkülönítésénél merült fel, hogy erre fedezetet kell biztosítani. A
Pénzügyi Bizottság először a magasabb összegű B öblözetet javasolta megterveztetni,
második ütemben javasolták az A öblözetet, de természetes a védekezés szempontja
az elsődleges.
Dr. Egedy Zsolt: Véleménye szerint nem jó a Gazdasági Bizottság határozati javaslata.
Arról volt szó, hogy az érintett Kft. a város egész északi részének elkészíti a
belvízvédelmi, vízjogi létesítési tervét, és az Újszászi út Szolnoki út közötti területen a
vízszikkasztóknak a tervét is. Ez volt az alapfelállás kiegészítve a kodály zoltán úti
átemelővel. Ez az egész lett két szakaszra osztva, ahol ki lett emelve, hogy az A
öblözet kerüljön első helyre, plusz Andrási, Kemény Zsigmond, Kodály Zoltán úton az
átemelő terve, második ütemben a B öblözet és még mellé az összes többit bele
kellene tenni.
Romhányiné dr. Balogh Edit: A kotrás maga nem engedély köteles. A I. és a II. ütem
megvalósítása, pedig vízjogi engedély köteles. Ebből most kimaradna a Csiky lapos, az
lenne a következő feladat.
Habony István: A 2009. január 30-i dátum és az esetleges pályázási lehetőségek
szinkronba vannak-e egymással? Minél előbb pályázni kellene, meg kell vizsgálni, hogy
a tervezési dátum és a pályázati lehetőség egymással szinkronban legyen.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Jelen esetben nincs ilyen pályázati kiírás, de várható,
hogy mind hazai, mind pedig uniós pályázatok kiírásra kerülnek. A legrosszabb a
helyzet a Piócás dűlő, és a Corvin út helyzete, úgy tudnak hozzá nyúlni, hogy belvízjogi
engedély terv kell hozzá. Első ütemben az A öblözetet kellene megterveztetni.
Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek még kérdése?
Dr. Egedy Zsolt: Javasolta a Pénzügyi Bizottság határozati javaslatát elfogadásra,
továbbá, hogy most az I. ütem megterveztetésére adjanak megbízást. Elmondta, hogy a
Keviterv Akva készítette a megvalósíthatósági tanulmánytervét az északi területnek,
javasolta, hogy keressék fel a céget, hogy ők mennyiért vállalnák el a II. ütem terveinek
elkészítését.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Megkérdezte van-e még valakinek kérdése?
Több kérdés nem volt, ezért megkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a
Plantor Kft. megbízásáról, valamint hogy I. ütemet terveztetik meg először, melynek
határideje 2009. január 30-a, összege 2,5 millió forint plusz Áfa. A II. ütem határideje
2009. augusztus 31, a tervezés összege, pedig 3,7 millió forint plusz Áfa, melyről a
Képviselő-testület a 2009. évi költségvetés megtárgyalásakor döntsön.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület a fent elhangzott határozati javaslatot 16
igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta.
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350/2008. (X. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében
eljárva, figyelembe véve a vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. törvény
rendelkezéseit, az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Képviselő-testülete I. ütemben a Kiss Ernő – 40 sz. közlekedési út
– Mária Terézia – Lázár Vilmos út közötti területrész, által határolt területre
belvízelvezető
rendszer
engedélyezési
szintű
tervdokumentációjának
elkészítésével a Plantor Mérnöki és Szolgáltató Kft-t bízza meg.
2. A tervezési munka díja: 2.500.000.- Ft + 20 % ÁFA, összesen 3.000.000.- Ft,
melynek fedezetét a 2009. évi költségvetésében biztosítja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert a
határozat mellékletét képező Tervezési Szerződés aláírására.
4. II. ütem alapján a Kiss Ernő- Mária Terézia út- Abonyi Lajos – 40. sz. főút út által
határolt mintegy 125 ha-os területrész, melynek belvízelvezető rendszer
engedélyezési szintű tervdokumentációjának megterveztetésére a Képviselőtestület a 2009. évi költségvetési rendelet megalkotásakor tér vissza.
Határidő: 2008. november 30.
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
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Plantor Mérnöki és Szolgáltató Kft
Part Tervező, Szervező és Szolgáltató Kft.
Vízvonal Tervező Iroda
350/2008. (X.30.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzata (2740 Abony Kossuth tér 1.,
törzsszám: 390703000, adószám: 15390709213) képviseletében: Romhányiné Dr. Balogh Edit
polgármester, mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó),
másrészről (…. társaság, ………, Cégjegyzék szám:, képviseletében ügyvezető igazgató.,
adószám:), mint Tervező (továbbiakban: Tervező) között az alulírott helyen és időben az alábbi
feltételek szerint:
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1./

A Megbízó megrendeli, a Tervező elvállalja Abony város belvízelvezető rendszer – „A”
öblözet a Kiss Ernő út, 40. sz. főút, Mária Terézia út, Lázár Vilmos út által határolt terület engedélyezés szintű tervdokumentációjának (továbbiakban terv) elkészítését a Tervező
2008. október ….-én kelt árajánlata alapján.
Szerződő felek a teljesítési határidőt akként határozzák meg, hogy a Tervező a
dokumentációt Megrendelő részére jelen szerződés aláírását követő hatodik hét elteltét
követő napon köteles átadni. Tervező előtejesítésre jogosult.

2./

Tervező a terveket a Megbízó által rendelkezésére bocsátott tervek, adatok felhasználásával
készíti el.

3./

Tervezőt a terv elkészítéséért összesen ………..,- Ft + Áfa, azaz :…………….. forint +
Áfa Tervezői díj illeti meg.
A Felek megállapodnak abban, hogy a Tervező a tervezői díjra vonatkozó számláját
legkésőbb 2009. június 30. napjáig jogosult benyújtani.
A tervezői díjat a Megbízó a számla benyújtását követő 30 napon belül köteles a Tervező
…………………………….. fiókjánál vezetett :……………….. számú számlájára történő
átutalással kiegyenlíteni.

4./

Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke megegyezik a mindenkori jegybanki
alapkamat mértékével.

5./

Tervező számlaszáma:
Megbízó számlaszáma:

6./

Erste Bank Hungary Nyrt.
11993609-06147486-10000104

Felek akként állapodnak meg, hogy a Tervező az 1. pontban meghatározott belvízelvezető
rendszer engedélyes szintű tervdokumentációját, illetve a tervezői díjra vonatkozó
számláját kizárólag Abony Város Önkormányzatának Polgármesterével, illetve az
ABOKOM Nonprofit Kft ügyvezetőjével történt egyeztetést követően, jóváhagyó
nyilatkozatukkal, teljesítés igazolásával együtt nyújthatja be Megbízó felé.
Megbízó részéről a tervezői díjra vonatkozó számla leigazolására Dusa Zsuzsanna
településfejlesztési osztályvezető jogosult.

7./

Megbízó köteles a terv elkészítéséhez szükséges adatokat a Tervező részére a szerződés
aláírásával egyidejűleg rendelkezésre bocsátani. Tervező jelen okirat aláírásával elismeri,
hogy a terv elkészítéséhez szükséges adatokat, dokumentációkat, külön jegyzőkönyv
alapján – a jelen tervezési szerződés aláírásával egyidejűleg - Megbízótól átvette.

