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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember
25-én megtartott üléséről.
Jelen vannak: Bánné Hornyik Mária, Csányi Tibor, Dr. Egedy Zsolt, Földi Áron,
Gulykáné Gál Erzsébet, Habony István, Kocsiné Tóth Valéria, Krupincza Tibor,
Mészáros László, Murvainé Kovács Rita, Paczáriné Barna Rozália, Parti Mihály, Pető
Istvánné, Retkes Mária, Romhányiné dr. Balogh Edit, Szabó András Istvánné, Varga
Sándorné képviselő 17 fő
Távolmaradását jelezte: Kovács László
Polgármesteri Hivatal részéről: Dr. Németh Mónika jegyző, Hamar Sándorné
gazdasági osztályvezető, Dusa Zsuzsanna településfejlesztési osztályvezető, Mátyus
Zoltánné településfejlesztési osztály ügyintézője, Magyarné Nagy Nóra
településfejlesztési osztály ügyintézője, Győri Lászlóné hatósági és ügyfélszolgálati
osztály mb. vezető, Bóta Lászloné okmányiroda vezető, Farkasné Fazekas Mária
jegyzőkönyvvezető
Intézmények részéről jelen volt: Kazinczyné Juhász Ildikó Somogyi Imre Általános
Iskola mb. vezetője, Korbély Csabáné Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és
Múzeumi Kiállítóhely vezetője, Pintér Lászlóné Egészségmegőrző Központ vezetője
Meghívott vendégként jelen volt: Katona Rozália Somogyi Imre Általános Iskola
nyugalmazott tanára, Polyák János Somogyi Imre Általános Iskola nyugalmazott
igazgatója, Szabóné Stiegler Beáta KÁRMENTOR Bt. részéről, Kalácska Róbert
ALMA Alapítvány Elnöke
Külsős bizottsági tag: Temesközy Tamás, Molnár Sándor
Állampolgári megjelenés: 3 fő
Romhányiné dr. Balogh Edit: Köszöntötte a jelenlévőket, valamint Katona Rozália
és Polyák János Somogyi Általános Iskola nyugalmazott pedagógusait.
Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes. Kovács László képviselő
igazoltan tartózkodik távol az ülésről.
Jegyzőkönyvi hitelesítők személyére javasolta Mészáros László és Pető Istvánné
képviselőket.
Kérte a Képviselő-testület
személyéről.

tagjait

szavazzanak

a

jegyzőkönyvi

hitelesítők

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett egyetértett Mészáros László és Pető Istvánné jegyzőkönyvi
hitelesítők személyével.
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Ismertette a meghívóban kiadott napirendi pontokat. Felvételre javasolta 23.
napirendi pontként „Képviselő-testületi ülések kábeltelevíziós közvetítése”,
valamint 24. napirendi pontként „A polgármesteri hivatalban behatolás és
beléptető rendszer kiépítése” című napirendi pontokat. A meghívóban kiadott 3. és
4. napirendi pont két-két külön napirendként kerül megtárgyalásra. Ugyancsak a
meghívóban kiadott 11. napirendi pont címe megváltozott, a helyes cím „Pályázati
lehetőség a KMOP-2008-3.3.4/B „Fenntartható életmód és fogyasztás” c.
pályázati konstrukció keretében fedett kerékpártároló megvalósítása.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a „Képviselő-testületi ülések
kábeltelevíziós közvetítése” című napirendi pont 23. napirendi pontként történő
felvételéről.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen, 4 nem szavazattal és 1
tartózkodás mellett a „Képviselő-testületi ülések kábeltelevíziós közvetítése” című
napirendi pont 23. napirendi pontként történő felvételét elfogadta, és a következő
határozatot hozta:
287/2008. (IX.25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony
Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2007.(VI.29.)
számú rendelet 16. § (7) bekezdésében foglaltakat, a meghívóban nem szereplő
„Képviselő-testületi ülések kábeltelevíziós közvetítése” című napirendi pontot a
képviselő-testületi ülésen 23. napirendi pontként napirendre tűzi.
Határidő: azonnal, 2008. szeptember 25.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak „A polgármesteri hivatalban
behatolás és beléptető rendszer kiépítése” című napirendi pont 24. napirendi
pontként történő felvételéről.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen, 3 nem szavazattal és 1
tartózkodás mellett „A polgármesteri hivatalban behatolás és beléptető rendszer
kiépítése” című napirendi pont 24. napirendi pontként történő felvételét elfogadta, és
a következő határozatot hozta:
288/2008. (IX.25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony
Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2007.(VI.29.)
számú rendelet 16. § (7) bekezdésében foglaltakat, a meghívóban nem szereplő „A
polgármesteri hivatalban behatolás és beléptető rendszer kiépítése” című
napirendi pontot a képviselő-testületi ülésen 24. napirendi pontként napirendre tűzi.
Határidő: azonnal, 2008. szeptember 25.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
---
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Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az így kialakult napirendi pontok
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal, és 3
tartózkodás mellett a napirendeket egyhangúlag elfogadta.
Napirend előtt:
Gyémánt diplomások köszöntése
Nyílt ülés:
Napirend:

Előadó:

1. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

2. A nyertes pályázatok önerejének kiegészítése,
valamint Abony Város Önkormányzat 8/2008.
(II.28.) sz. költségvetési rendelet módosítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

3. Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság megbízása
KMOP 4.5.3 Mindenki Egészségmegőrző
Központjának komplex akadálymentesítése
kiválasztásához kapcsolódó közbeszerzési
eljárás lefolytatására

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

4. Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság megbízása
a KMRT TEUT Abony Város belterületi
Szabadság út burkolatjavítása kivitelező kiválasztásához kapcsolódó közbeszerzési
eljárás lefolytatására

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

5. KMOP 4.5.3. Mindenki Egészségmegőrző
Központjának komplex akadálymentesítése
kivitelező kiválasztásához kapcsolódó közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megbízása

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

6. KMRT TEUT Abony Város belterületi Szabadság Romhányiné dr. Balogh Edit
út burkolatjavítása kivitelező kiválasztásához
polgármester
kapcsolódó közbeszerzési eljárást lefolytató
szervezet megbízása
Zárt ülés
Napirend:

Előadó:

1. KMOP 4.5.3 Mindenki Egészségmegőrző
Krupincza Tibor
Központjának komplex akadálymentesítése
Közbesz. Ad-Hoc Biz. Elnöke
kivitelezési feladatainak ellátására közbeszerzési
eljárás lefolytatása
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2. KMRT TEUT Abony Város belterületi Szabadság Krupincza Tibor
út burkolatjavítása kivitelezési feladatainak
Közbesz. Ad-Hoc Biz. Elnöke
ellátására közbeszerzési eljárás lefolytatása
Nyílt ülés:
Napirend:

Előadó:

7. Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer- Romhányiné dr. Balogh Edit
hez kapcsolódó, KEOP 2.3.0 projekt keretében
polgármester
- Szolnok, Abony, Rákóczifalva és Szajol felhagyott
települési szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja
tárgyában a II. fordulós pályázat benyújtásához
szükséges társulás alapítására, a Társulási Megállapodás és az Alapító Okirat elfogadása
8. Pályázat benyújtása a Pest Megyei KözoktatásFejlesztési Közalapítványhoz

Bánné Hornyik Mária
Okt., Sport és Kult. Biz. Elnöke

9. Pályázat a közalkalmazotti létszámcsökkentéssel Bánné Hornyik Mária
kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére
Okt., Sport és Kult. Biz. Elnöke
10. Pályázat benyújtása az „ÁROP 3.A.1 polgármes- Romhányiné dr. Balogh Edit
teri hivatalok szervezetfejlesztése” pályázati
polgármester
kiírásra
11. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Romhányiné dr. Balogh Edit
Ösztöndíjrendszer 2009. évi csatlakozására és
polgármester
eljárási rendjének és megállapításának módjáról
szóló szabályzat jóváhagyása
12. Az egyházi kártalanítási összeg befektetésének Retkes Mária
meghosszabbítása
Pénzügyi Bizottság Elnöke
13. Pályázati lehetőség a KMOP-2008-3.3.4/B
Romhányiné dr. Balogh Edit
„Fenntartható életmód és fogyasztás” c. pályázati polgármester
konstrukció keretében fedett kerékpártároló
megvalósítására
14. A KMOP 2008.-2.3.1/C jelű „Parkolók és
Csomópontok fejlesztése” c. pályázaton való
részvétel

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

15. „Abony város első pihenőparkjának kialakítása Romhányiné dr. Balogh Edit
a városi lapos hasznosításával” c. pályázat
polgármester
benyújtása KMRFT-TRCF-2008 pályázati kiírásra
16. Az önkormányzat költségvetési rendeletének
tartalma, felépítése

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester
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17. Abonyi Lajos Múzeumi Kiállítóhely állagmegóvási és felújítási munkálataihoz fedezet
biztosítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

18. Képviselő-testület hatáskörének átruházásáról
szóló 17/2006.(VIII.31.) sz. rendelet hatályon
kívül helyezése

Kovács László
Ügyrendi, Közbizt.Biz.Elnöke

19. Abony Város 2008. évi rendezvénytervének
módosítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

20. Abony, Belsőerdő dűlő 0365 hrsz-ú ingatlan
(Nagyerdő) helyi jelentőségű védett természeti
területté történő nyilvánítására vonatkozó
szándéknyilatkozat elfogadása

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

21. Abony, Rózsás dűlő 0365 hrsz-ú ingatlan
telekrendezése

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

22. Abony Város Önkormányzat Vagyonnyilatkozat- Romhányiné dr. Balogh Edit
Tételi szabályzatának jóváhagyása
polgármester
23. Képviselő-testületi ülések kábeltelevíziós
közvetítése

