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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 14-én
megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Bánné Hornyik Mária, Csányi
Tibor, Dudinszky István, Gulykáné Gál Erzsébet, Habony István, Kovács László, Mészáros
László, Murvainé Kovács Rita, Paczáriné Barna Rozália, Parti Mihály, Pető Istvánné, Retkes
Mária, Szabó András Istvánné képviselő 14 fő
Zárt napirend tárgyalása közben érkezett: Kocsiné Tóth Valéria képviselő, Dr. Egedy
Zsolt alpolgármester
Távolmaradását jelezte: Földi Áron, Krupincza Tibor
Polgármesteri Hivatal részéről: Dr. Németh Mónika jegyző, Urbán Ildikó aljegyző, Bagdács
Mónika településfejlesztési osztály részéről, Bankó Gábor okmányirodai ügyintéző, Farkasné
Fazekas Mária jegyzőkönyvvezető
Meghívottként jelen volt: Nagy Noémi Eunitas Kft. részéről
Külsős bizottsági tag: Temesközy Tamás
Romhányiné dr. Balogh Edit: Köszöntötte a jelenlévőket, megállapította, hogy a képviselőtestület határozatképes.
Jegyzőkönyvi hitelesítők személyére javasolta Kovács László és Mészáros László
képviselőket.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a jegyzőkönyvi hitelesítők személyéről.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás
mellett egyetértett Kovács László és Mészáros László jegyzőkönyvi hitelesítők személyével.
Ismertette a meghívóban kiadott napirendi pontokat.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal, és 0 tartózkodás
mellett a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.
Zárt ülés:
Napirend:
1. Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló
alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című
pályázat megvalósítására irányuló közbeszerzési
eljárás eredményének megállapítása

Előadó:
Mészáros László
Közbesz.Ad-Hoc Biz.Eln.
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Nyílt ülés:
1. KMOP 5.2.1/A és KMOP 2.1.1/B pályázatokhoz
kapcsolódó záró rendezvény