8./

Szerződő felek akként állapodnak meg, hogy felek a teljesítési határidőt kizárólag írásban
közös megegyezéssel módosíthatják.
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9./

Tervező köteles a Megbízót minden olyan körülményről értesíteni, amely a jelen
szerződésben vállaltak megvalósulását akadályozza, illetve akadályozhatja. A Tervező a
tájékoztatási kötelezettségének megszegéséből a Megbízót ért kárt köteles megtéríteni.

10./ A Tervező szavatosságot vállal azért, hogy a 1. pontban körülírt feladatokat a jogszabályi
előírásoknak megfelelően, a szakmai szabályok maradéktalan megtartása mellett, a tőle
elvárható legnagyobb gondossággal végzi el.
11./ A Tervező késedelmes teljesítése esetén a Megbízó jogosult a Tervező felé a késedelmes
teljesítés első napjától (a megbízási díj 1 %-a) ……..,- Ft/nap késedelmi kötbért
felszámolni és a kötbér összegével a Tervezőnek átutalandó megbízási díjat csökkenteni.
12./ A felek megállapodnak, hogy együttműködésük során az esetleges felmerülő vitás
kérdéseket elsősorban közvetlen egyeztető tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. Ennek
sikertelensége esetére a szerződő felek a jelen szerződéssel létrejött jogviszonyból
származó jogvitájuk eldöntése esetére a hatáskörtől függően a Ceglédi Városi Bíróság ill. a
Pest Megyei Bíróság illetékességét kötik ki.
13./ Abony Város Önkormányzata ..../2008. (X.30.) számú képviselőtestületi határozatával
jóváhagyta a jelen szerződést és felhatalmazat a polgármestert a szerződés aláírására.
14./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései
az irányadók.
Ezen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt
aláírták.
Abony, 2008. november „ ”
………….…..................................................
Abony Város Önkormányzat képviseletében:
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Megbízó
Abony, 2008. november „ ”
……………………………………………….
Tervező
--11./ Napirendi pont tárgya: Lakások önkormányzati érdekből és nem szociális
érdekből történő bérbeadása
Napirendi pont tárgya: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, valamint az
előterjesztésben foglaltakat. Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Pető Istvánné: Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot,
és javasolta, hogy a pályázati kiírás 4. pontját módosítani. Ismertette az Ügyrendi
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Bizottság határozati javaslatát. Javasolta a 8., 9., 10., 11. pontok utalnak vissza az 1, 3,
4. pontokra, ezeket javasolta összevonni, ne külön legyenek feltüntetve. A harmadik,
pedig hogy teljes benyújtott pályázati anyag benyújtása esetén is legyen a Képviselőtestületnek lehetősége a pályázatot eredménytelennek nyilvánítani.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az Oktatási Bizottság határozati javaslatát.
Dr. Egedy Zsolt: Az előző testület hozott egy olyan határozatot, hogy a Kossuth tér 2.
sz. alatti épület, legyen társasházzá kialakítva. Ezzel történt már azóta valami?
Dr. Németh Mónika: Elmondta, hogy a pályázati kiírás a helyi rendeletnek megfelelően
tartalmazza a követelményeket, ezt a szövegrészt nem javasolja átírni, módosítani.
Ismertette a lakásrendelet egy szabályát, ez alapján nincs a képviselő-testületnek
mérlegelési joga, amennyiben a pályázat érvényes, nem lehet eredménytelennek
nyilvánítani. Nem értesült még arról, hogy a Kossuth tér 2. társas lenne.
Kocsiné Tóth Valéria: Megkérdezte, hogy ha nem szociális okból, akkor miért kell a 9,
3, 1 pontot beépíteni? Aki önkormányzati érdekből kapja meg és fizeti rendesen, akkor
miért kell ilyen korlátokat beleépíteni?
Pető Istvánné: Indítványozta, hogy a lakásrendelet módosítását a hivatal készítse elő.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Idáig úgy volt, hogy aki hivatali dolgozó vagy az
önkormányzat fenntartásában működő intézmény dolgozója kaphatott lakást, most
lenne olyan lehetőség, hogy aki idejön a városba és itt fog dolgozni mondjuk orvos,
pályázhasson ilyen lakásra.
Dr. Németh Mónika: Három féle szempontból lehet bérlakást adni, szociális, nem
szociális és önkormányzati érdekből. Nem szociális alapon azt jelent, hogy például
vannak fiatal házasok, hitelt nem tudnak felvenni, bár dolgoznak, kiesnek a
jövedelemhatárból és szeretnének lakáshoz jutni, és így kaphatnak bérlakást, de
szigorúbbak a feltételek, mint mondjuk az önkormányzati érdeknél. Ezt a három
kategóriát abszolút külön kell kezelni, és ez a rendeletben külön is van leszabályozva.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta, hogy most ne hozzanak döntést ebben a
napirendben.
Dr. Egedy Zsolt: Javasolta, hogy talán létrehozhatnának egy képviselői klubbot, mely
szakosodhatna arra, hogy a helyi rendeletekről és módosításokról a többi képviselőtestületi tagnak tájékoztatást nyújtana.
Varga Sándorné: Javasolta, hogy elsőként inkább mérjék fel az intézményi dolgozók
körében, hogy kinek van-e igénye önkormányzati bérlakásra, és ezután az
igényfelmérés után tárgyalják meg a napirendi pontot.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta, hogy a novemberi testületi ülésen újra
tárgyalják meg a napirendi pontot, hozzák vissza.
Kovács László: Kérdés az, hogy kell-e ennyi bérlakás. Nem-e célszerűbb lenne ezeket
az ingatlanokat értékesíteni.
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Mészáros László: Elmondta, hogy 5-6 éve kellett volna ezeket a lakásokat értékesíteni.
Csányi Tibor: Egyet értett Mészáros Lászlóval, másrészt pedig mások számára is
lehetőséget kell nyújtani, hogy ilyen lakáshoz juthassanak.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta, hogy nézzék át a lakásrendeletet.
Habony István: Véleménye szerint jó a mostani lakásrendelet, és ezeket a lakásokat
minél előbb ki kell adni.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta, hogy öt perc szünet után folytassák a
napirendi pont megtárgyalását. Szünetet rendelt el.
Szünet!