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

24. A polgármesteri hivatalban behatolás és
beléptető rendszer kiépítése

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

25. Kécskei út 1. sz. 4827 hrsz-ú önkormányzati
tulajdonban lévő ingatlan értékesítésére kiírt
pályázat elbírálása

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

26. Tájékoztató a piacfejlesztés érdekében
folytatott tárgyalásról

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

27. Tájékoztató a Csatorna II. ütem hátralékaival
kapcsolatos intézkedések eredményéről

Retkes Mária
Pénzügyi Bizottság Elnöke

--Gyémánt diplomások köszöntése
Romhányiné dr. Balogh Edit: Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntötte Katona
Rozália nyugalmazott tanárnőt, és Polyák János nyugalmazott igazgatót pályájuk
kezdetének 60. évfordulóján, gyémántdiplomájuk átadása alkalmából. Felkérte
Bánné Hornyik Mária képviselőt ünnepi beszédének megtartására.
Bánné Hornyik Mária: Ismertette Katona Rozália és Polyák János pedagógusok
pályafutását. Nagyon jó erőt, egészséget és boldog nyugdíjas éveket kívánt az
ünnepelteknek.
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Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester és Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
átadta mindkét pedagógusnak a gyémánt diplomát.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, van-e napirend előtti kérdés, hozzászólás?
Habony István: Kérdezte, lehet-e mindennemű felhatalmazás nélkül bármelyik
képviselőnek különböző önálló munkavégzést tenni az önkormányzat érdekében?
Kérhet-e bármelyik képviselő ajánlatot, vagy önállóan elmehet-e tárgyalni? Nem
emlékezett olyan esetre, hogy meghatalmazást adtak volna arra vonatkozóan, hogy
önállóan intézkedjen egy napirend összeállításában, nevezetesen a „Képviselőtestületi ülések kábeltelevíziós közvetítése” című napirenddel kapcsolatban. Nem
értette, hogy mi alapján került testületi ülésre az anyag, miközben anyagi vonzata is
van. Pénzügyi Bizottság még nem tárgyalta, kérte az ügy tisztázását. Egyetértett a
televíziós közvetítések kezdeményezésével, de nem ily módon.
Pető Istvánné: Kérdezte, hogy a garázsok összeírása megtörtént-e? A Képviselőtestület kapott jegyzőnőtől egy levelet, melyben az előző testületi ülésen feltett
kérdésekre válaszolt, ebben szerepelt, hogy társasházi garázsokra vonatkozik az
összeírás, maga részéről nem ért egyet ezzel a válasszal. A rendelet nem tesz
különbséget. Áprilisban kérdezte meg először, akkor településfejlesztési
osztályvezetőtől azt a választ kapta, hogy májusra utána néz. Később azt a választ
kapta, jegyzőnőtől, hogy csak társasházi garázsokra vonatkozik. Ténylegesen miért
nem került kivetésre ez az adó, miért nem terjesztettek be módosító indítványt?
Jelenleg sem tudja mennyi garázs van Abonyban. Építmény esetében csak akkor
lehet kivetni az adót, ha használatbavételi engedélyt kér a tulajdonos. Véleménye
szerint több 100.000 forintos bevételtől esett el a város. Kérdezte, hogy a helyi védett
ingatlanok bejegyzésével kapcsolatban elment-e a kérelem a Földhivatal felé? A
településfejlesztési koncepciót visszakapták-e már, és ha igen milyen véleménnyel?
A parlagfű elleni védekezés elmulasztásával kapcsolatban történt-e intézkedés? Kerti
égetésekkel kapcsolatban volt-e bírságolás, vagy egyéb intézkedés? Véleménye
szerint a jövő heti közmeghallgatásra a Közútkezelő Kht. képviselőjét is meg kellene
hívni. Kérte, hogy a hivatal bejáratának megvilágításáról gondoskodjanak. Éjjeliőr
elmondása szerint az égők kiégtek, csere szükséges. Véleménye szerint erre még
megrendelőt sem kell írni.
Gulykáné Gál Erzsébet: Kezdeményezte, hogy az E-ON képviselőjét hívják meg,
mert levélben mindig kitérő válaszokat adnak. Az elmúlt egy-két hétben azt
tapasztalta, hogy ugyan az éjszakai közvilágítás megoldódott, de most már nappal is
van világítás az utcákon.
A következő közmeghallgatás témája lehetne a közlekedési morál. A
sebességkorlátozás nem hatékony. Nem ritka, hogy 150-200 km-es sebességgel
száguldoznak az autók, addig kellene intézkedni, amíg nem történik baj.
Hivatal telefonos elérhetőségével kapcsolatban elmondta, hogy nagyon sok esetben
nem tudja felhívni az illetékes osztályokat. Véleménye szerint a telefonos rendszeren
változtatni kell.
Varga Sándorné: Közmeghallgatással kapcsolatban elmondta, hogy a honlapon úgy
jelent meg, hogy felhívjuk a lakosság figyelmét. Véleménye szerint nem megfelelő
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szóhasználatról van szó. Helyesen kellene megfogalmazni, hogy tisztelettel
meghívjuk a város lakosságát.
Dr. Németh Mónika: Habony képviselő úr felvetésére elmondta, hogy a „Képviselőtestületi ülések kábeltelevíziós közvetítése” című napirend felvételét a Gazdasági
Bizottság elnöke kezdeményezte, bizottság napirendjei közé felvette és szavazott
róla, így bizottsági kezdeményezésről van szó az SzMSz szerint. Napirendi pont
felvétele bizottsági tárgyalás nélkül akkor vehető fel, ha az jogszabályi előírás alapján
következő munkatervi ülésre nem halasztható, különösen fontos érdeket képvisel. A
különösen fontos érdek megítélése a Képviselő-testület hatásköre.
Jelenleg is azt tudja válaszolni, hogy csak a társasházi garázsokra vonatkozik a
rendelet és a törvény, ha így nem értelmezhető, akkor közérthetőségnek megfelelően
módosítani kell, ennek megfelelően novemberben a testület elé fogja terjeszteni a
rendelet-módosítást.
Parlagfűvel kapcsolatban nem tud pontos számokat mondani, írásban fog válaszolni.
Hivatal telefonos elérhetőségével kapcsolatban elmondta, hogy tud a problémáról, a
rendszer régi és elavult. Az ügy tisztázása érdekében új telefonközpontot kellene
kialakítani.
Habony István: Megköszönte jegyzőnő válaszát. Ezek szerint mindennemű
felhatalmazás nélkül a képviselő jogosult, hogy külső levelezésbe bocsátkozzon,
ajánlatot kérhet és ajánlatot beszerezhet. Gondja azzal van, hogy az SzMSz
lehetővé teszi, hogy a képviselők közül bárki ajánlatot kérhet, anélkül, hogy
felhatalmazást kapott volna a képviselő-testülettől, jegyzőtől, vagy polgármestertől.
Véleménye szerint egy szervezet csak akkor működik jól, ha a szerepek tisztázva
vannak. Amennyiben most nem tudjuk tisztázni, kérte nézzenek utána, készítse elő
ezt a témát, akinek a feladata.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy többször előfordult már, hogy
hivatalos helyre ment el levél, bármilyen szervezethez és ő nem tudott róla. Nagyon
nehéz úgy képviselni az önkormányzat érdekét, hogy a háta mögött intézkednek.
Véleménye szerint ez a városra sem vet jó fényt.
Kérdezte, van- etöbb kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a napirend előtti hozzászólásokat lezárta.
--1./ Napirendi pont tárgya: Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh
kiegészíteni nem kívánta.

Edit:

Ismertette

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem volt.

az

előterjesztésben

foglaltakat,
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Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati
javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta, és a
következő határozatot hozta:
289/2008. (IX.25.) 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:
 62/2008. (II. 14.) 2008-2009. tanév fenntartói órakeretének meghatározása
 215/2008. (VI. 11.) Közbeszerzési AD-HOC Bizottság megbízása KEOP1.3.0 ivóvízminőség javítását célzó pályázat projektmenedzsmenti
feladatainak ellátására közbeszerzési eljárás lefolytatására
 217/2008. (VI. 11.) Partneri együttműködési szándék kinyilvánítása a Délkelet Európai Transznacionális együttműködési program (INTERREG IV.B)
pályázat keretében megvalósuló Közép-európai Távmunka Programban
való részvétel
 234/2008. (VI. 26.) Vezetői megbízás a Bihari János Zeneiskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézményben
 249/2008. (VI. 26.) Pályázat belterületi utak fejlesztésére
 252/2008. (VI. 26.) A nyári gyermekétkeztetés biztosítása
 280/2008. (VIII. 28.) Belterületi utak fejlesztésére benyújtandó pályázathoz
önerő biztosítása
 281/2008. (VIII. 28.) Abony, Vasút út 2. sz. alatti épület I. emeleti lakás
feletti födémének megerősítése, helyreállítása statikai szakértői
szakvélemény alapján
 284/2008. (VIII. 28.) Az Európai Mobilitási Hét és az Európai Autómentes
Nap megrendezése
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő megjelölése nélkül
hatályban tartja az alábbi határozatokat:
 243/2008. (VI. 26.) A Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának
módosítása
 262/2008. (VII. 14.) Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképző Központ
Kht. és a Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola közötti megállapodás
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő hosszabbítását
rendeli el az alábbi határozatok végrehajtására:
 28/2008. (I. 31.) Polgárőrség autóvásárlás iránti kérelme
Határozat: 2009. február 28.
 91/2008. (II. 28.) 2008/2009. tanév fenntartói órakeretének meghatározása
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Határidő: 2009. szeptember 30.
 Z-168/2008. (V. 29.) A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde vezetői állására
beérkezett pályázatok elbírálása
Határidő: 2013. július 31.
 170/2008. (V. 29.) A Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása
Határidő: 2013. július 31.
 198/2008. (V. 29.) Az oktatási és kulturális intézmények részére
jóváhagyott 2008. évi általános tartalék felhasználásának jóváhagyása
Határidő: 2008. december 31.
 206/2008. (V. 29.) KEOP-1.3.0 Ivóvízminőség-javítási pályázat
költségvetési tartalmának jóváhagyása
Határidő: 2008. december 31.
 246/2008. (VI. 26.) A 2008-2009. időszakra akcióterv előkészületi
munkáinak – belvízelvezető rendszer, Strand fejlesztése – meghatározása
Határidő: 2008. december 31.
 247/2008. (VI. 26.) A 2008-2009. időszakra akcióterv előkészületi
munkáinak – belvízelvezető rendszer, Strand fejlesztése – meghatározása
Határidő: 2009. március 31.
 256/2008. (VII. 14.) Tájékoztató a tanköteles gyermekek iskolai
beiratkozásáról, az indítható osztályok számának meghatározása
Határidő: 2009. június 30.
 257/2008. (VII. 14.) Pedagógus álláshelyek számának meghatározása az
oktatási intézményekben
Határidő: 2009. június 30.
 275/2008. (VIII. 28.) Pedagógus álláshelyek számának meghatározása a
Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és EGYMI-ben
Határidő: 2009. június 30.
 276/2008. (VIII. 28.) Az indítható csoportok számának módosítása a
Somogyi Imre Általános Iskolában
Határidő: 2009. június 30.
A határozatról értesülnek:
Polgármesteri Hivatal illetékes Osztályai
--2./ Napirendi pont tárgya: A nyertes pályázatok önerejének kiegészítése, valamint
Abony Város Önkormányzat 8/2008.(II.28.) sz. költségvetési rendelet módosítása
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh
kiegészíteni nem kívánta.

Edit:

Ismertette

az

előterjesztésben

foglaltakat,

Retkes Mária: Pénzügyi Bizottság a napirendet megtárgyalta és javasolta
elfogadásra a határozati javaslatot.
Pető Istvánné: Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság is tárgyalta, változatás nélkül
javasolta elfogadásra.
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a határozati
javaslat I/1. változatának elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslat I/1. változatát
egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta:
290/2008. (IX.25.) 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 HÖF CÉDE pályázat keretében benyújtott Tegyünk
Gyöngyszemekért! nevű projekt összköltsége 6 922 853 Ft.

a

2. A Képviselő-testület 2 287 862 Ft önerőt Abony Város
Önkormányzatának költségvetési rendelete általános tartalék terhére
megnevezésű soron biztosítja.
Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Gazdasági Osztály
A határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Gazdasági Osztály
Jegyzői Titkárság
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a határozati
javaslat I/2. változatának elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 1 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslat I/2. változatát
elfogadta, és a következő határozatot hozta:
291/2008. (IX.25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
A TEUT pályázat keretében benyújtott Szabadság út felújítása című projektre a
Képviselő-testület 6 839 992 Ft összegű önerőt Abony Város Önkormányzatának
költségvetési rendelete általános tartalék terhére megnevezésű soron biztosítja.
Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
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A határozat végrehajtásában közreműködik:
Gazdasági Osztály
A határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Gazdasági Osztály
Jegyzői Titkárság
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a határozati
javaslat I/3. változatának elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslat I/2. változatát
elfogadta, és a következő határozatot hozta:
292/2008. (IX.25.) 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 KMOP pályázat keretében benyújtott Egészségmegőrző Központ
akadálymentesítése nevű projekt összköltsége 17 139 862 Ft.
2. A Képviselő-testület 8 469 848 Ft önerőt Abony Város
Önkormányzatának költségvetési rendelete fejlesztési tartalék
megnevezésű soron a kibocsátott kötvény terhére biztosítja.
Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Gazdasági Osztály
A határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Gazdasági Osztály
Jegyzői Titkárság
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a rendeletmódosítás elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést és a rendelet-módosítást egyhangúlag
elfogadta, és a következő rendeletet hozta:
Abony Város Önkormányzatának
24/2008 . (IX.26.) sz. rendelete
az Abony Város Önkormányzat 8/2008. (II.28 .) számú rendeletének módosításáról
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Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a 8/2008
(II.28.) számú Abony Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletét
(továbbiakban R.) – az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A R. 3.§-ban a bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint módosítja:
- bevételi főösszegét 5 184 970 e Ft-ra megemeli
- kiadási főösszegét 5 184 970 e Ft-ra megemeli.
2. §
(1) Az R. 1. számú melléklete az alábbiakban módosul:
I.
Folyó (működési) kiadások előirányzatát: 2 158 581 e Ft-ra megemeli:
Ebből:
- személyi jellegű kiadások előirányzata:
968 018 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok előirányzata:
312 975 e Ft
- dologi jellegű kiadások előirányzata:
599 843 e Ft
- egyéb folyó kiadások előirányzata:
17 966 e Ft
- támogatásértékű kiadások előirányzata:
41 869 e Ft
- műk.c.pe.átadás kiadások előirányzata:
29 948 e Ft
- társadalom és szoc.pol.juttatás kiadásának előirányzata: 121 871 e Ft
- ellátottak pénzbeli juttatás kiadásának előirányzata:
13 710 e Ft
- kamatkiadások előirányzata:
52 381e Ft.
(2) II. A felhalmozási és tőke jellegű kiadások előirányzata: 405 779 e Ft-ra
módosul:
Ebből:
- beruházási kiadások előirányzata:
111 068 e Ft
- felújítási kiadások előirányzata:
285 944 e Ft
- felhalmozási c.pe.átadás előirányzata:
8 767 e Ft.
(3) III. Tartalékok kiadási előirányzata: 2 389 040 e Ft-ra módosul:
Ebből:
- általános tartalék előirányzata:
2 307 260 e Ft
- céltartalék előirányzata:
81 780 e Ft.
(4) IV. Hitelek kamatai kiadási előirányzata: 22 566 e Ft.
(5) VI. Finanszírozási kiadások előirányzata: 209 004 e Ft-ra módosul.
3. §
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Abony, 2008. szeptember 25.
Romhányiné Dr. Balogh Edit
polgármester

Dr. Németh Mónika
jegyző

Kihirdetve: Abony, 2008. szeptember 26.
Dr. Németh Mónika
jegyző

---
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3./ Napirendi pont tárgya: A Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság megbízása KMOP
4.5.3 Mindenki Egészségmegőrző Központjának komplex akadálymentesítése
kivitelező kiválasztásához kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatására
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh
kiegészíteni nem kívánta.