Romhányiné dr. Balogh Edit

--Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját !
Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült !
Zárt ülés után a Képviselő-testület nyílt ülésen folytatta munkáját !
1./ Napirendi pont tárgya: KMOP 5.2.1/A és KMOP 2.1.1/B pályázatokhoz kapcsolódó záró
rendezvény
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésül
elmondta, hogy azért van szükség a mai napon megtárgyalni az előterjesztést, mert a
művészeket több mint egy hónappal hamarabb le kell foglalni, mert a későbbiekben már nem
lehet velük szerződni erre az időpontra. Megrendelőt a testületi döntés után tudják elküldeni.
Retkes Mária: Kérdezte, hogy az előterjesztésen szereplő művészekkel történt-e egyeztetés?
Továbbá kérdezte, hogy az augusztus 20-i ünnepségre betervezett összegből megmaradt
750.000 forint elegendő lesz-e erre a rendezvényre?
Romhányiné dr. Balogh Edit: A két pályázatban összesen 3,2 millió forint áll rendelkezésre
sajtóközleményre, meghívók, egyéb szórólapok, állófogadás költségére.
Parti Mihály: Háttérinformációja szerint szó volt arról, hogy Szekeres Adrienn művésznőt
hívják meg a rendezvényre. Annál is inkább örömteli lett volna, mert Szekeres Adrienn
abonyi illetékességű.
Romhányiné dr. Balogh Edit: A programok megszervezését az Abonyi Lajos Művelődési
Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely munkatársainak adta át. Elhangzott a munkatársak
részéről, hogy Szekeres Adrienn nem tud olyan hangulatot teremteni, mint a Tóth Vera, vagy
a Dupla Kávé zenekar.
Kovács László: Véleménye szerint kisebb ünnepséget kellene szervezni. Túl nagynak tartotta
a felhajtást. Kevesebb pénzből kellene kisebb rendezvényt szervezni.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Tudomása szerint mindenki nagyon várja a tűzijátékot és a
rendezvényt. Az ünnepség megtartására, propagálásra, szóróanyagokra, állófogadásra
rendelkezésre áll a fedezet. A pályázatban kötelező forgatókönyv szerepel, melynek eleget
kell tenni.
Habony István: Az előterjesztésben szerepel, hogy 14.00 órakor van az utak átadása.
Kérdezte, hogy mikor van a Főtér átadása? Továbbá szerepel az anyagban, tábla elhelyezés,
ez mit jelent? Aggályát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy még el sem készült a tér, már
kerékpároznak és görkorcsolyáznak rajta a gyerekek.
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Dr. Egedy Zsolt: Véleménye szerint az időpontok és a rendezvény menete jól összeállításra
került az anyagban. Kérdezte, hogy mekkora összeg került betervezésre az augusztus 20-i
ünnepségre? Továbbá kérdezte, hogy a 3,2 millió forintból mennyit lehet felhasználni a
rendezvényre. Javasolta, hogy a maradék összeget a lehető leghatékonyabban használják fel.
Nem értette, hogy mennyibe kerül, ha például a rádió jelen van. A rendezvény
meghirdetésével egyetértett, az átláthatóság miatt a Kincskeresőbe meg kell jelentetni, de
külön szórólapok gyártásával nem értett egyet. El kell dönteni, hogy kell-e három szereplőt
meghívni, vagy csak elegendő 2, valamint élő előadást tart-e a művész vagy playback-ről
megy, ez alapján is el lehet dönteni, hogy kit hívjanak meg.
Romhányiné dr. Balogh Edit: A pályázatban vállalt kötelezettségek között szerepel, hogy
tábla átadás rádió és tévé részvételével történhet. Sajtóközleményt kell kiadni,
sajtókonferenciát kell rendezni és szórólapokat kell eljuttatni a lakossághoz. Amennyiben
ennek nem tesznek eleget, megvonhatják a pályázati összeget. Jelenleg a pontos összeget nem
tudta megmondani, de az ünnepség lebonyolítása után részletes kimutatást fog kapni a
testület, hogy mi mennyibe került. A két pályázat miatt két külön meghívót kell készíttetni,
mert külön számlával kell elszámolni.
Dudinszky István: Felháborítónak tartotta, hogy ilyen sokat időznek az előterjesztéssel.
Véleménye szerint nem nagy összegről van szó, és a város megérdemli, hogy ünnepséget
rendezzenek az átadásra. Elmaradt az augusztus 20-i rendezvény, most itt az idő, hogy
bepótolják.
Gulykáné Gál Erzsébet képviselő az ülésről távozott, így a jelenlévő képviselők száma 15
fő
Csányi Tibor: Egyetértett Dudinszky István képviselővel, elmaradt a majális, az augusztus
20-i ünnepség, ezt a rendezvényt maximálisan támogatta.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás
mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta:
284/2009. (IX.14.) sz. Képviselő-testületi határozat
a KMOP 5.2.1/A és KMOP 2.1.1/B pályázatokhoz kapcsolódó záró rendezvényről
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:
1. A képviselő-testület a programtervezetet megismerte és elfogadja.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a rendezvényhez kapcsolódó
szerződések megkötésére az előterjesztésben foglaltak szerint.
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3. A képviselő-testület hozzájárul az augusztus 20-i rendezvénykeret fel nem használt
részének átcsoportosításához.
4. A szükséges fedezet a pályázatokban biztosított, valamint 750.000,- Ft erejéig a
Képviselő-testület a kiemelt nyári rendezvényeken belül az augusztus 20-i rendezvény
terhére biztosítja.
Határidő: 2009. október 31.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Gazdasági Osztály
Jegyzői Titkárság
A határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Urbán Ildikó aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
--Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester a
rendkívüli ülést bezárta.

K.m.f.

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

Dr. Németh Mónika
jegyző

Kovács László
Mészáros László
jegyzőkönyvi hitelesítők