--A Képviselő-testület a szünet befejezése után folytatta a napirendi pont
megtárgyalását.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Az Önkormányzat érvényes pályázat esetén, nem
nyilváníthatja eredménytelennek a pályázatot. Ne módosítsák a rendeletet. A jelenleg
legnagyobb lakást a III. emeleti 3. sz. alatti lakásra írjanak ki pályázatot. Minden
intézmény vezetője kapjon egy körlevet, melyben mérjék fel az igényeket a lakások
tekintetében, és ezután kerüljön vissza a napirend újra a testület elé.
Megkérdezte van-e még valakinek kérdése?
Több kérdés nem volt, megkérte a bizottság tagjait, hogy szavazzanak ezen javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a bizottság a javaslatot 14 igen 1 nem 1 tartózkodás mellett
elfogadta.
351/2008. (X. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Abony Város
Önkormányzatának az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről,
valamint elidegenítéséről szóló 17/2007. (IV.26.) számú rendeletének 18. § és
30. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a lakások és helyiségek
bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.
évi LXXVIII. törvényre figyelemmel az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzata nem szociális helyzet alapján történő
bérbeadásra kijelöli az alábbi:
Abony, Kossuth tér 2. III/3. sz. 66 m2 alapterületű, komfortos, 2+ ½ szoba,
1 konyha, 1 előszoba, 1 fürdőszoba, 1 WC, 1 kamra, 2 terasz, 1 udvari
tároló önkormányzati lakást.
2. A nem szociális helyzet alapján történő bérbeadáshoz a határozat melléklete
szerinti formában a pályázati kiírást jóváhagyja.
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3. Felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert a 2. pont szerint
kijelölt önkormányzati bérlakások nem szociális helyzet alapján történő
bérbeadásához szükséges pályázati kiírás közzétételére.
4. A többi jelenleg nem lakott önkormányzati tulajdonú bérlakás tekintetében a
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármesteri Hivatal, hogy a
Polgármesteri Hivatalban és a hozzá kapcsolódó közintézmények dolgozói
körében végezzen igényfelmérést a bérbeadások tekintetében, és ezek
ismeretében visszatér a napirendi pont megtárgyalására.
Határidő: azonnal
4. pont tekintetében folyamatos
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Településfejlesztési Osztály
Jegyzői Titkárság
351/2008. (X. 30.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Abony Város Önkormányzata Képviselő-testülete (2740. Abony, Kossuth tér 1.)
egyfordulós, nyílt pályázati eljárás keretében bérbeadásra meghirdeti az Önkormányzat
tulajdonát képező Abony, Kossuth tér 2. III/3. sz. alatti 66 m2 alapterületű 2+ ½ szoba,
1 konyha, 1 előszoba, 1 fürdőszoba, 1 WC, 1 kamra, 2 terasz, 1 udvari tároló
helyiségekből álló komfortos lakás bérbeadását határozott időtartamra.
Bérlet időtartama: 5év
Bérbeadás jogcíme: bérbeadás nem szociális helyzet alapján
Lakásbérleti díj: 27.324 ,-Ft
Bérbeadás feltételei:
1. Nem szociális bérlakás bérletére bármely személy jogosult, ha a bérbadás helyi rendeletben
foglalt általános feltételeinek megfelel.
2. Lakás bérletére az abonyi bejelentett lakóhellyel rendelkező, vagy életvitelszerűen Abonyban
tartózkodó nagykorú személy jogosult, aki
a) az Európai Gazdasági Térségről szóló szerződésben részes állam állampolgára vagy
b) állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorolt, vagy
c) a magyar hatóságok által menekültként elismert személy.
3. Házastársak és élettársak esetében elegendő a felek egyikének rendelkeznie a 2. pontban
meghatározott feltételekkel.
4.Több lakás egyidejű pályáztatása esetén egy pályázó több lakásra is nyújthat be külön- külön
jelentkezési lapot úgy, hogy a megpályázott lakások sorrendjét mindegyek jelentkezési lapon
feltünteti. A pályázaton – a pályázó egy lakás bérletét nyerheti el, a többi lakás vonatkozásában
pályázata elutasításra kerül.
5. A pályázónak minimum 3 hónapra eső lakbér egyösszegű megfizetését kell vállalnia.
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6. A pályázatot az nyeri, aki a legtöbb hónapra vállalja a lakbér egyösszegű megfizetését.
7. A nyertes pályázó az 5 éves határozott idő letelte után a lakást ismételten nem kaphatja
bérbe.
8. A pályázó nyilatkozata jövedelmi, ingatlan-vagyoni viszonyairól, családi állapotáról.
9. Nem lehet lakás bérlője az a személy, akire a lakás bérleti jogának megpályázása
időpontjában az alábbi kizáró tényezők valamelyike fennáll:
1. az ország területén lakás tulajdonával, illetve önálló lakásegységnek minősülő, használat
szerint megosztott lakás résztulajdonával rendelkezik,
2. az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28.500,- Ft) 50-szeresét
meghaladó értékű építési telek, vagy egyéb ingatlan tulajdonjogával rendelkezik,
3. az ország területén önálló állami vagy más önkormányzati lakás bérletével rendelkezik,
4. az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20-szorosát meghaladó értékű ingó
vagyon tulajdonjogjogával rendelkezik
5. pályázatában, kérelmében lakáskörülményeire, szociális, vagyoni és jövedelmi
viszonyaira vonatkozóan olyan valótlan adatokat közöl, amely számára jogosulatlanul
kedvezőbb elbírását tesz lehetővé,
6. jogcím nélküli használó.
7. A fenti kizáró tényezőket az együttköltöző személyek vonatkozásában is vizsgálni és
alkalmazni kell.
8. Az 1. pont alól kivételt képez az 1/1 arányban haszonélvezeti joggal terhelten örökölt és a
haszonélvező által lakott lakás, illetve önálló lakásegységnek minősülő, használat szerint
megosztott lakásrész.
9. A 3. pont alól kivételt képez az a személy, aki az e rendeletben meghatározottak szerint
lakás ismételt bérbeadására, cseréjére jogosult.
10. A 4. pont alól kivételt képez az az ingó vagyon, amely a kérelmező megélhetését szolgáló
vállalkozás működéséhez szükséges
11. A 6. pont alól kivételt képez a jogcím nélküli lakáshasználó, ha a 94.§ (3).§ alapján
jogosult elhelyezésre, illetve rá nézve - e rendelet szabályozása szerint - a bérleti
jogviszony helyreállításának feltételei fennállnak.
4. A jogosultsági feltételek igazolása az alábbiak szerint történik:
1. A jövedelmi viszonyokat a pályázó a lakás bérleti jogának megpályázása, illetve
kérelmezése időpontját megelőző 3 havi jövedelemre vonatkozó nyilatkozattal és
2. munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelmet
munkáltatói igazolással,
3. egyéni vállalkozásból eredő jövedelmet, vagy társas vállalkozásból származó tagi és
osztalék jövedelmet APEH által kiállított igazolással,
4. munkanélküli ellátást a megállapító, megszüntető határozattal és a postai kifizető
bizonylattal, ha nem részesül ellátásban, a Munkaügyi Központ erről szóló igazolásával,
5. gyermektartásdíjat a gyermekelhelyezésről szóló bírósági végzéssel, ítélettel, vagy a
kérelmező nyilatkozatával,
6. egyéb jövedelmet (pl. családi pótlék, GYES, szociális támogatások, stb.) a folyósító által
kiállított igazolással.
7. Az ingatlanvagyont építési telek- és egyéb ingatlantulajdont fél évnél nem régebbi adó és
érték bizonyítvánnyal,lakástulajdon esetén a lakás hiteles tulajdoni lapjának másolat,
vagy egyszerűsített határozat-szemle bemutatásával,
8. ingó vagyont nyilatkozattal.
9. A hozzátartozói minőséget elvált családi állapot esetén a jogerős bírósági ítélettel,
végzéssel, élettársi kapcsolat esetén hatósági bizonyítvánnyal igazolja.
A meghatározott adatok a pályázat, kérelem elbírálására szolgálnak. Nem hozhatók
nyilvánosságra a pályázó, kérelmező jövedelmi, vagyoni viszonyát, családi állapotát érintő, az
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egészségi állapotra vonatkozó, valamint egyéb személyes adatai. Személyazonosító adatok
nélkül statisztikai adatszolgáltatás teljesíthető.
Házastársak, élettársak lakás bérbeadására kiírt pályázatra jelentkezési lapot, illetve kérelmet
kizárólag együttesen nyújthatnak be.
A lakás megtekinthető:

2008. november 11-án 13-14 óra között illetve
2008. november 13-án 9-10 óra között
A pályázat benyújtásához szükséges jelentkezési lap átvehető:
ügyfélfogadási időben
hétfő 13-18 óra között
szerda 8-16 óra között
péntek 8-12 óra között
2008. november 27-ig a Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Osztályán.
Pályázat (jelentkezési lap) benyújtásának határideje, módja: 2008. november 28-án 12 óráig
zárt borítékban, egy példányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtásának helye: Abony Város Polgármesteri Hivatal, Településfejlesztési
Osztály, Abony, Kossuth tér 1. I. emelet 29. szoba
A pályázat elbírálása: A Képviselő-testület a nyilvántartásba vett pályázatok közül legkésőbb
2008. december 31-ig dönt.
Eredmény ismertetése: A döntésről a Hivatal levélben értesíti a pályázókat a döntéstől
számított 8 napon belül.
A pályázat elbírálása az Abony Város Önkormányzat az önkormányzat tulajdonában lévő
lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 17/2007. (IV.26.) sz. rendelete alapján
történik.
Bővebb felvilágosítás az ajánlat benyújtásának helyén vagy az 53/360-832 telefonszámon
kapható.
Abony Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
--12./ Napirendi pont tárgya: Tájékoztató a piacfejlesztés érdekében folytatott
tárgyalásokról
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, valamint az
előterjesztésben foglaltakat. Megfelelő szaktudással rendelkező szakemberre van
szükség.
Retkes Mária: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta a napirendi pontot,
az előző döntését a bizottság fenntartja, de mivel a strandfejlesztést is tárgyalta a
bizottság, ezért azt javasolták, hogy a piacfejlesztést és a strandfejlesztés
megtárgyalását nyílt, együttes bizottsági ülés keretében tárgyalják meg.
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Csányi Tibor: Véleménye szerint a Képviselő-testület Abony város érdeke mellett van,
és azt szolgálja.
Kovács László: Egyet értett Csányi Tiborral. Az állampolgároknak jogos igénye van a
piacra, és arra is, hogy ez a piacberuházás újból lendületet tudjon venni. A Red-Rex Q
Kft. nem erőltetheti rá az Önkormányzatra a saját elképzelését. Hasonló módon kerüljön
megvalósításra a piac beruházás, mint az előzőekben, úgy néz ki, hogy önkormányzati
beruházásból nem lehet megvalósítani.
Mészáros László: Tájékoztató jellegű az anyag, Red-Rex Q Kft. szándékát fejezte ki a
peren kívüli megegyezésre. Januárban még arról döntöttek, hogy egyáltalán van-e a
Kft-nek tulajdon joga, és akkor a testület úgy döntött, hogy nincs. Nem értette, hogy
most miről kellene peren kívül megegyezni. A megbeszélésen részt vett a Red-Rex Q
Kft. képviselője, helyi pártok vezetői, tudomása szerint Földi Áron nem volt meghívott,
pedig ő is egy helyi szervezet vezetője. Ismertette a Gazdasági Bizottság határozati
javaslatát.
Csányi Tibor: Véleménye szerint, minél tovább húzzák, utána annál többől tudják majd
ezt az egész beruházást megvalósítani. Megkérdezte, hogy nem lehet úgy elkészíteni a
tervet, hogy az a felépítményt körül vennék egy fallal, és később egy köz Wc-t
építenének a helyére? Javasolta támogatni, hogy ebben a témában és a
strandfejlesztés témájában, egy összevont bizottsági ülést tartsanak meg.
Földi Áron: Véleménye szerint ne piacfejlesztés témakörről beszéljenek, mert ez a
terület más lehetőségeknek is adhat teret. Támogatja azt a javaslatot, hogy egy
hozzáértővel méressék fel, milyen lehetőségek vannak.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy ha a Red-Rex Q Kft. nem partner
megint, akkor megint akadályba ütköznek. Támogatja az összevont bizottsági ülés
megtartását, és szakértő bevonását.
Kocsiné Tóth Valéria: Nem érti, hogy miért nem lehet a már korábbi terveket
felhasználni.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Megkérdezte, hogy ki csinálná meg?
Dr. Egedy Zsolt: A megbeszélés során, abban mindenki egyet értett, hogy a beruházás
megvalósuljon, abban viszont már nem volt egyetértés, hogy önkormányzati
tulajdonban maradjon. Az egész határozati javaslatból a 3. pontot javasolja támogatni.
Véleménye szerint arról egyértelműen nem lehet dönteni, hogy teljesen az
önkormányzat által kerüljön megvalósításra, amíg nem áll minden olyan adat
rendelkezésre, ami a teljes fejlesztési területre vonatkozik.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta, hogy legyen egy összevont bizottsági ülés,
és keressenek fel egy ingatlan témában jártas szakembert.
Habony István: Véleménye szerint semmi eredménye nem lesz a dolognak, meg
kellene nézni, hogy más önkormányzatok ezt hogyan valósították meg. Halasi Olivér azt
mondta, hogy a jászberényi Coop-al már mindent megbeszéltek, hogy ezt
megvalósítsák, ő egy 250 m2 nagyságú helyiséget kér cserébe a piaci felépítményért.
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Mészáros László: Javasolta, hogy vegyék le napirendről.
Kocsiné Tóth Valéria: Megkérdezte, hogy mitől várnak bevételt? Mennyi bevétel
lehetséges? Lehet, hogy az Önkormányzat nem tudja önerőből megvalósítani.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e
még valakinek kérdése?
Több kérdés nem volt. Javasolta, hogy két hét múlva legyen egy összevont bizottsági
ülés a piacfejlesztés és a strandfejlesztés témájában. Megkérte a Képviselő-testület
tagjait, hogy szavazzanak erről.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 12 igen 4 tartózkodás és 0 nem
mellett, elfogadta.
352/2008. (X. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében
eljárva, a napirendet megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Tájékoztatót a piacfejlesztés érdekében folytatott
tárgyalásról elfogadja, és mind a piacfejlesztés és a strandfejlesztés érdekében
összevont bizottsági ülést kíván összehívni, melyre a Képviselő-testületben
működö összes bizottsági tag meghívást kap.
Határidő: azonnal, 2008. november 30.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Értesülnek:
Romhányiné dr. Balogh Edit
Dr. Némeht Mónika jegyző
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Jegyzői Titkárság
--13./ Napirendi pont tárgya: A Víziközműveket Működtető Intézmény
tulajdonában lévő 3 db gépjármű térítésmentes átadása az ABOKOM Kft.
részére
Napirendi pont előadója: Retkes Mária Pénzügyi Bizottság Elnöke
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, felkérte Retkes Máriát,
hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat.
Retkes Mária: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, valamint a Pénzügyi Bizottság
határozati javaslatát.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Az Áfá-t be kell fizetni, piaci értéken kell átadni a
gépjárműveket. Az Áfa mértéke összesen 920 ezer forint.
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Parti Mihály: Nem értett egyet a piaci értékkel.
Dr. Németh Mónika: Elmondta, hogy az Axon Lízingcsoport értékelte fel a
gépjárműveket egy lízingszerződés keretében, az Önkormányzat a saját vagyonát nem
értékelheti fel és le. Ez egy pénzügyi tranzakció alapjául szolgáló érték.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy egyeztettek a könyvvizsgálóval, és ő
sem enged meg vagyonvesztést. Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e
valakinek még kérdése?
Több kérdés nem volt, ezért megkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a
Pénzügyi Bizottság határozati javaslatának elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatot 13 igen 3 nem és 0
tartózkodás mellett, elfogadta.
353/2008. (X. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi
határozatot hozza:
A 475/2007. (XII. 17) számú képviselő-testületi határozat alapján üzemeltetésre,
kezelésre átadott befektetett eszközök közül, az alábbi 3 db gépjárművet
térítésmentesen 2008. november 03. napjával átadja az Abokom Kft. részére:
A 3 db gépjármű nettó piaci értéke az AXON Lízing és Pénzügyi
alapján:
- IGV-204 forgalmi rendszámú KIA típusú gépjármű nettó
1 500 000 Ft
- IJW-470 forgalmi rendszámú KIA típusú gépjármű nettó
1 500 000 Ft
- IZA-122 forgalmi rendszámú KIA típusú gépjármű nettó
1 600 000 Ft.