Edit:

Ismertette

az

előterjesztésben

foglaltakat,

Kérdezte, van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a határozati
javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag
elfogadta, és a következő határozatot hozta:
293/2008. (IX.25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényben és a helyi közbeszerzési
szabályzatról szóló 22/2008. (I.31.) és a 71/2007. (III. 08.) számú képviselő-testületi
határozatokban foglaltakra az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület megbízza Közbeszerzési Ad-hoc bizottságot KMOP 4.5.3
Mindenki Egészségmegőrző Központjának komplex akadálymentesítése
kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó
feladatainak ellátásával
Határidő: azonnal, 2008. szeptember 26.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Határozat végrehajtásában közreműködik:
Jegyzői Titkárság
Településfejlesztési osztály
KÁR-MENTOR Bt.
Közbeszerzési Ad-hoc Bizottság
A határozatról értesül:
Jegyzői Titkárság és általa a határozat végrehajtásában közreműködők
--4./ Napirendi pont tárgya: A Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság megbízása a KMRT
TEUT Abony Város belterületi Szabadság út burkolatjavítása kivitelező
kiválasztásához kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatására
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
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Romhányiné dr. Balogh
kiegészíteni nem kívánta.

Edit:

Ismertette

az

előterjesztésben

foglaltakat,

Kérdezte, van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a határozati
javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag
elfogadta, és a következő határozatot hozta:
294/2008. (IX.25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényben és a helyi közbeszerzési
szabályzatról szóló 22/2008. (I.31.) és a 71/2007. (III. 08.) számú képviselő-testületi
határozatokban foglaltakra az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület megbízza a Közbeszerzési Ad-hoc bizottságot a KMRT TEUT
Abony Város belterületi Szabadság út burkolatjavítása kivitelező kiválasztására
irányuló közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó feladatainak ellátásával
Határidő: azonnal, 2008. szeptember 26.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Határozat végrehajtásában közreműködik:
Jegyzői Titkárság
Településfejlesztési osztály
KÁR-MENTOR Bt.
Közbeszerzési Ad-hoc Bizottság
A határozatról értesül:
Jegyzői Titkárság és általa a határozat végrehajtásában közreműködők
--5./ Napirendi pont tárgya: KMOP 4.5.3 Mindenki Egészségmegőrző Központjának
komplex akadálymentesítése kivitelező kiválasztásához kapcsolódó közbeszerzési
eljárást lefolytató szervezet megbízása
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh
kiegészíteni nem kívánta.

Edit:

Kérdezte, van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem volt.

Ismertette

az

előterjesztésben

foglaltakat,
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Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a határozati
javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 1 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag
elfogadta, és a következő határozatot hozta:
295/2008. (IX.25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. május 5. napján aláírt
Megbízási Szerződés 2.2.2. pontja alapján megbízza a KÁR-MENTOR Bt-t a
KMOP
4.5.3
Mindenki
Egészségmegőrző
Központjának komplex
akadálymentesítése kivitelező kiválasztásához kapcsolódó közbeszerzési
eljárás lebonyolításával.
2. A felek a megbízás díját 200.000,-Ft + Áfa összegben határozzák meg. A
megbízási díj fedezete a költségvetés általános tartalékkeret terhére
biztosított.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert
a határozat mellékletét képező Megállapodás aláírására.
Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
KÁR-MENTOR Bt.
Jegyzői Titkárság
Gazdasági Osztály
A határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
KÁR-MENTOR Bt.
Gazdasági Osztály
Jegyzői Titkárság
MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről, Abony Város Önkormányzata (2740, Abony, Kossuth tér
1.) képviseli Romhányiné Dr Balogh Edit polgármester mint megbízó továbbiakban megbízó
másrészről a KÁR-MENTOR Szolgáltató és Kereskedelmi Bt (5008 Szolnok, Füst
Milán út 3.) képviseli:Tóthné dr. Besze Mária, mint megbízott - továbbiakban
megbízott között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett.
1.

Előzmények
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Felek között 2008. május 5-én Megbízási szerződés jött létre Abony Város
Önkormányzata „Közbeszerzési tevékenységhez kapcsolódó általános feladatok
folyamatos ellátása”, valamint „Az egyes közbeszerzési eljárások teljeskörű
lebonyolítása” tárgyában.
A szerződés 3.1. pontja értelmében a felek minden esetben egyedileg állapodnak
meg az egyes eljárások lebonyolítására vonatkozó díj megállapításáról.
2.

A megállapodás tárgya

Megbízó megbízza megbízottat, mint a közbeszerzési eljárásban a Megbízó
Önkormányzat nevében eljáró szervezetet, „Mindenki Egészségmegőrző
Központjának komplex akadálymentesítése” tárgyú, KMOP 4.5.3 azonosító számú
pályázata
kivitelező
kiválasztásához
kapcsolódó
közbeszerzési
eljárás
lebonyolításával, a felek között 2008. május 5-én megkötött szerződés 2.2.
pontjában foglalt részfeladatok ellátásával, a szerződés általános feltételei betartása
mellet egyedileg megállapított díjazással.
3. Megbízási díj mértéke, esedékessége
3.1.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy megbízottat a 2. pontban foglalt
feladat maradéktalan, s szerződésszerű ellátásáért megbízási díj illeti meg,
melynek mértéke: 200.000.- Ft + ÁFA, összesen bruttó 240.000.-Ft, azaz
Kettőszáznegyvenezer forint.

3.2.

Benyújtásra kerülő számlák ütemezése:
Ajánlattételi felhívás és Ajánlati dokumentáció
megküldése az ajánlattevők részére:
Az eljárást lezáró szerződés aláírása:

50%
50%.

4. Egyéb rendelkezések

Jelen megállapodásban nem, vagy másképpen nem szabályozott kérdésekben a
felek között 2008. május 5-én megkötött Megbízási Szerződés rendelkezései az
irányadók.
Abony, 2008. év szeptember hó 26. nap
…………………………………………
megbízó

……………………………………….
megbízott
---

5./ Napirendi pont tárgya: KMRT TEUT Abony Város belterületi Szabadság út
burkolatjavítása kivitelező kiválasztásához kapcsolódó közbeszerzési eljárást
lefolytató szervezet megbízása

18
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh
kiegészíteni nem kívánta.

Edit:

Ismertette

az

előterjesztésben

foglaltakat,

Kérdezte, van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a határozati
javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag
elfogadta, és a következő határozatot hozta:
296/2008. (IX.25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. május 5. napján aláírt
Megbízási Szerződés 2.2.2. pontja alapján megbízza a KÁR-MENTOR Bt-t a
KMRT TEUT Abony Város belterületi Szabadság út burkolatjavítása kivitelező
kiválasztásához kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolításával.
2. A felek a megbízás díját 200.000,-Ft + Áfa összegben határozzák meg. A
megbízási díj fedezete a költségvetés általános tartalékkeret terhére
biztosított.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert
a határozat mellékletét képező Megállapodás aláírására.
Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
KÁR-MENTOR Bt.
Jegyzői Titkárság
Gazdasági Osztály
A határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
KÁR-MENTOR Bt.
Gazdasági Osztály
Jegyzői Titkárság
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MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről, Abony Város Önkormányzata (2740, Abony, Kossuth tér
1.) képviseli Romhányiné Dr Balogh Edit polgármester mint megbízó továbbiakban megbízó
másrészről a KÁR-MENTOR Szolgáltató és Kereskedelmi Bt (5008 Szolnok, Füst
Milán út 3.) képviseli:Tóthné dr. Besze Mária, mint megbízott - továbbiakban
megbízott között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett.
2.

Előzmények

Felek között 2008. május 5-én Megbízási szerződés jött létre Abony Város
Önkormányzata „Közbeszerzési tevékenységhez kapcsolódó általános feladatok
folyamatos ellátása”, valamint „Az egyes közbeszerzési eljárások teljeskörű
lebonyolítása” tárgyában.
A szerződés 3.1. pontja értelmében a felek minden esetben egyedileg állapodnak
meg az egyes eljárások lebonyolítására vonatkozó díj megállapításáról.
2.

A megállapodás tárgya

Megbízó megbízza megbízottat, mint a közbeszerzési eljárásban a Megbízó
Önkormányzat nevében eljáró szervezetet, „Szabadság út burkolatjavítása” tárgyú,
KMRT TEUT azonosítójú pályázata kivitelező kiválasztásához kapcsolódó
közbeszerzési eljárás lebonyolításával, a felek között 2008. május 5-én megkötött
szerződés 2.2. pontjában foglalt részfeladatok ellátásával, a szerződés általános
feltételei betartása mellett egyedileg megállapított díjazással.
3. Megbízási díj mértéke, esedékessége
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy megbízottat a 2. pontban foglalt feladat
maradéktalan, s szerződésszerű ellátásáért megbízási díj illeti meg, melynek
mértéke: 200.000.- Ft + ÁFA, összesen bruttó 240.000.-Ft, azaz
Kettőszáznegyvenezer forint.
Benyújtásra kerülő számlák ütemezése:
Ajánlattételi felhívás és Ajánlati dokumentáció
megküldése az ajánlattevők részére:
50%
Az eljárást lezáró szerződés aláírása:
50%.
4. Egyéb rendelkezések
Jelen megállapodásban nem, vagy másképpen nem szabályozott kérdésekben a
felek között 2008. május 5-én megkötött Megbízási Szerződés rendelkezései az
irányadók.
Abony, 2008. év szeptember hó 26. nap
…………………………………………
megbízó