Zrt értékelése
piaci értéke:
piaci értéke:
piaci értéke:

Amennyiben a 3 db gépjármű átadása az Abokom Kft részére térítésmentesen
történik a piaci érték után Áfa befizetési kötelezettség keletkezik, mely jelen piaci
értékelés alapján 920 000 Ft.
Az Áfa befizetési kötelezettség az Önkormányzatot terheli, az összeg
„kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa befizetési soron” rendelkezésre áll.
Határidő: 2008. november 03.
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit
A határozat végrehajtásában közreműködik: Gazdasági Osztály
A határozatról értesül:
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
3. Dr. Németh Mónika jegyző
4. Kollár Péter az Abokom Kft. ügyvezető igazgatója

53
5. Gazdasági Osztály
6. Jegyzői Titkárság
--14./ Napirendi pont tárgya: A csatorna II. ütem hátralékaival kapcsolatos
intézkedések eredményéről szóló tájékoztató elfogadása
Napirendi pont előadója: Retkes Mária Pénzügyi Bizottság Elnöke
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, felkérte Retkes Máriát,
hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat.
Retkes Mária: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, javasolta a tájékoztatót
elfogadásra. Ismertette a Pénzügyi Bizottság határozati javaslatát.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e
valakinek kérdése?
Dr. Egedy Zsolt: A volt könyvvizsgáló megkereste a témában, javasolta Retkes
Máriának egy személyes konzultációt, mely során szívesen ad erről a témáról bővebb
tájékoztatást.
Habony István: Megkérdezte, hogy mennyi a végén a be nem hajtható követelés?
Megkérdezte Mészáros Lászlót, hogy hogyan látja ezt a helyzetet, mert elejétől fogva
ismeri ezt a témakört.
Mészáros László: Véleménye szerint sajnos a legjobban fog az Önkormányzat kijönni
belőle.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e
még valakinek kérdése?
Több kérdés nem volt, ezért megkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a
Pénzügyi Bizottság határozati javaslatának elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatot 15 igen 0 nem és 1
tartózkodás mellett, elfogadta.
354/2008. (X. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot
hozza:
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Csatorna II. ütem hátralékaival
kapcsolatos intézkedések eredményéről szóló tájékoztatót elfogadja.
A Képviselő-testület kéri továbbá, hogy fizetési felszólítások kerüljenek
kiküldésre a hátralékosok részére.
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A határozatról értesül:
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
3. Dr. Németh Mónika jegyző
4. Gazdasági Osztály
5. Jegyzői Titkárság
--15./ Napirendi pont tárgya: A Somogyi Imre Általános Iskola Pedagógia
Programjának módosítása
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, valamint az
előterjesztésben foglaltakat. Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e még
valakinek kérdése?
Több kérdés nem volt, ezért megkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az
előterjesztésben szereplő 1. sz. határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület az 1. sz. határozati javaslatot 14 igen 2
tartózkodás és 0 nem szavazat mellett, elfogadta.
355/2008. (X. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény biztosított jogkörében eljárva a Somogyi Imre Általános Iskola
Pedagógiai Programjának módosítását, és ezzel a nem szakrendszerű oktatás
5.-6. évfolyamon történő megszervezésével kidolgozott helyi tantervet, a
Képviselő – Testület jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
Somogyi Imre Általános Iskola
Jegyzői Titkárság
A határozatról értesül:
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
3. Dr. Németh Mónika jegyző
4. Somogyi Imre Általános Iskola
5. Jegyzői Titkárság
Megkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő 2.
sz. határozati javaslat elfogadásáról.
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület a 2. sz. határozati javaslatot 13 igen 3
tartózkodás és 0 nem mellett, elfogadta.
356/2008. (X. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény biztosított jogkörében eljárva a Somogy Imre Általános Iskola
Pedagógiai Programjának módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja:
A 2008/2009 – es tanévben a nem szakrendszerű oktatás az 5. évfolyamon
bevezetésre kerül a kötelező tanóra húsz százalékának felhasználásával, a
kérelemben foglalt tantárgyi felosztásnak megfelelően.
Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Dr. Németh Mónika jegyző
Somogyi Imre Általános Iskola
Jegyzői Titkárság
A határozatról értesül:
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
3. Dr. Németh Mónika jegyző
4. Somogyi Imre Általános Iskola
5. Jegyzői Titkárság
--16./ Napirendi pont tárgya: A közoktatási intézmények tájékoztatója a
tanévkezdésről
Napirendi pont előadója: Bánné Hornyik Mária, Oktatási, Sport és Kulturális
Bizottság Elnöke
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, felkérte Bánné Hornyik
Máriát az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság elnökét, hogy ismertesse az
előterjesztésben foglaltakat.
Bánné Hornyik Mária: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, elmondta, hogy az
Oktatási Bizottság a napirendet megtárgyalta és az előterjesztésben tettek javításokat,
ezeket ismertette. Az óvodák tekintetében nagy problémát jelent a helyhiány, valamint,
hogy egyre több a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek. A tanév mind a nyolc
intézményben problémamentesen elkezdődött, ami minden intézménynél nagy
probléma az-az épületek állapota, a jövőben a tárgyi feltételekre kellene jobban
odafigyelni. Az óvodák jelezték, hogy a játszóterek elavultak, figyelemmel kísérték a
pályázatokat, de sajnos egyelőre ilyen irányú pályázat nincsen. Az idei tanévtől minden
pedagógusnál teljesítményértékelést kell végezni. A nem szakrendszerű oktatás
törvényileg kötelező az 5. osztályoktól kezdve. Nagyon kevés a logopédiai óra. A
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kötelező pedagógusi továbbképzések esetében sajnos egyre kevesebb támogatási
összeg jut ezekre a képzésekre, és sajnos a pedagógusoknak saját pénzből kell ezeket
finanszírozni.
Retkes Mária: Jó lenne azt is tudni, hogy amik ebben az anyagban szerepelnek
programok, melyek azok amelyek valóban meg is valósultak. A nevelőszülői hálózat
esetében merült fel, hogy szükség volna pszichológusra. Ebben sikerült valamit elérni?
Bánné Hornyik Mária: A vissza-visszatérő programok azért szerepelnek ebben az
anyagban is, mert vannak hagyományőrző programok. Össze kell hasonlítani, a tanév
végi beszámolót a tanév kezdővel, és akkor előjönnek azok, amik esetleg nem kerültek
megvalósításra. A pszichológussal kapcsolatban nem tudott tájékoztatást adni.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy 400 milliárd forint kerül szétosztásra az
oktatás nevében pályázatok útján, ezek általában az operatív program keretén belül
történt.
Parti Mihály: Pluszforrást kapott-e a város a nevelő szülőnél lévő gyerekekre?
Romhányiné dr. Balogh Edit: A hátrányos helyzetű gyerekeket minél előbb fel kell
zárkóztatni, van rájuk pluszforrás. Javasolta a tájékoztatót elfogadásra. Megkérdezte a
Képviselő-testület tagjait, hogy van-e még valakinek kérdése?
Több kérdés nem volt. Megkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a
beszámoló elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület a beszámolót 16 igen, 0 nem és 0
tartózkodás mellett,egyhangúlag elfogadta.
357/2008. (X. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. § (11) bekezdésében
foglaltakat, az Abony Város Önkormányzat közoktatási intézményeiről szóló
tájékoztatót elfogadja.
A tájékoztató elfogadása nem jelenti az intézmények által felsorolt kérések,
igények, problémák megoldásának jóváhagyását.

A határozatról értesülnek:
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
3. Dr. Németh Mónika jegyző
4. Közoktatási intézmények
5. Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
---
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17./ Napirendi pont tárgya: Tájékoztató Abony, Vasút út 2. sz. alatti lakás
statikai szakvélemény alapján történő megerősítése
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, valamint az
előterjesztésben foglaltakat. Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e még
valakinek kérdése?
Több kérdés nem volt. Megkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatot 16 igen, 0 nem és 0
tartózkodás mellett,egyhangúlag elfogadta.
358/2008. (X. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvényben
biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza
A Képviselő-testület Abony, Vasút út 2. sz. alatti lakás statikai
szakvélemény alapján történő megerősítésről szóló tájékoztatót
megismerte, az abban foglaltakat, valamint az arról tett intézkedéseket
tudomásul veszi.
Határidő: Kötelezés alapján I. ütem: 2008. december 31.
II. ütem: 2009. június 30.
Felelős:
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Gazdasági Osztály
Településfejlesztési Osztály
ABOKOM Nonprofit Kft.
Értesül:
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Településfejlesztési Osztály
ABOKOM Nonprofit Kft.
--18./ Napirendi pont tárgya: Az Energia-Hatékony
Szövetségéhez (EHÖSZ) való csatlakozás

Önkormányzatok

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh
előterjesztésben foglaltakat.

Edit:

Ismertette

a

napirendi

pontot,

valamint

az
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Retkes Mária: Ismertette a Pénzügyi Bizottság határozati javaslatát. Nem javasolta
támogatni a csatlakozást.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Szerepeltetve vannak a szövetség adatai, illetve fel
vannak sorolva a szövetség tagjai.
Mészáros László: Elmondta, hogy Gazdasági Bizottság a napirendi pontot
megtárgyalta, és javasolták támogatni. Az éves tagdíj nem sok, és segítséget nyújthat
az energia hatékonyság tekintetében.
Földi Áron: Ez egy kapcsolat-építési fórum is egyben. Javasolta támogatni.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e
még valakinek kérdése?
Több kérdés nem volt, megkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett,
elfogadta.
359/2008. (X. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvényben biztosított
jogkörében eljárva, figyelembe véve az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.
törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.
törvény rendelkezéseit, az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület az EHÖSZ Alapszabályát megismerte, és az
abban foglaltakat elfogadja.
2. Abony Város Önkormányzata csatlakozni kíván az Energia – Hatékony
Önkormányzatok Szövetségéhez.
3. 2008. évre a 10.000 Ft,- tagdíjat a költségvetés különféle adók, díjak
sorából biztosítja. A tagdíj 2009. évi költségvetésbe bevezetésre kerül.
4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert a határozat mellékletét
képező tagfelvételi kérelem, és az alapszabály aláírására.
Határidő:
2008. november 30.
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
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
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--19./ Napirendi pont tárgya: A városi szennyvíztelep tisztított szennyvizének
elvezetéséről kötendő szerződés
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, valamint az
előterjesztésben foglaltakat. Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e
valakinek kérdése?
Kérdés nem volt, ezért megkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az
előterjesztésben szereplő 1. sz. határozati javaslatról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület az 1. sz. határozati javaslatot 16 igen, 0
nem és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta.
360/2008. (X. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a vízgazdálkodásról szóló 1995.
évi LVII. törvény rendelkezéseit, az alábbi határozatot hozza:
1. Képviselő testület szükségesnek tartja a határozat mellékletét képező Szerződés
megkötését Abony Város Önkormányzata, Törtel Község Önkormányzata,
Kőröstetétlen Község Önkormányzata (mint Igénybevevők), valamint a Közép –
Tisza – vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, és a Dél Pest Megyei
Vízgazdálkodási Társulás (mint Kezelők) között.
2. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a csatornák fenntartási feladataiból
adódó többletköltség a szennyvíztisztítási díjba kerül beépítésre 2009. január 01től.
3. Felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a Szerződés
aláírásával.
Határidő:
2008. november 30.
Felelős:
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
ABOKOM Nonprofit Kft.
Értesül:
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Közép – Tisza – vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Dél Pest Megyei Vízgazdálkodási Társulás
Jegyzői Titkárság által Törtel és Köröstetétlen Önkormányzata
Településfejlesztési Osztály
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360/2008. (X.30.)sz. képviselő -testületi határozat
melléklete

S Z E R Z Ő D É S
(tisztított szennyvíz elvezetéséről)
figyelemmel a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 7.§ és 8.§ paragrafusára,
az Igénybevevő által közérdek mértékét meghaladó szolgáltatások többletköltségeinek
megtérítéséről,
amely létrejött egyrészről Abony (2740 Abony, Kossuth tér 1. ), Törtel ( 2747 Törtel,
Szent István tér 1. ), Kőröstetétlen ( 2745 Kőröstetétlen, Kocséri út 4. ), mint a vízi létesítményt
a közérdek mértékén túl igénybevevők (a továbbiakban: Igénybevevők),
másrészről a Dél Pest Megyei Vízgazdálkodási Társulat (2700 Cegléd Pesti út 23., bankszámla
szám:
…………………………………………………………………………),
mint
az
igénybevett Füzes-ér, Dohányos-ér belvízcsatornák kezelője (a továbbiakban: Kezelő VGT),
harmadrészről a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (5002.
Szolnok, Ságvári krt. 4., bankszámla szám: MÁK 10045002-0171-2096-00000000), mint az
igénybevett Perje belvízcsatorna és Közös főcsatorna kezelője (a továbbiakban: Kezelő VIZIG)
között,
az alábbi feltételek szerint:
1./