……………………………………….
megbízott
---
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Pintér Lászlóné: Kifogását fejezte ki, hogy nem történt egyeztetés az
Egészségmegőrző Központ vezetőjével, sem dolgozóival az akadálymentesítési
munkálatokkal kapcsolatban. Előzetes felméréskor azt az ígéretet kapták, hogy a
tervek elkészítésekor ki fogják kérni a véleményüket, de ez a mai napig nem történt
meg.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Nem értette, hogy miért nem egyeztetett a
településfejlesztési osztály az Egészségmegőrző Központtal. Véleménye szerint csak
kimondottan a mozgásszervi betegek kezelésére szolgálhat az épület. Elmondta,
hogy egyeztetni fog Dr. Pusztai Dezső úrral. A rendelést nem fogja zavarni a munka.
Pintér Lászlóné: Azt az ígéretet kapták előzőleg, amennyiben az anyag összeáll,
egyeztetni fognak.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Napi kapcsolatban van Dr. Pusztai Dezső igazgató
úrral, meg fogják beszélni az üggyel kapcsolatos dolgokat.
--A Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját!
Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült!
Zárt ülés után Képviselő-testület nyílt ülésen folytatta munkáját!
Szünet!
Szünet után Képviselő-testület folytatta munkáját!
Retkes Mária, Gulykáné Gál Erzsébet, Krupincza Tibor, Bánné Hornyik Mária és
Dr. Egedy Zsolt képviselők az ülésterembe nem jöttek vissza, így a jelenlévő
képviselők száma 12 fő
7./ Napirendi pont tárgya: A Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási rendszerhez
kapcsolódó, KEOP 2.3.0 projekt keretében – Szolnok, Abony, Rákóczifalva és Szajol
felhagyott települési szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja tárgyában a II. fordulós
pályázat benyújtásához szükséges társulás alapítására, a társulási megállapodás és
az alapító okirat elfogadása
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
Kiegészítésül elmondta, hogy a Társulási Megállapodás 6. fejezetében szerepeltetni
kell, hogy Abony Város Önkormányzata saját cégével kívánja változatlanul a
hulladékgazdálkodást végeztetni. Ezzel a kiegészítéssel fogják aláírni a szerződést.
Dr. Egedy Zsolt képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők
száma 13 fő
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Pető Istvánné: Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság a napirendet megtárgyalta,
elfogadásra javasolta abban az esetben, amennyiben a testületi ülésig a járulékos
költségekről írásban megkapják az adatokat.
Kocsiné Tóth Valéria: Véleménye szerint polgármester által említett kiegészítés
ellenére is megtehetik, hogy a hulladékgazdálkodás kiszerveződjön.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy a pályázat beadási határideje miatt
kell most elfogadtatni. Véleménye szerint, ha szerepeltetik a Társulási
Megállapodásban, hogy saját cége végzi a hulladékgazdálkodási tevékenységet,
akkor nem tudja megkerülni a közbeszerzést.
Gulykáné Gál Erzsébet képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő
képviselők száma 14 fő
Dr. Egedy Zsolt: Érdekes jogi helyzet adódott, mivel a pályázat a rekultivációról szól.
Ebben a programban jogszabály értelmében bele tartozik a kommunális
hulladékgyűjtés, akkor ez aggályos lehet. Amennyiben egyértelműen szerepel, hogy
a társulás tagjai a társulásra ruháznak át bizonyos feladatokat. A
hulladékgazdálkodásról szóló törvény meghatároz önkormányzati közszolgáltatási
feladatokat, mint a projekt megvalósítására irányuló tevékenységet. Ennek
értelmében ez arról szól, hogy a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatokat
átruházzák a társulásra. Társulásnak kell a pályáztatásokat közbeszereztetni és
lefolytatni. Véleménye szerint a megállapodás csak és kizárólag a rekultivációval
összehozható hulladékkezelési feladatokra vonatkozzon. Rekultivációs terület
előkészítése szempontjából előfordulhat az is, hogy illegális szemétlerakóvá válik,
akkor azt el kell szállítani. Javasolta a határozati javaslat kiegészítését azzal, hogy a
települési hulladékkezelési közszolgáltatást továbbra is a saját cégen keresztül
kívánják ellátni, mely Abony számára egyfajta jogbiztonságot jelent.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Nem tervezi a társulás, hogy hulladék elszállítással
foglalkozzon. Az előterjesztés kizárólag rekultivációs tevékenységre vonatkozik. Az
anyagban szereplő 4 településen van rekultiválandó terület.
Dr. Egedy Zsolt: Az anyagban szerepel, hogy a működési terület a tagok
közigazgatási területe. Kérdésként merül fel, hogy a közigazgatási területet kell-e
magasabb jogszabályokból kifolyólag szerepeltetni, vagy konkrét helyrajzi számos
megjelölés kell. Mindenképpen kiegészítené, hogy a közigazgatási területen saját
céggel oldják meg a hulladékgazdálkodást, Társulási Megállapodást ki kell egészíteni
a helyrajzi szám megjelölésével.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, van-e több kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és az 1-es számú
határozati javaslat elfogadásáról.
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 1
tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta, és a
következő határozatot hozta:
301/2008. (IX. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd
hulladéklerakói
rekultivációjának
Önkormányzati
Társulás
Társulási
Megállapodását, valamint az Alapító Okiratát a határozat melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban foglalt
okiratok aláírására, valamint a társulás létrehozásához szükséges további
intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Jegyzői Titkárság
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak a 2. sz. határozati javaslatról és a
módosító határozati javaslat elfogadásáról, mely szerint Abony Város Önkormányzat
a
Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva
települési
szilárd
hulladéklerakói
rekultivációjának megvalósítására vonatkozó társulás tevékenységét kizárólag a
rekultivációt érintő területen fogadja el. A települési hulladékkezelési közszolgáltatást
továbbra is a saját cégen keresztül kívánják ellátni.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést és a módosító határozati javaslatot
egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta:
302/2008. (IX. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva az alábbi határozatot hozza:
Abony Város Önkormányzat a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd
hulladéklerakói rekultivációjának megvalósítására vonatkozó társulás tevékenységét
kizárólag a rekultivációt érintő területen fogadja el. A település többi részén a
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hulladékgyűjtést és szállítást az önkormányzat saját tulajdonú cégével végzi a
továbbiakban is.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Jegyzői Titkárság
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
--8./ Napirendi pont tárgya: Pályázat benyújtása a Pest Megyei KözoktatásFejlesztési Közalapítványhoz
Napirendi pont előadója: Bánné Hornyik Mária Oktatási, Sport és Kulturális
Bizottság Elnöke
Bánné Hornyik Mária: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni nem
kívánta.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a határozati
javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag
elfogadta, és a következő határozatot hozta:
303/2008. (IX. 25.) 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. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Pest
Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány Kuratóriumához a közoktatás
tárgyi feltételei biztosításának elősegítése érdekében a 2A Eszközfejlesztés
témában a határozat mellékletét képező táblázat alapján 2 805 474 Ft
összegben.
A pályázat önrészének fedezete az érintett közoktatási intézmények
költségvetésében rendelkezésre áll.
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2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Somogyi Imre
Általános Iskola és a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény által a Pest Megyei Közoktatás-fejlesztési
Közalapítvány Kuratóriumához a 3 A Pest Megyében megtartandó
diákprogramok,
tanulmányi
versenyek
megszervezésének
és
lebonyolítása témában benyújtandó pályázatait.
A pályázat önrészének fedezete az érintett közoktatási intézmény
költségvetésében rendelkezésre áll.
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Gyulai Gaál
Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény által a Pest
Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány Kuratóriumához a 3B) Pest
megye területén megtartandó gyermek, ifjúsági művészeti rendezvények
szervezése témában benyújtandó pályázatát. A pályázat önrészének
fedezete az érintett közoktatási intézmény költségvetésében rendelkezésre áll.
4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Gyulai Gaál
Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény által a Pest
Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány Kuratóriumához 3E) Művészeti
és tudományos önképzőkörök, szakkörök működésének támogatása
témában benyújtandó pályázatát. A pályázat önrészének fedezete az
érintett közoktatási intézmény költségvetésében rendelkezésre áll.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert
az 1.-4. pontban foglalt feladatokkal kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. szeptember 26.
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit
Végrehajtásban közreműködik:
Közoktatási intézmények
Humán Közszolgáltatás és Munkaügyi Osztály
Gazdasági Osztály
A határozatról értesül:
Közoktatási intézmények
Humán Közszolgáltatás és Munkaügyi Osztály
Gazdasági Osztály
Jegyzői Titkárság
Melléklet
a Pest Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány Kuratóriumához
2 A Eszközfejlesztés témában benyújtandó pályázathoz
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Intézmény
Gyöngyszemek
Óvodája

Pingvines Óvoda

Szivárvány
Óvoda és
Bölcsőde

Eszközök
Karosszék 2db,
3, 8 m hosszú
szekrény 4db,
rakásolható szék
lehajtható
írólappal 1 db
zárható
öltözőszekrény 3
db
Ágynemű 66 db
tányér 555 db
napvédő függöny
40m edény és
evőeszköz tároló
szekrény 1db
Gyermektakaró
100 db
Gyermek
ágynemű huzat
100 db
Laptop 1db

Gyulai Általános
Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény
Számítógép 1db
Somogyi Imre
Általános Iskola Hordozható
írásvetítő 1db
TechnikaiMontágh Imre
Általános Iskola, életvitel
oktatásához
Óvoda és
szükséges
Egységes
Gyógypedagógiai eszközök
Kerámia főzőlap
Módszertani
1db
Intézmény
Sütő 1db
Páraelszívó 1db
Pizzasütő 1db
Mikrohullámú
sütő 1db
Edények 8db
Munkapad
Bihari János
Zeneiskola,
Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény

Klarinét 1db
Fúvóka 1 db
Fuvola 1 db
Trombita 1 db
Fúvóka 1 db

Pályázati
összeg
447 876

Ebből önrész
84 000

Ebből
pályázati díj
17 986

396 000

13 860

13 860

200 000

7 000

7 000

180 000

6 300

6 300

322 000

11 270

11 270

17 412

17 412

388 900
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Szordínó 1 db
kürt fúvóka 1db
tuba fúvóka 1db

Kinizsi Pál
Gimnázium és
Szakközépiskola

Összesen

harsona fúvóka 1
db
digitális zongora
1 db
ruhatároló fogas
5db
szeméttároló15db
függöny 20M
2 ajtós szekrény
2db
tanári asztal 1db
szék 4db
létra 1 db

13 062

2 805 474

184 500

13 062

100 500

--9./ Napirendi pont tárgya: Pályázat a közalkalmazotti létszámcsökkentéssel
kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére
Napirendi pont előadója: Bánné Hornyik Mária Oktatási, Sport és Kulturális
Bizottság Elnöke
Bánné Hornyik Mária: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni nem
kívánta.
Habony István: Az anyagban szerepel, hogy 376 főről 377 főre bővült a
foglalkoztatottak száma. Amikor korábban erről szó volt, úgy látszik, hogy csak a
Somogyi Általános Iskola értette meg, mivel a többi iskola esetében nincs
létszámcsökkentés. Véleménye szerint ebből megint nem lesz költségtakarékosság.
Retkes Mária és Krupincza Tibor képviselők az ülésterembe visszajöttek, így a
jelenlévő képviselők száma 16 fő
Nem értett ezzel egyet, mert létszámnövekedés van és nem csökkenés. Úgy látszik,
hogy a képviselő-testületi döntésektől erősebbek más érdekek. Nem elégedett a
határozatok intézmények által történő végrehajtásával. Művelődési Ház megértette,
hogy egy fővel gyarapodhattak, más intézmények miért nem értették meg.
Varga Sándorné: Kérdezte, hogy a polgármesteri hivatal létszáma megfelel a
költségvetés által elfogadott létszámnak?
Dr. Németh Mónika: A hivatal létszáma megfelel a költségvetés által elfogadott
létszámnak. Elmondta, hogy a köztisztviselői létszám nem emelkedett, úgy tűnik,
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hogy emelkedés történt, de valójában nem. Új feladatok hivatalba kerülése miatt
történt növekedés.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Somogyi Általános Iskolából két pedagógus távozott.
Javasolta, hogy ezt a pályázati pénzt igényeljék meg, még akkor is ha nem értenek
vele egyet.
Habony István: Oktatás területén tevékenykedők óraszámai az egy főre eső
óraszámok és az itt összeadott számok hogyan viszonyulnak egymáshoz?
Véleménye szerint töredékszámokból is összejöhet egy létszámleépítés.
Dr. Egedy Zsolt: Az anyagban feltüntetett közoktatásra vonatkozó részre az
augusztusi anyagban már választ kaptak. Közoktatást érintően az augusztusi
testületi ülésen elhangzottak vélemények a létszám vonatkozásában, erre külön
kitérni most nincs értelme.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a határozati
javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen, 0 nem szavazattal és 1
tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag
elfogadta, és a következő határozatot hozta:
304/2008. (IX. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a Magyar
Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. Törvény 5. számú
mellékletének 9. pontját, valamint a támogatás igénylésének szabályozásáról szóló
15/2008. (III.27.) ÖTM rendeletben foglaltakat, a képviselő testület a költségvetési
törvényben meghatározott létszámcsökkentések közül a III. ütemben – 2008. október
1-jéig az alábbi megszűnt álláshelyeket kifizetett kötelezettségeire- nyújt be
pályázatot az alábbiak szerint:
Somogyi Imre Általános Iskola:

2 fő

A képviselő-testület nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat által
fenntartott, költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeket, az előreláthatólag
megüresedő álláshelyeket, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti
változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli
munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak –
munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli –
foglalkoztatásra nincs lehetőség.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy az Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium által kiírt pályázatot a Magyar Államkincstár Középmagyarországi Regionális Igazgatóságához nyújtsa be.
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Határidő: 2008. október 1.
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit
Végrehajtásban közreműködik:
Közoktatási intézmények
Humán Közszolgáltatás és Munkaügyi Osztály
Gazdasági Osztály
A határozatról értesül:
Közoktatási intézmények
Humán Közszolgáltatás és Munkaügyi Osztály
Gazdasági Osztály
Jegyzői Titkárság
Az intézmény Megszüntetésre
neve:
került
álláshely,
amely
után
támogatás
igényelhető
Polgármesteri
0
Hivatal
Sportcsarnok és 0
Sportpálya
Iskola
0
Egészségügy
Gyulai
Gaál 0
Miklós Általános
Iskola Alapfokú
Műv.okt.int
Somogyi
Imre 2
Általános Iskola
Montágh
Imre 0
Speciális
Általános Iskola,
Óvoda, EGYMI
Bihari
János 0
Zeneiskola
Alapfokú
Műv.okt.int.
Kinizsi
Pál 0
Gimnázium és
SZKI
Szivárvány
0
Óvoda
és
Bölcsőde
Gyöngyszemek
0
Óvodája
Pingvines Óvoda 0

Megszüntetésre
került
álláshely,
amely
után
támogatás nem
igényelhető
0

Az
intézmény
engedélyezett
létszáma
2008. január
1. napján
65

Az
intézmény
engedélyezett
létszáma
a
létszámcsökkentést
követően

0

8

8

0

2

2

0

64

66

0

67

65

0

26,5

26,5

0

21

21

0

24

24

0

30,5

30,5

0

26,5

26,5

0

26,5

26,5

65
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Abonyi
Lajos
Művelődési Ház
Könyvtár
és
Múzeumi
Kiállítóhely
Védőnői
Szolgálat
Háziorvosi
szolgálat
Abony
és
Térsége
Térségfejlesztési
Társulás
Megszűntetésre
kerülő
támogatásra
jogosult
álláshelyek
száma összesen
Abony
Város
Önkormányzat
engedélyezett
létszáma

0

0

7

8

0

0

6

6

0

0

1

1

0

0

1

1

2

2

-

-

-

-

376

377

---

10./ Napirendi pont tárgya: Pályázat benyújtása az „ÁROP 3.A.1 polgármesteri
hivatalok szervezetfejlesztése” pályázati kiírásra
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Felkérte Dr. Németh Mónika jegyzőt az előterjesztés
ismertetésére.
Dr. Németh Mónika: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy
valamennyi bizottság megtárgyalta a napirendi pontot. Kiegészítést nem kívánt tenni.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a határozati
javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag
elfogadta, és a következő határozatot hozta:
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305/2008. (IX. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 91. § (1.) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az
alábbi határozatot hozza:
1.)

A Képviselő-testület pályázatot nyújt be az „ÁROP-3.A.1 a polgármesteri
hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban„ pályázati
kiírásra
Abony
Város
Önkormányzat
Polgármesteri
Hivatala
szervezetfejlesztése címmel. A projekt teljes összege 21.739.000,-forint, a
pályázati önerőt 1.739.120,-forintot, a Képviselő-testület a fejlesztési
tartalék, kötvénykibocsátás terhére biztosítja.

2.)

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
benyújtására, az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatok megtételére.

pályázat

Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
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. A hivatal valamennyi munkatársa
5. Az ajánlatot adó cégek képviselői
6. Pa-Ku Consulting Bt. (mint, a pályázat írásával megbízott)
2750 Nagykőrös, Kodály Zoltán u. 3.
--11./ Napirendi pont tárgya: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2009. évi csatlakozására és eljárási rendjének és
megállapításának módjáról szóló szabályzat jóváhagyása
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
Kiegészítésül elmondta, nem támogatja a Szociális és Egészségügyi és Oktatási,
Sport és Kulturális Bizottság együttes javaslatát, mely szerint a fennmaradó 1 millió
forintot alapítványi célra különítsék el, melynek keretéből az abonyi származású
pályakezdő fiatalokat támogatnák. Az 1 millió forint nagyon csekély összeg, ilyen cél
megvalósításához.
Habony István: Sajnálta, hogy polgármester asszony félreértelmezte az együttes
bizottsági javaslatot. Arról van szó, hogy a 3,5 millió forintból 2,5 millió forintot
fordítanak Bursa ösztöndíjra, a fennmaradó 1 millió forintot alapítványra teszik
minden évben. Olyan alapítványra, amely abonyi fiatalokat támogatna. Nem egyszeri
1 millió forintról van szó, hanem többszöri összegről és annak hozadékáról.
Kocsiné Tóth Valéria: Miért kell bekorlátozni, hogy 2,5, vagy 1 millió forint. Nem kell
mind a 3,5 millió forintot elkölteni. Nem tartotta szerencsésnek a lekorlátozást.
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Habony István: Jogosnak tartotta Kocsiné képviselő felvetését. Elmondta, hogy a
korábbi évek tapasztalata az volt, hogy a 3,5 millió forintos összeget nem használták
fel. Nagyon sok esetben nem volt a kérelmező jogosult a támogatásra, mert
magasabb jövedelemmel rendelkeztek, mint ami meghatározásra került az elbírálás
szempontjából. Véleménye szerint az a gyerek, aki Abonyból ment el tanulni és ide
akar visszajönni akkor azt támogatni kell a pályakezdésben.
Kocsiné Tóth Valéria: Egyetértett Habony úr által elmondottakkal. Javasolta,
amennyiben a 2,5 millió forint teljes egészében nem kerül felhasználásra, még azt is
bele lehet tenni az alapítványi alapba.
Dr. Egedy Zsolt: Az országos statisztikai adatok igazak Abonyra is, a felsőoktatási
intézményekbe jelentkezők száma csökken. Az elmúlt esztendőben a 2,5 millió
forintot sem érte el a kiutalt összeg. Véleménye szerint még a 2,5 millióban is van
tartalék. Alapítványi pályázati kiírással beadhatja pályázatát bárhol áll munkába.
Pontosítás szükséges, hogy miről szavazott az együttes bizottság, az 1 millió forintot
másképp kellene megfogalmazni. Egyfajta tanulmányi szerződést kellene kötni a
leendő pályakezdő fiatalokkal, hogy például Abonyban a polgármesteri hivatalban a
diploma megszerzése után elhelyezkedik, erre kap támogatást. Bizonyos
pályáztatási rendszert kell kidolgozni, mely komoly szerződéses megállapodás lenne
a két fél között. Hallgatók és az abonyi önkormányzat valamennyi intézménye között.
Az elhangzottak figyelembe vételével egy ilyen eszme kidolgozása az együttes
bizottság javaslatával összhangba kerülve támogatható javaslat lenne. Ki kell
dolgozni és vissza kell hozni a következő testületi ülésre.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Véleménye szerint az elhangzott javaslat hosszabb
kidolgozást igényel. Meg kell határozni, hogy csak a tőke kerül felhasználásra, vagy
a kamat is, egy évben hányan részesülhetnek támogatásban. Tanulmányi szerződés
kötésével nem értett egyet, mert felelőtlenségnek tartotta, nincs megtartó ereje a
tanulmányi szerződésnek, nem jelent garanciát az önkormányzatnak.
Gulykáné Gál Erzsébet: Egyetértett azzal, hogy támogassák azokat a fiatalokat,
akiknek lehetőségük lesz visszatérni.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, van-e több kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak, hogy Abony Város Önkormányzat
Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2009. évi fordulójához csatlakozik 2.500.000.-Ft
összeggel, melyet a 2009. évi költségvetés terhére biztosít.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 3
tartózkodás mellett a módosító határozati javaslatot elfogadta, és a következő
határozatot hozta:
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306/2008. (IX. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel az 51/2007.
(III.26.) Korm.rendeletben foglaltakra az alábbi határozatot hozza:
1.) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2009. évi
fordulójához csatlakozik 2.500.000.-Ft összeggel, melyet a 2009. évi
költségvetés terhére biztosít.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Csatlakozási Nyilatkozat
aláírására, valamint a pályázati kiírás általános szerződési feltételek szerinti
közzétételére.
Határidő: 2008. október 01.
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik :
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
Gazdasági Osztály
A határozatról értesül:
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
1244 Budapest, Pf.: 920
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak, hogy Abony Város Önkormányzat
Képviselő-testületének szándékában áll abonyi származású felsőfokú intézménybe
felvett, Abonyba visszatérő, letelepülni vágyó fiatalok támogatása. Továbbá
Képviselő-testület felkéri a Szociális és Egészségügyi, valamint az Oktatás, Sport és
Kulturális Bizottságot, hogy erre vonatkozó konstrukciót dolgozzon ki.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen, 0 nem szavazattal és 1
tartózkodás mellett a módosító határozati javaslatot elfogadta, és a következő
határozatot hozta:
307/2008. (IX. 25.) 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-testületének szándékában áll abonyi
származású felsőfokú intézménybe felvett, Abonyba visszatérő, letelepülni vágyó
fiatalok támogatása.
Képviselő-testület felkérte a Szociális és Egészségügyi, valamint az Oktatás, Sport
és Kulturális Bizottságot, hogy erre vonatkozó konstrukciót dolgozzon ki.
Határidő: 2008. október 01.
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
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A végrehajtásban közreműködik :
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
Gazdasági Osztály
A határozatról értesül:
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a 2. számú
határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést és a 2. számú határozati javaslatot
egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta:
308/2008. (IX. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel az 51/2007.
(III.26.) Korm.rendeletben foglaltakra az alábbi határozatot hozza:
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer eljárási rendjéről és megállapításának módjáról
szóló szabályzatot a határozat mellékleteként jóváhagyja.
Határidő: 2008. október 01.
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik :
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
Gazdasági Osztály
A határozatról értesül:
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Abony Város Önkormányzatának
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
eljárási rendjének és megállapításának módjára
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer elbírálására az alábbi szabályzatot alkotja.
I. Pályázati követelmények
1) Ösztöndíjban kizárólag azok a hátrányos helyzetű szociálisan rászoruló
pályázók részesülhetnek, akiknek állandó lakóhelyük Abony Város területén
van, akik felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytatnak, illetve
tanulmányokat kívánnak kezdeni és megfelelnek a Bursa Hungarica
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Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra vonatkozó hatályos jogszabályok
valamint a pályázati kiírás szerinti feltételeknek.
2) A pályázatokat az „A” és „B” típusú pályázatok esetén a bírálati szabályzat 3/A
vagy 3/B számú mellékletét képező pályázati űrlapon, írásban, a pályázó által
aláírva, a pályázati kiírásban megjelölt határidőn belül kell benyújtani a
Polgármesteri Hivatal Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
ügyintézőjéhez.
3) A pályázónak pályázata mellékleteként csatolni kell a szociális rászorultságot
igazoló dokumentumok másolatát a pályázati kiírás tartalmának megfelelően.
4) A pályázatot az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb
módon közzé kell tenni.
5) Abony Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala köteles gondoskodni
arról hogy a pályázati részvételhez szükséges űrlapok és egyéb tájékoztató
anyagok rendelkezésre álljanak. A pályázati űrlapok a Humán
Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztályon vehetők át.
II. A pályázattal kapcsolatos határidők
6) A pályázatok kiírásának határideje: 2008. október 1.
7) A pályázatok benyújtásának határideje: 2008. október 31.
8) A pályázatok elbírálásának határideje: 2008. november 24.
III. A pályázatok elbírálásának módja
9) A pályázatokat Abony Város Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi
Bizottsága illetve Oktatási, Sport és Kulturális Bizottsága (továbbiakban:
Szociális
Bizottság és Oktatási Bizottság) a pályázati felhívásban
meghatározott határidőre bírálja el. A bizottsági munka előkészítését a hivatal
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztálya végzi (alaki, tartalmi
követelményeknek való megfelelés, szükség esetén környezettanulmány,
szociális szempontú javaslat).
10) Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó
tanulmányi eredményétől függetlenül történik.
11) A határidőn túl benyújtott, valamint a formailag nem megfelelő pályázatokat
Abony Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága és Oktatási Bizottsága
kizárja a bírálatból. Elutasító döntését írásban köteles indokolni.
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12) A Szociális Bizottság és az Oktatási Bizottság minden határidőn belül
benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál és döntését
írásban indokolja.
13) Abony Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága és Oktatási Bizottsága
rangsorolja a pályázókat, és a rendelkezésre álló költségvetési keretösszeget
figyelembe véve dönt az ösztöndíjban részesülőkről.
14) A Szociális Bizottság és az Oktatási Bizottság határozata alapján a
Polgármesteri Hivatal Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztálya
gondoskodik a Bírálati Lapok kitöltéséről.
15) A „B” típusú pályázatok esetében a Szociális Bizottság és az Oktatási
Bizottság évente egyszer felülvizsgálja a támogatott pályázók rászorultságát.
A megítélt támogatás visszavonásáról dönt, ha az ösztöndíjas szociális
rászorultsága már nem áll fenn, vagy ha a támogatásban részesült a szociális
rászorultság évenkénti felülvizsgálatánál az önkormányzattal nem működik
együtt.
16) A Szociális Bizottság és az Oktatási Bizottság határozatban rendelkezhet a
támogatás visszavonásáról, ha a támogatásban részesített az önkormányzat
illetékességi területéről elköltözik. A határozat csak a meghozatalát követő
tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.
IV. Az ösztöndíj mértéke, folyósítása
17) Az ösztöndíj alapösszege „A” típusú pályázat esetén: 1.000.-Ft.
„B” típusú pályázat esetén: 1.000.-Ft.
A Szociális Bizottság és az Oktatási Bizottság a körülmények mérlegelésével
az egyes pályázóknak az ösztöndíj alapösszegének többszörösét is
odaítélheti úgy, hogy a támogatás összege a jogszabályi feltételeknek
megfeleljen.
18) Az ösztöndíj folyósításának időtartama:
a. „A” típusú pályázat esetében: 10 hónap, azaz két egymást követő
tanulmányi félév ( az elbíráláskori tanév második és az azt követő tanév
első féléve)
b. „B” típusú pályázat : 3-szor 10 hónap, azaz 6 egymást követő
tanulmányi félév ( az elbírálási évet követő tanév és az azt követő 2
tanév)
V. Egyéb rendelkezések
19) A pályázat eredménye nyilvános. Az önkormányzat az Ösztöndíjpályázat
keretében kizárólag a nyújtott támogatások összesített adatait („A” és „B”
típusú támogatottak szerinti bontásban) hozza nyilvánosságra hirdetőtábláján
és a helyben szokásos egyéb módon.
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20) Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala az Általános Szerződési
Feltételek és a pályázati kiírás tartalmának megfelelően döntéséről és annak
indokairól értesíti a pályázókat.
21) A pályázó a Szociális Bizottság és az Oktatási Bizottság döntése ellen
fellebbezéssel nem élhet.
22) A Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály a kitöltött bírálati lapokról
és a benyújtott kötelező mellékletekről másolatot készít az irattár számára. A
támogatott pályázók bírálati anyagát az Általános Szerződési Feltételek és a
pályázati kiírás tartalmának megfelelően elküldi az illetékes megyei
önkormányzat részére illetve a nem támogatott és az elbírálásból kizárt
pályázat Bírálati anyagát elküldi az OKM Támogatáskezelő részére.
23) Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az 51/2007. (III. 26.)
Kormányrendelet rendelkezései, az Általános Szerződési feltételek és a
pályázati kiírás az irányadók.