A Kezelő VGT hozzájárul ahhoz, hogy az Igénybevevők a városi szennyvíztelep tisztított
szennyvizét a (….. vksz.-ú üzemeltetési engedély alapján) Füzes-ér belvízcsatorna 0+096
szelvényébe vezesse. A Kezelő VGT és Kezelő VIZIG a bevezetett tisztított szennyvizet
az alábbi vizi úton vezetik el a főbefogadóba:

Csatorna neve
Füzes-ér
belvízcsatorna
Dohányos-ér
belvízcsatorna
Perje belvízcsatorna
Közös főcsatorna

2./

Érintett csatorna
szakasz
0+096-0+000

Hossza
(m)
96

Kezelője

3+629-0+000

3629

VGT

4+846-0+000
8+200-0+000

4846
8200

VIZIG
VIZIG

VGT

A tisztított szennyvíz bevezetése a Kezelő VGT és VIZIG számára a közérdek
mértékén túli többletköltséget okoz a fenntartási feladatok végzése során.
A belvízcsatorna közcélú rendeltetése a belvíz elvezetés.
A többletköltséget elsősorban a tisztított szennyvízből kiülepedő és a tisztított szennyvíz
tápanyag terhelése révén keletkező iszap mennyiség eltávolításának és rendezésének
költsége jelenti, melyet az Igénybevevők kötelesek megtéríteni.
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3./

A kiülepedő iszap mennyiségének számítási metodikája a szerződés mellékletét
képezi. A számítási módszerrel a szerződő felek egyetértenek.

4./

A többletköltség számítását a rendelkezésre álló laborvizsgálati eredmények alapján a
Kezelő VIZIG évente elvégzi és a következő év március 30-ig a Kezelő VGT és az
Igénybevevők részére postai úton megküldi.
A számítás tartalmazza az alapadatokat, az eltávolítandó iszapmennyiséget és az
eltávolítás aktuális évi fajlagos költségét.

5./

A tisztított szennyvíz bevezetés költségének számlázása a tárgyévet követő év
április 30-ig történik a tárgy évi vízminőségi és mennyiségi adatokból számítva.
A Kezelő VGT és Kezelő VIZIG 1-1 db számlát állít ki a szennyvíztelep mindenkori üzemeltetője felé a többletköltségek
arányában.
A számlázás arányáról a Kezelő VGT és VIZIG külön állapodnak meg.

6./

A többletköltség megfizetésének első éve: 2009.

7./

Késedelmes fizetés esetén a Kezelő VGT és VIZIG a mindenkor érvényes jegybanki
alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult.

8./

A Kezelő VGT és VIZIG a következő év költségtérítési díjait az éves infláció és a
díjszámítás alapjául szolgáló költségelemek piaci ármozgásának figyelembevételével
állapítja meg és tárgyév március 31-ig közli az Igénybevevőkkel.

9./

Az Igénybevevők az érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyt - az adatok egyeztetése
céljából - a Kezelő VGT és VIZIG szakmai felülvizsgálatot végző képviselőinek
kérésére kötelesek bemutatni.

10./

Az Igénybevevők az érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyben meghatározott helyen és
módon, végezhetik a bevezetést.

11./

E szerződés teljesítése során a Kezelő VGT egyeztetésre és kapcsolattartásra megbízott
képviselője:
Név: ………………………………………..
Cím: ……………………………………….
Telefon/fax: ……………………………….
A Kezelő VIZIG egyeztetésre és kapcsolattartásra megbízott képviselője:
Név: ………………………………………..
Cím: ……………………………………….
Telefon/fax: ……………………………….
Az Igénybevevők teljes jogú képviselője:
Név: ABOKOM Nonprofit Kft. képviseletében Kollár Péter
Cím: 2740 Abony, Tamási Á. u. 2.
Telefon/fax: 53/562-071

12./

A Szerződő Felek az esetleges jogvita esetére kikötik a Szolnoki Városi Bíróság
kizárólagos illetékességét.
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13./

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a vonatkozó érvényes vízjogi
engedélyek.

14./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit, illetve
az érvényes vízjogi üzemeltetési engedély előírásait kell alkalmazni.
A vízjogi üzemeltetési engedély módosítása esetén jelen szerződést is módosítani kell,
amennyiben a módosítás a szerződés feltételeit megváltoztatja.
15./

Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba és a vonatkozó vízjogi üzemeltetési
engedély érvényességi idejéig hatályos.

16./

Felek jelen szerződést - elolvasás és értelmezés után -, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.

…………………….., ……… év ……………. hónap …… nap.

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

…………………………………………
Törtel Község Önkormányzat képviseletében:
Czeróczki János
polgármester

…………………………………………
Kőröstetétlen Község Önkormányzat képviseletében:
Pásztor Imre
polgármester

…………………………………………
Kezelő VIZIG

……………………………………….
Kezelő VGT
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Megkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő 2.
sz. határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület a 2. sz. határozati javaslatot 16 igen, 0 nem
és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta.
361/2008. (X. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva, figyelembe véve a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvény rendelkezéseit, az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Abony Város
Önkormányzata és a Dél-Pest Megyei Építő és Szolgáltató Vízgazdálkodási
Társulat között kötendő Kiegészítő megállapodást jóváhagyja.
2. Felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a Kiegészítő
megállapodás aláírására.
Határidő: 2008. november 30.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik: Településfejlesztési Osztály, Abokom
Nonprofit Kft.
Értesül:
Romhányiné dr. Balog Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Dél Pest Megyei Vízgazdálkodási Társulás
Településfejlesztési Osztály
A Kiegészítő Megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi!
--20./ Napirendi pont tárgya: Tájékoztató Abony város intézményeinek
akadálymentesítésére
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh
előterjesztésben foglaltakat.

Edit:

Ismertette

a

napirendi

pontot,

valamint

az

Kovács László: Ismertette az Ügyrendi Bizottság határozati javaslatát.
Retkes Mária: Ismertette a Pénzügyi Bizottság határozati javaslatát. A bizottság a
tájékoztatót elfogadta, és amennyiben szükség van sorrend kialakítására, a bizottság az
oktatási intézményeket javasolja első helyen.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Véleménye szerint a pályázatok tekintetében állítsanak
fel rangsort, a tervek tekintetében, pedig azokat javasolja, amelyikre már van elkészült
terv.
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Parti Mihály: Első körben az egészségügyi intézményeket javasolná.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy a törvény is ezt a rangsort állította fel.
Javasolta, hogy a 2009-es évben az oktatási intézmények akadálymentesítése
valósuljon meg, 2010-ben pedig, majd a pályázatok tekintetében döntsenek róla, hogy
miket kell majd megterveztetni. Megkérdezte van-e még valakinek kérdése?
Több kérdés nem volt, ezért megkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak
fent elhangzott javaslatról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 16 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
mellett, egyhangúlag elfogadta.
362/2008. (X. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve az akadálymentesítésről szóló
1998. évi XXV. tv. előírásait az alábbi határozatot hozza:
1./ A Képviselő-testület a közintézmények - önkormányzat tulajdonában és
kezelésében lévő középületek, valamint a szolgáltató egységek akadálymentesítésére vonatkozóan fontossági sorrendet állapít meg az alábbiak
szerint:
a.) 2009 évre:
- közoktatási intézmények
b.) 2010 évre:
- a már folyamatban lévő pályázatok tekintetében dönt a Képviselő-testület
2. A Képviselő-testület felkéri Abony Város Polgármesteri Hivatalát, hogy jelen
határozat 1.a) pontja vonatkozásában 2008. december 31-ig, míg az 1.b) pont
tekintetében 2009. június 30-ig a tervezéssel kapcsolatos költségeket mérje fel.
Határidő:
1.a) pontban foglalt épületek vonatkozásában 2008.
december 31.
1.b) pontban foglalt épületek vonatkozásában 2009. június 30.
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit
Végrehajtásban közreműködik:
Jegyzői titkárság
Településfejlesztési osztály
Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Jegyzői Titkárság
Településfejlesztési Osztály
---
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21./ Napirendi
közvetítése

pont

tárgya:

Képviselő-testületi

ülések

kábeltelevíziós

Napirendi pont előadója: Mészáros László, Gazdasági Bizottság Elnöke
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, felkérte Mészáros Lászlót
a Gazdasági Bizottság elnökét, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat.
Mészáros László: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy Trio
Media Kft. adott egy árajánlatot, 180 ezer forint összegben, amely tartalmazza egy
komplett testületi ülés felvételét, minden munkafolyamattal együtt. A lakosságnak nagy
igénye van arra vonatkozóan, hogy a testületi ülések közvetítve legyenek. Ismertette a
Gazdasági Bizottság határozati javaslatát.
Retkes Mária: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta a napirendi pontot.
Korábban a Trio Media Kft. azt mondta, hogy nekik ez a csütörtöki időpont nem felel
meg, mikor itt a testületi ülések vannak, tehát akkor, ha őket bízzák meg, akkor át kell
tenni a testületi ülések időpontját valahová máshová. Megkérdezte, hogy az időpontról
már egyeztetettek?
Dr. Egedy Zsolt: Az időpont szóba került, de a Kft. vezetője annyit mondott, ha
megkötik a szerződést, akkor tud erről bővebb tájékoztatást adni. Nem
magazinműsorról lenne szó.
Habony István: Megkérdezte, hogy ez élő közvetítés lenne?
Dr. Egedy Zsolt: Nem.
Habony István: Támogatta a közvetítést, az ajánlat alapján, mely bruttó 24 ezer forint
közvetítési díjat ír óránként, és egy 1+1 alkalommal sugározza. A lakosságnak igénye
van rá, és szükségesnek is tartja. Meg lehet határozni, hogy mikor adják le a felvételt?
Mészáros László: Nagyon sok a rendkívüli ülés, véleménye szerint nincs rá szükség.
Véleménye szerint az a legjobb megoldás, ha a Trio Tv felveszi és vágatlanul le is adja,
mert itt helyileg nincs is meg rá a megfelelő technikai háttér. Javasolta a Trio Media
ajánlatát elfogadásra.
Dr. Egedy Zsolt: Az Önkormányzat szándékának megfelelően, gyakorlatilag nincs
akadálya annak, hogy akkor kerüljön közvetítésre az anyag, amikor az Önkormányzat
kéri. Figyelembe kell viszont venni a kereskedelmi adók műsorait is, hogy esetlegesen
ne ütközzön nagy nézettségű műsorral. A különböző településeket optikai kábellel le
tudják választani, tehát egyszerre mehet több település testületi ülése is. A 24 ezer
forint arra vonatkozik, ha az Önkormányzat viszi a felvételt és ők adják le. Ebben az
esetben nyilatkozni kell, hogy a felvételen minden a törvénynek megfelelően van, és a
felelősséget kell vállalni, ebben az esetben viszont a technikai feltételeket a hivatalnak
kell megteremteni. Javasolta a Trio Media ajánlatát elfogadásra.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e
valakinek még kérdése, észrevétele?
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Habony István: Megkérdezte, hogy az a felvétel, amit Gedei Gábor készít, az nem felel
meg erre a célra? Ilyen nagy a minőségi különbség?
Dr. Egedy Zsolt: Jelenleg egy kamerával veszik fel a testületi ülést, de egy kamera
nem elég. A Trio Media több kamerával veszi az ülést, és teljes képet ad a felvétel. A
testületi ülés végén készen van a dvd, amin a teljes testületi ülés vágatlan, továbbá
ajánlottak fel egy hirdetési felületet is az Önkormányzat számára.
Habony István: Úgy látja, hogy van egy fajta bizalmatlanság Gedei Gábor által
készített felvétel iránt, valamennyit még lehetne alkudni a Trio Media ajánlatából?
Dr. Egedy Zsolt: Ez az ajánlat, véleménye szerint fogadják el, de meg fogja keresni
Tóth urat és megpróbál további engedményeket elérni. A konkrét munkával eltöltött időt
fogják számlázni, a zárt ülések természetesen kiesnek.
Mészáros László: Véleménye szerint a Trio Media sokkal jobb minőségű felvételt fog
készíteni.
Csányi Tibor: Elmondta, hogy a televíziós felvétel, és annak költsége arra fogja
késztetni a képviselő-testületet, hogy összeszedett hozzászólásokkal haladjanak előre,
így lehet érdemi munkát végezni.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e
még valakinek kérdése, hozzászólása?
Több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért megkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy
szavazzanak arról, hogy a Trio Media Kft. ajánlatát elfogadják, melynek fedezete a
költségvetésben már rendelkezésre áll.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen 1 nem és 0 tartózkodás mellett, a
javaslatot elfogadta.
Megkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak arról, hogy 2008. december
31-ig írják alá szerződést, melybe kerüljön bele a két hónapos felmondási idő, a testület
felhatalmazza a szerződés aláírásával, valamint a 2009-es költségvetésbe a közvetítés
díját be kell tervezni.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 13 igen 1 nem és 2
tartózkodással elfogadta.
363/2008. (X. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot
hozza:
Képviselő-testület a testületi ülések kábeltelevíziós közvetítésével kapcsolatban
az alábbiakat támogatja:

67
1.) A Képviselő-testület a testületi ülések televíziós közvetítését Televíziós
Társasággal határozatlan időre megkötésre kerülő szerződés alapján
biztosítja.
2.) Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a
közvetítésre vonatkozó szerződés megkötésére 2008. december 31-ig.
3.) A
Képviselő-testület
a
kábeltelevíziós
közvetítés,
szerződésben
meghatározott költségének fedezetét a költségvetésben biztosítja.
Határidő: azonnal,
3. pont tekintetében folyamatos
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Gazdasági Osztály
Határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Gazdasági Osztály
--Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e még valakinek észrevétele a
napirendi pontokkal kapcsolatban?
Mivel több napirend és észrevétel nem volt, Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
az ülést bezárta.

K.m.f.
Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

Dr. Németh Mónika
jegyző

Varga Sándorné
Bánné Hornyik Mária
jegyzőkönyvi hitelesítők