Abony, 2008. szeptember 26.
Romhányiné Dr. Balogh Edit
polgármester
--12./ Napirendi pont tárgya: Az egyházi kártalanítási összeg befektetésének
meghosszabbítása
Napirendi pont előadója: Retkes Mária Pénzügyi Bizottság Elnöke
Retkes Mária: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Pénzügyi Bizottság a
napirendet megtárgyalta és a határozati javaslat A/ változatának elfogadását
támogatta.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a határozati
javaslat A/ változatának elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslat A/ változatát
egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta:
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309/2008. (IX. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 91. § (1.) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az
alábbi határozatot hozza:
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egyházi kártalanítás kamatokkal
növelt összegét: 137 989 759 Ft összegben, a lejárat után ismételten leköti további 3
hónapra az ajánlat szerinti 8,35 % kamatra az ERSTE Banknál.
Határidő: 2008. október 02.
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit
A határozat végrehajtásában közreműködik: Gazdasági Osztály
A határozatról értesül:
Romhányniné dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Gazdasági Osztály, általa ERSTE Bank Nyrt.
Jegyzői Titkárság
--13./ Napirendi pont tárgya: Pályázati lehetőség a KMOP-2008-3.3.4/B
„Fenntartható életmód és fogyasztás” c. pályázati konstrukció keretében fedett
kerékpártároló megvalósítására
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
Kiegészítésül elmondta, hogy 50 férőhelyes kerékpártoló kialakításáról van szó.
Telek távolságot be kell tartani. Egy ütemben megvalósuló építmény esetén van
meghatározva az 50 m2-es határ. Későbbiekben még 2x20 férőhelyes kerékpártároló
kialakítása is lehetséges.
Dr. Németh Mónika: Elmondta, hogy műemléki környezetben engedélyköteles,
egyéb esetben 50 m2 felett engedélyköteles a terület.
Habony István: Együttes bizottsági ülésen is elhangzott, hogy a Szűcs műszerész
lakása melletti szabad füves területen is kialakítható lenne 50 férőhelyes
kerékpártároló.
Romhányiné dr. Balogh Edit: A pályázat úgy szól, hogy intézmény területén kell
elhelyezkednie a kerékpártárolónak. Ennek figyelembe vételével jelölték ki a
Gimnázium melletti területet.
Kérdezte, van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a határozati
javaslat elfogadásáról.
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 2
tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag
elfogadta, és a következő határozatot hozta:
310/2008. (IX. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot
hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
„Fenntartható életmód és fogyasztás” c. pályázati konstrukció keretében fedett
kerékpártároló megvalósítására.
2. Az igényelt támogatást 10.000.000,- forintban határozza meg, a pályázathoz
szükséges önerőt 1.000.000,-Ft erejéig a Két torony kötvény terhére biztosítja.
3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges
dokumentációk aláírására és az 1. pontban foglalt feladatokkal kapcsolatos
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Határozatról értesülnek:
Abony Város Polgármestere
Abony Város Jegyzője
Gazdasági Osztály
Jegyzői Titkárság
Végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak
pályázatírással kapcsolatos megbízásáról.

a

PA-KU

Consulting

Kft.

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen, 0 nem szavazattal és 1
tartózkodás mellett a módosító javaslatot elfogadta, és a következő határozatot
hozta:
311/2008. (IX. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot
hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
„Fenntartható életmód és fogyasztás” c. pályázati konstrukció keretében fedett
kerékpártároló megvalósítására.
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné
dr. Balogh Edit polgármestert a határozat mellékletét képező Vállalkozási
Szerződés aláírására.
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Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Határozatról értesülnek:
Abony Város Polgármestere
Abony Város Jegyzője
Gazdasági Osztály
Jegyzői Titkárság
Végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Pa-Ku Consulting Bt. (mint, a pályázat írásával megbízott)
2750 Nagykőrös, Kodály Zoltán u. 3.
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzata (képviseli: Romhányiné dr.
Balogh Edit polgármester) 2740 Abony, Kossuth tér 1., a továbbiakban mint
Megbízó,
másrészről
PA-KU Consulting Bt. (képviseli: Palotai Sándor ügyvezető, adószám: 22317957-213) a továbbiakban Megbízott között az alábbi feltételek szerint:
1. A Megbízó megbízza a Megbízottat a KMOP-2008.-3.3.4/B „Fenntartható
életmód és fogyasztás” pályázat elkészítésével.
A pályázaton való részvételre a 311/2008.(IX.25.) sz. képviselő-testületi
határozat ad felhatalmazást.
2. A Megbízó a megbízást elfogadja.
3. A Megbízott vállalja, hogy a pályázatot úgy készíti el, hogy az a pályázati
kiírás szerinti határidőig benyújtásra kerüljön. E pont tekintetében felelősség
nem terheli a Megbízottat, ha a Megbízó adatszolgáltatási kötelezettségének
szerződésszerűen nem tesz eleget.
4. A Megbízó köteles a pályázat megírásához szükséges információkat,
anyagokat, adatokat a Megbízott írásbeli megkeresésére teljesíteni. A
megkeresésben a teljesítésre reális, de legalább 5 munkanapos határidőt kell
kitűzni. Az információk, dokumentumok valódiságáért, hitelességéért,
pontosságáért a megbízó vállal kizárólagos felelősséget.
Megbízó részéről szakmai, illetve egyéb kérdésekben kapcsolattartó:
Magyarné Nagy Nóra
Lendvai László
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Megbízott részéről kapcsolattartó:
5. A Megbízott adatszolgáltatás kérésekor köteles konkrétan megfogalmazni
elvárásait, az adatszolgáltatás határidejét. Az így megfogalmazott kérdésre
adott hibás adatszolgáltatásból eredő minden kár a Megbízót terheli. A
megbízó által késve, határidőn túl megadott információk miatti következmény
a Megbízó felelőssége.
6. A Megbízott a benyújtandó pályázati anyag egy példányát a benyújtást
követően a Megbízó részére köteles átadni.
7. A Megbízott felel a benyújtott pályázat formai hibájáért, a pályázat
késedelmes benyújtásáért, a nem megfelelő adatszolgáltatási kérelemből
eredő hibákért, illetve az adatszolgáltatás iránti kérelme késedelmes
előterjesztéséért, és az ebből eredő késedelmes benyújtásét.
8. A Megbízó jelen szerződés aláírásával előzetesen lemond arról, hogy a
pályázat eredménytelensége – kivéve a 7. pontban foglaltakat – esetén a
Megbízottal szemben követelést érvényesítsen.
9. Amennyiben a pályázat a 7. pontban körülírt, Megbízottat terhelő okból kerül
elutasításra Megbízott köteles a Megbízó részére a kifizetett megbízási díj
összegéig terjedő kárát megtéríteni, de legalább a megbízási díj 1 %-ig terjedő
kötbért, vagy kártérítést fizetni.
10. Amennyiben a pályázat benyújtására a Megbízónak felróható okból nem kerül
sor, a Megbízó köteles a Megbízott részére a pályázatírással
összefüggésben felmerült, igazolható költségeit megtéríteni.
11. A Megbízottat az 1. pontban körülírt feladatok ellátásáért összesen 168.000
Ft. egyszeri díj illeti meg.
12. A Megbízó a díjat a pályázatok benyújtását követően hiánypótlás nélküli
befogadás visszaigazolása után, hiánypótlás esetén annak teljesítését
követően a Megbízott által kiállított számla ellenében fizeti meg a
kézhezvételtől számított 15 napon belül.
13. A felek megállapodnak abban, hogy a pályázatot érintő információkat,
értesítéseket haladéktalanul telefonon (beleértve az előzetes e-mail-ben, vagy
faxon történő értesítést is) illetve 3 munkanapon belül írásban közlik
egymással.
14. A Megbízott hozzájárul, hogy a Megbízott – Megbízó neve és a pályázat
megjelölésével – referenciaként hivatkozhasson a pályázat során elért
eredményre.
15. Megbízó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a beadandó
pályázatok feltételeivel tisztában van, és azoknak maradéktalanul megfelel.
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16. A szerződés által nem rendezett egyéb kérdéseken a Ptk. rendelkezései az
irányadók. Jelen vállalkozói szerződést felek elolvasás és tartalmának
megértése után, mint akartukban mindenben megegyezőt, helybenhagyólag
írták alá.
A b o n y, 2008. …………………………………
………………………………………….
Megbízott

…………………………………………………
Abony Város Önkormányzata
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Megbízó
---

14./ Napirendi pont tárgya: A KMOP 2008-2.3.1/C jelű „Parkolók és csomópontok
fejlesztése” c. pályázaton való részvétel
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh
kiegészíteni nem kívánta.

Edit:

Ismertette

az

előterjesztésben

foglaltakat,

Kérdezte, van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a határozati
javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag
elfogadta, és a következő határozatot hozta:
312/2008. (IX. 25.) 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:
Abony Város Önkormányzata szándékát fejezi ki, hogy pályázatot nyújt be a
KMOP-2008-2.3.1/C „Parkolók és csomópontok fejlesztése” pályázati kiírásra a
terv szerint II. ütemben épülő buszsáv, illetve buszmegállók valamint a
hozzátartozó kanyarodósáv építésére a Baross Gábor úton.
Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Határozatról értesül:
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
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Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
--15./ Napirendi pont tárgya: „Abony Város első pihenőparkjának kialakítása a városi
lapos hasznosításával” c. pályázat benyújtása KMRFT-TRCF-2008 pályázati kiírásra
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
Kiegészítésül elmondta, hogy az előterjesztésben szereplő területnek sürgősen
rendezni kell a sorsát. Javaslat, hogy ebből előre gondolkodva legyen egy városi tó
és pihenőpark. A terület kotrását kell elvégezni és utána lehet a környezetet
rendezni. Testületnek kell eldönteni, hogy a következő évben a belvízelvezető
rendszert ki kell alakítani, ez a terület előnyt élvez, de ehhez a terveket el kell
készíteni. Bizottsági üléseken elhangzottak más területekre vonatkozó javaslatok is.
Kérte, hogy a testület vitassa meg az előterjesztést és a javaslatokat.
Dr. Egedy Zsolt: Bizottsági üléseken felmerült a Csiky lapos, Mikes Kelemen út,
valamint a futballpálya területe. Véleménye szerint úgy kellene pályázni, hogy a 3
millió forintból a lakosságnak is meg tudják mutatni, hogy mire fordították.
Csónakázótó kialakításánál komoly szakmai gond is felmerül. Meg kell vizsgálni,
hogy tartósan hogyan lehet a kikotort területen vízisportra alkalmas területet
kialakítani. Amennyiben a labdarúgó pálya területének nádas részére esne a
választás, ott látványos lenne a beruházás. Költséghatékony és eredményes pénz
felhasználást tudná támogatni.
Pető Istvánné: Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság a napirendet megtárgyalta és
javasolta a bizottság felhatalmazni a Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési
Osztályát, hogy dolgozza ki a Mikes Kelemen-Dembinszky-Viola úti lapos, belvizes
területre vonatkozó Abony Város első pihenőparkjának kialakítására előkészítő,
tervező munkálatait, valamint kísérjék figyelemmel az erre vonatkozó pályázatokat. A
Bizottság az intézkedésekről folyamatosan írásban kéri a Képviselő-testület
tájékoztatását. Első pihenőpark létrehozását az Imre úti futballpálya területén
javasolják megvalósítani.
Retkes Mária: Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést. A bizottság
javaslatát módosította, mely szerint sportpályán történő tervezést támogatták. Abony
Város Önkormányzat pályázati kiírásban pályázatot nyújt be a sportpálya
tereprendezésére. A pályázati projekt költsége 2.500.000,-Ft, ebből 500.000,-Ft
önerőt az általános tartalék terhére javasolják biztosítani. A projekt elnevezését
„Összefogás a Sportoló Gyermekekért” c. KMRFT-TRCF-2008 pályázati kiírásra
javasolta módosítani.
Földi Áron: Jó ötletnek tartotta a pihenőpark létrehozását. A sportpályán történő
kialakítását támogatta.
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Romhányiné dr. Balogh Edit: A Mikes Kelemen úti terület turisztikai szempontból
frekventált hely. A projekt megvalósításával az egész terület egy vonzó területté
válna.
Gulykáné Gál Erzsébet: Futballpálya rendbetételét javasolta.
Mészáros László: Javasolta, hogy a realitások talaján próbáljanak meg mozogni.
Három téma hangzott el. Mikes úti terület nagyobb összegbe kerül. Csiky lapos
területe is jó ötlet, ráférne egy ilyen jellegű beruházás megvalósítása. Futballpálya
szintén szóba került. Látvány szempontjából véleménye szerint a Csiky laposon
nagyobb eredményt tudnának elérni.
Parti Mihály: Támogatta Mészáros képviselő úr ötletét. Véleménye szerint a
városházától nem nagy távolságra lévő Csiky lakos olyan terület, amely jelenleg csak
szúnyogot termel. A pályázaton elnyerhető összeg talán elég lenne, hogy jobbá
tegyék ezt a területet.
Kocsiné Tóth Valéria: A környezet rendezése szempontjából jó ötletnek tartotta, de
a belvízelvezetés nem kerül megoldásra, ezt a szempontot is figyelembe kellene
venni.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a Csiky lapos területrendezésének
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 4 igen, 6 nem szavazattal és 6
tartózkodás mellett a módosító javaslatot nem fogadta el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy az Abony, Imre úti
Futballpálya területének rendezésére edzőpálya kialakítására nyújtanak be
pályázatot.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 4
tartózkodás mellett a módosító javaslatot elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak, hogy pályázatot nyújtanak be
„Összefogás a Sportoló Gyermekekért” c. KMRFT-TRCF-2008 pályázati kiírásra.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett a módosító javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Varga Sándorné képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők
száma 15 fő
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a projekt költségéről, mely 3.750.000,Ft, melyhez 750.000,-Ft önerőt az önkormányzat költségvetési rendeletében a
tartalékalap terhére biztosít.
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett a módosító javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a fentiekben
módosított határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 2
tartózkodás mellett az előterjesztést és a módosított határozati javaslatot elfogadta
és a következő határozatot hozta:
313/2008. (IX. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. Törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot
hozza:
1. Abony Város Önkormányzata „Összefogás a Sportoló Gyermekekért” címmel
pályázatot nyújt be a 4989/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan területén
edzőpálya kialakítására és tereprendezésre.
2. „Összefogás a Sportoló Gyermekekért” című projekt összköltsége 3.750.000,Ft, melyhez 750.000,-Ft önerőt az önkormányzat költségvetési rendeletében a
tartalékalap terhére biztosít.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert
az Együttműködési Megállapodás, valamint a pályázathoz szükséges
dokumentumok aláírására.
Határidő: azonnal, 2008. október 01.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Határozatról értesülnek:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Gazdasági Osztály
Településfejlesztési Osztály
Jegyzői Titkárság
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy Abony Város
Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a 2972 hrsz-on található lapos
helyén városi tó és pihenőpark kerüljön kialakításra. Képviselő-testület felkéri a
polgármesteri hivatal településfejlesztési osztályát, hogy a szükséges előkészületi
munkákat végezze el, valamint havonta a munkák előrehaladtáról tájékoztatást ad.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen, 1 nem szavazattal és 1
tartózkodás mellett a módosító határozati javaslatot elfogadta, és a következő
határozatot hozta:
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314/2008. (IX. 25.) 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 támogatja, hogy a 2972 hrsz-on
található lapos helyén városi tó és pihenőpark kerüljön kialakításra.
Képviselő-testület felkéri a polgármesteri hivatal településfejlesztési osztályát, hogy a
szükséges előkészületi munkákat végezze el, valamint havonta a munkák
előrehaladtáról tájékoztatást ad.
Határidő: azonnal, 2008. október 01.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Határozatról értesülnek:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Gazdasági Osztály
Településfejlesztési Osztály
Jegyzői Titkárság
--16./ Napirendi pont tárgya: Az önkormányzat költségvetési rendeletének tartalma,
felépítése
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh
kiegészíteni nem kívánta.

Edit:

Ismertette

az

előterjesztésben

foglaltakat,

Varga Sándorné képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők
száma 16 fő
Mészáros László: Véleménye szerint ez az előterjesztés a könyvvizsgáló kérésnek
megfelelő, de szerinte felesleges és értelmetlen. Az Államháztartási Törvény ezt nem
írja elő, enélkül is összehasonlíthatóvá lehet tenni a költségvetést.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy eddig is táblázatokat kapott a
testület.
Dr. Egedy Zsolt: Korábban a könyvvizsgáló adott a gazdasági osztályvezetőnek két
alkalommal a munkájukat segítő anyagokat, mely segíti a munkájukat. Éppen ezért
nem tartotta nagy jelentőségűnek e rendelet megalkotását.
Kérdezte a gazdasági osztályvezetőtől, hol tartanak a pénzügyi szoftverrel
kapcsolatos információk begyűjtésével?
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Hamar Sándorné: Az előterjesztés elkészítésekor nem tudta igazából, hogy a
könyvvizsgáló úr mit szeretne. Elmondta ugyanakkor, hogy a könyvvizsgáló
igényeinek mindenkor eleget tettek. Véleménye szerint szabályzatot kellene kiadni,
ami erre vonatkozna. A pénzügyi szoftverrel kapcsolatban elmondta, hogy több
programot is megnéztek, de a szegedi volt a legjobb. Jelenleg ingyenes MÁK
programmal rendelkezik az osztály. Egy integrált program jelentősen megkönnyítené
a munkájukat. Elmondta továbbá, hogy még legalább 2 helyet szeretnének
megnézni, ezek után dönthetnek.
Dr. Németh Mónika: A könyvvizsgáló első és legnagyobb kritikája ennek a
rendeletnek a hiánya volt. Erre vonatkozólag az önkormányzatnak van belső
szabályzata, ezért célszerű volt rendezni ezt a kérdést.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, van-e több kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a rendelet-tervezet
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen, 1 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést és a rendelet-tervezetet elfogadta, és a
következő rendeletet hozta:

Abony Város Önkormányzatának
25/2008. (IX. 26.) sz. rendelete
az Önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmáról,
felépítéséről
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetési
rendeletének tartalmáról, felépítéséről, az államháztartásról szóló -többször
módosított- 1992. évi XXXVIII. törvény, a számvitelről szóló 2003. évi LXXXV.
törvénnyel módosított 2000. évi C. törvény valamint az államháztartás szervezetei
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000.
(XII. 24.) Korm. rendelet előírásai alapján a következő rendeletet alkotja:
1. § Az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65.
és 67. §-ának előírásai szerint az Önkormányzat mindenkori költségvetési
rendeletében – jelen rendelet mellékleteinek megfelelően – az önkormányzat
költségvetési szervei címeket alkotnak. A törvény előírásai szerint a kiadások és
bevételek szintén címenként jelennek meg. A költségvetés összeállításakor a
tervezésben résztvevők a címrend szerinti sorrendet kötelesek használni.
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2. § A költségvetési rendeletben szerepelnie kell e rendelet mellékletében szereplő
táblázatoknak, ezen belül a Polgármesteri Hivatalnál használatos szakfeladatok
kiadási kiemelt előirányzatainak, az intézményekre vonatkozóan a bevételi és kiadási
kiemelt előirányzatoknak, valamint az intézményi létszámadatoknak. A kiadási
előirányzatok között és a létszámadatoknál mint intézményt a Polgármesteri Hivatalt
is meg kell jeleníteni.
3. § Az intézmények jogosultak a költségvetési törvényben meghatározott kiemelt
előirányzatokon belül saját hatáskörben gazdálkodni ill. átcsoportosításokat végezni,
ugyanakkor a Képviselő-testület az éves költségvetési rendeletben határozza meg a
kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás szabályait. Az eredeti előirányzathoz
képest év közben bekövetkezett változásokat az intézmények kötelesek a soron
következő költségvetés módosításakor előirányzatosítani.
4. § A mérleg tagolását, tételeinek tartalmát a számvitelről szóló többször módosított
2000. évi C. törvény 22-95. §-ai és a törvény 1. sz. melléklete szerint, valamint az
államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 14-26.
§-ai és a Korm. rend. 1. sz. melléklete szerint kell meghatározni.
5. § A társadalom és szociálpolitikai juttatások, valamint a céltartalék táblákban az
előző évi jogcímek önálló sorként jelenjenek meg és bővüljenek az új jogcímekkel.
6. § A tájékoztató táblákat a költségvetés főtábláival egyidőben kell a képviselőknek
eljuttatni.
2
Záró rendelkezés
7. § (1) Az 25/20008.(IX.26.) sz. rendelet a kihirdetése napján, 2008. szeptember
26. napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2009. évi költségvetés összeállításakor kell
először alkalmazni.
(2) Az önkormányzat szakfeladatainak és intézményhálózatának változásait
követően –ideértve a gazdálkodási jogosultság változásait is – a címrendbeli
változásokat 30 napon belül a jelen rendelet mellékletein át kell vezetni.
Általános indokolás
A rendelet megalkotására az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.
évi XXXVIII. törvény 65., 67., 69. és 118. §-ának rendelkezései miatt van szükség.
E rendelet a kihirdetése napján lép hatálya.
Abony, 2008. szeptember 25.
Romhányiné dr. Balogh Edit sk.
polgármester

Dr. Németh Mónika sk.
jegyző
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Kihirdetve: Abony, 2008. szeptember 26.
Dr. Németh Mónika sk.
jegyző
--Csányi Tibor képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők
száma 15 fő
17./ Napirendi pont tárgya: Abonyi Lajos Múzeumi Kiállítóhely állagmegóvási és
felújítási munkálataihoz fedezet biztosítása
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
Kiegészítésül elmondta, hogy egy hazai pályázatra adtak be pályázatot
szúmentesítésre. A pályázat önerőt nem, de előfinanszírozást igényel.
Retkes Mária: Pénzügyi Bizottság a napirendet megtárgyalta. Bizottság javasolta,
hogy a Támogatási Megállapodás tartalmazza az összeg felhasználásának
részletezését.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Az összeg csak múzeumi állagmegóvásra kerülhet
felhasználásra. Bank a támogatás kiutalását 5 munkanapon belül vállalta,
amennyiben a testület dönt a 2 millió forint Alapítványnak történő átadásáról.
Dr. Egedy Zsolt: Kérdezte, hogy az ALMA Alapítvány részére bank által kiutalt 2
millió forintot milyen formában kívánja felhasználni. A Megállapodás nem teszi
lehetővé, hogy az önkormányzat ezt ellenőrizze. Úgy gondolta, hogy a felvetés jogos
a félreértések elkerülése érdekében. Véleménye szerint nyilatkoznia kell az
Alapítványnak, hogy milyen munkákra kívánja fordítani az összeget.
Kalácska Róbert: Elmondta, hogy a 2 millió forint egy része elsősorban az egyre
sürgősebbé vált szúmentesítésre fog felhasználásra kerülni. Az önkormányzat és az
alapítvány között létrejövő együttműködési megállapodás a következő hónapban
kerül megtárgyalásra, de a szúmentesítést már most el kell végezni.
Csányi Tibor képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők
száma 16 fő
Dr. Németh Mónika: A Múzeum által beadott pályázatot a testületnek
előfinanszírozni kell. Az önkormányzat felé utólag került be a pályázat. Napokban
derült ki, hogy az önkormányzat számlájáról kell kifizetni az előfinanszírozást. Előző
gyakorlatra hívta fel a testület figyelmét, hogy a testületnek határozatot kell hozni arra
vonatkozóan, hogy megelőlegezi a pályázatot.
Korbély Csabáné: Elmondta, hogy a Nemzeti Kulturális Alap a pályázati felelős. A
pályázat beadásakor utófinanszírozásról volt szó. Véleménye szerint hamarosan
dönteni fognak a pályázatról.
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Dr. Egedy Zsolt: Jelenleg el kell dönteni, hogy mekkora összeget kell adott esetben
előfinanszírozni. Örömét fejezte ki, hogy beadásra került a pályázat, de a pénzügyi
dolgot rendbe kell tenni.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy nyugodtan merte aláírni a pályázattal
kapcsolatos dokumentumokat, mert kis összegről van szó. Javasolta, hogy a
jövőbeni ilyen jellegű dolgokra figyelemmel egyfajta keretösszeget kellene
meghatározni a polgármester részére, a hasonló ügyek finanszírozására.
Dr. Egedy Zsolt: Jelenleg a pályázat benyújtása megtörtént, utólag ennek az
előfinanszírozásáról döntsenek.
Habony István: Olyan gyűjteményről van szó, mely egyedülálló az Alföldön. Gyors
intézkedést kell tenni a gyűjtemény megóvására.
Paczáriné Barna Rozália képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő
képviselők száma 15 fő
Kalácska Róbert: Helyhiány miatt a gyűjtemény raktárba került, mely egy
láncreakció következtében nagyon gyors fertőzést eredményezett.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, van-e több kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a határozati
javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag
elfogadta, és a következő határozatot hozta:
315/2008. (IX. 25.) 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 hozzájárul, hogy a Raiffeisen Bank
által felajánlott 2 millió Ft támogatást az Abonyi Lajos Múzeumi Alapítvány kapja az
Abonyi Lajos Múzeumi Kiállítóhely állagmegóvási felújítási munkálataira.
Határidő: azonnal, 2008. október 31.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Határozatról értesülnek:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Gazdasági Osztály
Raiffeisen Bank
ALMA Alapítvány
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Jegyzői Titkárság
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak, hogy a Képviselő-testület Abony
Város Önkormányzattól és az ALMA Alapítványtól nyilatkozatot kér arra
vonatkozóan, hogy az összeg felhasználását a testület elé terjesztett javaslatnak
megfelelően vállalja.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett a módosító javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő
határozatot hozta:
316/2008. (IX. 25.) 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 Abony Város Önkormányzattól és az ALMA Alapítványtól
nyilatkozatot kér arra vonatkozóan, hogy az összeg felhasználását a testület elé
terjesztett javaslatnak megfelelően vállalja.
Határidő: azonnal, 2008. október 31.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Határozatról értesülnek:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Gazdasági Osztály
ALMA Alapítvány
Jegyzői Titkárság
Paczáriné Barna Rozália képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő
képviselők száma 16 fő
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak, hogy Abony Város Önkormányzata
által a Nemzeti Kulturális Alaphoz a Múzeumi Kiállítóhely szúmentesítése érdekében
540.000,- forint összegre benyújtott pályázatot, mely pályázat önerőt nem igényel, a
Képviselő-testület tudomásul veszi és jóváhagyja. Továbbá Abony Város
Önkormányzat Képviselő-testülete az előfinanszírozást a tartalékalap terhére vállalja.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen, 0 nem szavazattal és 1
tartózkodás mellett a módosító javaslatot elfogadta, és a következő határozatot
hozta:
317/2008. (IX. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzata által a Nemzeti Kulturális Alaphoz a Múzeumi
Kiállítóhely szúmentesítése érdekében 540.000,- forint összegre benyújtott
pályázatot, mely pályázat önerőt nem igényel, a Képviselő-testület tudomásul
veszi és jóváhagyja.
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2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előfinanszírozást a
tartalékalap terhére vállalja.
Határidő: azonnal, 2008. október 31.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Határozatról értesülnek:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Gazdasági Osztály
ALMA Alapítvány
Jegyzői Titkárság
--18./ Napirendi pont tárgya: A Képviselő-testület hatáskörének átruházásáról szóló
17/2006.(VIII.31.) sz. rendelet hatályon kívül helyezése
Napirendi pont előadója: Kovács László Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság
Elnöke
Romhányiné dr. Balogh
kiegészíteni nem kívánta.

Edit:

Ismertette

az

előterjesztésben

foglaltakat,

Kérdezte, van-e több kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a rendelet hatályon
kívül helyezésének elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen, 1 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést és a rendelet hatályon kívül helyezését
elfogadta, és a következő rendeletet hozta:
Abony Város Önkormányzat
26/2008.(IX.26.) számú rendelete
a képviselő-testület hatáskörének átruházásáról szóló 17/2006.(VIII.31.) számú
rendeletének hatályon kívül helyezéséről
Abony Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított
1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
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Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a képviselőtestület hatáskörének átruházásáról szóló 17/2006.(VIII.31.) számú rendeletét.

2.§
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Kelt: Abony 2008. szeptember 25.
Romhányiné Dr. Balogh Edit sk.
polgármester

Dr. Németh Mónika sk.
jegyző

Kihirdetve: 2008. szeptember 26.
Dr. Németh Mónika sk.
jegyző
--19./ Napirendi pont tárgya: Abony Város 2008. évi rendezvénytervének módosítása
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh
kiegészíteni nem kívánta.

Edit:

Ismertette

az

előterjesztésben

foglaltakat,

Habony István: Nem értett egyet az előterjesztés címével, mert nem a rendezvényt
módosítják, hanem a rendezvény keretösszegét.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, van-e több kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a határozati
javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag
elfogadta, és a következő határozatot hozta:
318/2008. (IX. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abony Város 2008. évi
rendezvénytervét az alábbiak szerint módosítja:
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Időpont
Rendezvény
Jan. 5. 18 Újévi
óra
Hangverseny
Május 11.

X. Regionális
Fúvószenekari
Találkozó

Helyszín
Szervező
Gyulai Ált. Isk. Abonyi
aulája
Fúvószenekari
Egyesület
Városi
Abonyi
Sportcsarnok
Fúvószenekari
Egyesület

Fedezet
Önkorm.
ktgv.

Támogatás
71.500

Önkorm.
ktgv.

728.500

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglalt
feladatokkal kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: 30 nap
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
A határozatról értesül:
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
Abonyi Fúvószenekari Egyesület
--20./ Napirendi pont tárgya: Abony, Belsőerdő dűlő 0205/1 hrsz-ú ingatlan
(Nagyerdő) helyi jelentőségű védett természeti területté történő nyilvánítására
vonatkozó szándéknyilatkozat elfogadása
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh
kiegészíteni nem kívánta.

Edit:

Ismertette

az

előterjesztésben

foglaltakat,

Retkes Mária: Korábban szóban elhangzott, hogy tanulmányt készítenek, ennek
milyen költsége van?
Dr. Egedy Zsolt: Az előterjesztésből nem derül ki, hogy milyen faunákat fedeztek fel
az erdő területén. Szeretne ebben a témában nyugodtan dönteni, de ehhez kevés az
információ.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Az erdő az abonyi József Attila Agrárszövetkezet
tulajdonában van. A megállapodás csak azt követően jön létre, ha kifejezi szándékát
a védetté nyilvánításra.
Dr. Németh Mónika: A testület mostani döntését követően hatósági eljárást
folytatnak, hogy helyi védettség alá kerül-e a terület, a részletek az eljárás során
tisztázódnak
Dusa Zsuzsanna: Retkes Mária képviselő kérdésére válaszolva elmondta, hogy
maximum 100.000,-Ft a költsége.
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, van-e több kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a határozati
javaslat elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen, 0 nem szavazattal és 1
tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag
elfogadta, és a következő határozatot hozta:
319/2008. (IX. 25.) 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, összhangban a természet védelméről szóló 1996. évi LIII.
törvénnyel, az alábbi határozatot hozza:
Képviselő-testület szükségesnek tartja és kezdeményezi Abony, Belsőerdő
dűlő 0205/1 hrsz-ú erdő ingatlan (Nagyerdő) helyi jelentőségű védett
természeti területté történő nyilvánítását.
Határidő: folyamatos
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Határozatról értesül:
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Településfejlesztési Osztály
--21./ Napirendi
telekrendezése

pont

tárgya:

Abony,

Rózsás

dűlő

0365

hrsz-ú

ingatlan

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Romhányiné dr. Balogh
kiegészíteni nem kívánta.

Edit:

Ismertette

az

előterjesztésben

foglaltakat,

Retkes Mária képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők
száma 15 fő
Mészáros László: Gazdasági Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, de
döntésre nem jutott. Javasolta, hogy ne értékesítsék az adott területet. Ezzel
szemben a terület bérbeadásáról tárgyalhatnak.
Krupincza Tibor: Véleménye szerint hosszú távon megoldást jelentene, ha a
tulajdonossal tárgyalnának.

55

Dr. Egedy Zsolt: A témakörrel kapcsolatban útelágazáshoz érkezett a képviselőtestület. Nem fizikális értelemben mondta, hanem más aspektusból.
Retkes Mária képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők
száma 16 fő
Korábban képviselő-testület hozott egy döntést, hogy folytasson polgármester
asszony a piaci 63 m2 felépítmény kontra Fábián tanya telekrendezése ügyében
tárgyalást. A piacfejlesztés tárgyában folytatott egyeztető tárgyaláson jelen volt
Halasi Olivér úr a RED-REX Q Kft. ügyvezetője, aki azt nyilatkozta, hogy a piaccal
kapcsolatban a RED-REX Q Kft. az illetékes, a telekrendezés ügyében pedig
Szigetvári Zsuzsanna a tulajdonos. A probléma ott kezdődött, amikor a közterületfelügyelet jelezte az önkormányzat felé, hogy az ingatlan tulajdonosa elkerítette a
területet. Ekkor a tulajdonost felszólították, hogy az eredeti állapotot 3 napon belül
állítsa helyre. Amennyiben telekhatárt alakítanak ki az önkormányzattal egyeztetni
kell. Az önkormányzat birtokháborítás megszüntetésére szólította fel a tulajdonost.
Az előző testület az értékesítésről nem döntött. A birtokvédelmi eljárás holtvágányra
jutott, nem tudni kinek a hibájából. Birtokvédelmi felszólítás után nem jött semmilyen
visszajelzés a tulajdonostól. Nem értette, hogy 7 ha-os területhez miért volt szükség
még az önkormányzat területéből is lekeríteni. A területért felajánlott 84.000,-Ft-ot
nevetségesnek tartotta. Dönthet a testület úgy, hogy nem értékesíti, vagy értékesítik,
amennyiben szükséges megfelelő területcserék végrehajtásával. Ennyi erővel bárki
elkeríthet az önkormányzat területéből, ezt nem lehet megengedni.
Gulykáné Gál Erzsébet: Krupincza képviselő úr javaslatát támogatta, kezdjenek
tárgyalásokat a tulajdonossal.
Földi Áron: A területért felajánlott összeget kevésnek találta, ennek ellenére a terület
értékesítését javasolta.
Dr. Egedy Zsolt: Konkrét telekhatárokat ki kellene tűzni az illetékeseknek.
Véleménye szerint ezután meg lehet kezdeni a tárgyalásokat. Korrekt területcserét is
meg lehet oldani, de nem 1/1 arányban.
Habony István: Három variáció hangzott el. Egyik adják bérbe a területet. Másik
azonnali földcserét hajtsanak végre. Harmadik értékesítjük a területe. Maga részéről
a bérleményt, vagy a földcserét javasolta.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta, hogy az út alakításával kapcsolatban
kezdjenek egyeztető tárgyalást. Amennyiben a testület úgy dönt, hogy nem értékesíti
és nem tárgyal, a tulajdonos vissza fogja állítani az eredeti állapotot.
Kérdezte, van-e több kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak, hogy a Mária Terézia út
bejárhatósága miatt a 0365 hrsz-ú, valamint a 0366/53 hrsz-ú terület rendezése
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érdekében cseretárgyalásokat kezdeményeznek, és felhatalmazza Dr. Egedy Zsolt
alpolgármester urat és Krupincza Tibor képviselő urat a tárgyalás lefolytatására.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 5
tartózkodás mellett a módosító javaslatot elfogadta, és a következő határozatot
hozta:
320/2008. (IX. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelembe
véve Abony Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól
szóló 13/2007. (IV. 12.) sz. rendeletében foglaltakat, az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Mária Terézia út
bejárhatósága miatt a 0365 hrsz-ú, valamint a 0366/53 hrsz-ú terület
rendezése érdekében cseretárgyalásokat kezdeményez.
2. Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Egedy Zsolt alpolgármester urat és
Krupincza Tibor képviselő urat a tárgyalás lefolytatására.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit
Végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Jegyzői Titkárság
Településfejlesztési Osztály
0366/53 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa
--Romhányiné dr. Balogh Edit az ülést bezárta és 2008. szeptember 30-án 18.00
órára rendkívüli ülést hívott össze.
K.m.f.

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

Dr. Németh Mónika
jegyző

Mészáros László
Pető Istvánné
jegyzőkönyvi hitelesítők

