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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-án megtartott 

üléséről. 

 

Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Csányi Tibor, Dr. Egedy Zsolt 

alpolgármester, Gulykáné Gál Erzsébet, Habony István, Kovács László, Kocsiné Tóth Valéria, 

Krupincza Tibor, Mészáros László, Murvainé Kovács Rita, Paczáriné Barna Rozália, Parti Mihály, 

Pető Istvánné, Retkes Mária, Szabó András Istvánné képviselő 15 fő 

 

Napirend tárgyalása közben érkezett: Dudinszky István, Bánné Hornyik Mária képviselő 

 

Távolmaradását jelezte: Földi Áron képviselő 

 

Polgármesteri Hivatal részéről: Dr. Németh Mónika jegyző, Urbán Ildikó aljegyző, Dr. Pástét 

Rita jegyzői titkárságvezető, Valaczkainé Varga Erzsébet településfejlesztési osztályvezető, 

Kovács Teodóra humán közszolgáltatások és munkaügyi osztályvezető, Vargáné Francsák 

Hajnalka gazdasági osztály részéről, Győri Lászlóné hatósági és építésügyi osztály részéről, Bóta 

Lászlóné okmányiroda vezetője, Márkus Tamás Mikro Voks kezelő, Farkasné Fazekas Mária 

jegyzőkönyvvezető 

 

Intézmények részéről jelen volt: Kollár Péter ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató, 

Sulyok Lászlóné ABOKOM Nonprofit Kft. részéről, Pintér Lászlóné egészségmegőrző részéről 

 

Meghívottként jelen volt: Somogyi Attila pályázó 

 

Állampolgári megjelenés: 5 fő 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Köszöntötte a jelenlévőket, megállapította, hogy a képviselő-

testület 15 fővel határozatképes.  

 

Jegyzőkönyvi hitelesítők személyére javasolta Kovács László és Krupincza Tibor és képviselőket. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a jegyzőkönyvi hitelesítők személyéről. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett 

egyetértett Kovács László és Krupincza Tibor jegyzőkönyvi hitelesítők személyével. 

 

Ismertette a meghívóban kiadott napirendi pontokat.  

 

Nyílt ülés: 

Napirend:        Előadó: 

 

1. Abony Város Önkormányzat és a Co-op Zrt. kötött   Romhányiné dr. Balogh Edit 

szerződés módosítása      Polgármester 

 

2.   Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló  Romhányiné dr. Balogh Edit 

4/2010.(II.17.) számú rendeletének módosítása   Polgármester 
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3.  Beszámoló Abony Város Önkormányzat 2010. I. félévi  Romhányiné dr. Balogh Edit 

     pénzügyi helyzetéről      Polgármester 

 

4.  Városfejlesztő társaság alapítása, valamint ügyvezető  Romhányiné dr. Balogh Edit 

     igazgató, felügyelő bizottsági tagok és könyvvizsgáló  Polgármester 

     megbízása 

 

5.  A Véglegesített Akcióterületi Tervhez kapcsolódó   Romhányiné dr. Balogh Edit 

     költségvetés megtárgyalása     Polgármester 

 

6.  Az ABOKOM Nonprofit Kft-vel a közműfejlesztési hozzá- Romhányiné dr. Balogh Edit 

     járulás felhasználásának tárgyában kötött megállapodás  Polgármester 

     módosítása 

 

7.  Az ABOKOM Nonprofit Kft. Hátralékkezelési Szabályza- Romhányiné dr. Balogh Edit 

     tának jóváhagyása       Polgármester 

 

8.  A közoktatási intézmények Alapító Okiratainak felülvizs- Romhányiné dr. Balogh Edit 

     gálata, módosítása       Polgármester 

 

9.  Közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai  Romhányiné dr. Balogh Edit 

     programjának jóváhagyása     Polgármester 

 

10. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj- Romhányiné dr. Balogh Edit 

     rendszer 2011. évi csatlakozása     Polgármester 

 

11. Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet járóbeteg-szakellátó Romhányiné dr. Balogh Edit 

      tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítására cég kiválasztása Polgármester 

 

12. Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet intézményvezető-főigaz- Romhányiné dr. Balogh Edit 

      gató (magasabb vezető) munkakör betöltésére irányuló  Polgármester 

      pályázat kiírása 

 

13. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról   Romhányiné dr. Balogh Edit 

         Polgármester 

Zárt ülés: 

 

1. ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói állására  Romhányiné dr. Balogh Edit 

    beérkezett pályázatok elbírálása     Polgármester 

 

2.  Főépítészi feladatok megbízási szerződés alapján történő Romhányiné dr. Balogh Edit 

     ellátására beérkezett ajánlatok elbírálása    Polgármester 

 

3.  Vágó Krisztián részére önkormányzati lakás önkormányzati Romhányiné dr. Balogh Edit 

     érdekből történő bérbeadása     Polgármester 

 

4.  ABOKOM Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak Romhányiné dr. Balogh Edit 

     megválasztása       Polgármester 
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5.  Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság megbízása a Dr. Kostyán Romhányiné dr. Balogh Edit 

     Andor Rendelőintézet járóbeteg-szakellátása közbeszerzési Polgármester 

     eljárás lefolytatására   

 

6.  Fellebbezések elbírálása      Romhányiné dr. Balogh Edit 

         Polgármester 

 

 

Levételre javasolta „Abony Város Önkormányzat és a Co-op Zrt. között kötött szerződés 

módosítása”,  „Városfejlesztő Társaság alapítása, valamint ügyvezető igazgató, felügyelő 

bizottsági tagok és könyvvizsgáló megbízása”, a „Véglegesített Akcióterületi Tervhez 

kapcsolódó költségvetés megtárgyalása”, valamint „Az ABOKOM Nonprofit Kft. 

Hátralékkezelési Szabályzatának jóváhagyása” című napirendi pontokat. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az „Abony Város Önkormányzat és a Co-op Zrt. 

között kötött szerződés módosítása” című napirendi pont levételéről. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az 

„Abony Város Önkormányzat és a Co-op Zrt. között kötött szerződés módosítása” című 

napirendi pont levételre kerüljön, és a következő határozatot hozta: 

 

229/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat   

Abony Város Önkormányzat és a Co-op Zrt. között kötött szerződés módosítása című 

napirendi pont levételéről 
 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvényben biztosított jogkörében eljárva a meghívóban 1. napirendi pontként szereplő „Abony 

Város Önkormányzat és a Co-op Zrt. között kötött szerződés módosítása” című napirendi 

pontot a képviselő-testületi ülés napirendjéről leveszi. 

 

- - - 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a „Városfejlesztő Társaság alapítása, valamint 

ügyvezető igazgató, felügyelő bizottsági tagok és könyvvizsgáló megbízása” című napirendi 

pont levételéről. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett a 

„Városfejlesztő Társaság alapítása, valamint ügyvezető igazgató, felügyelő bizottsági tagok 

és könyvvizsgáló megbízása” című napirendi pont levételre kerüljön, és a következő határozatot 

hozta: 

 

230/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat   

a Városfejlesztő társaság alapítása, valamint ügyvezető igazgató, felügyelő bizottsági tagok 

és könyvvizsgáló megbízása című napirendi pont levételéről 
 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvényben biztosított jogkörében eljárva a meghívóban 4. napirendi pontként szereplő 

„Városfejlesztő társaság alapítása, valamint ügyvezető igazgató, felügyelő bizottsági tagok és 

könyvvizsgáló megbízása” című napirendi pontot a képviselő-testületi ülés napirendjéről leveszi. 

- - - 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak „A Véglegesített Akcióterületi Tervhez 

kapcsolódó költségvetés megtárgyalása” című napirendi pont levételéről. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett 

„A Véglegesített Akcióterületi Tervhez kapcsolódó költségvetés megtárgyalása” című 

napirendi pont levételre kerüljön, és a következő határozatot hozta: 

 

231/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat   

a Véglegesített Akcióterületi Tervhez kapcsolódó költségvetés megtárgyalása című napirendi 

pont levételéről 
 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvényben biztosított jogkörében eljárva a meghívóban 5. napirendi pontként szereplő „A 

Véglegesített Akcióterületi Tervhez kapcsolódó költségvetés megtárgyalása” című napirendi 

pontot a képviselő-testületi ülés napirendjéről leveszi. 

 

- - - 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak „Az ABOKOM Nonprofit Kft. Hátralékkezelési 

Szabályzatának jóváhagyása” című napirendi pont levételéről. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett 

„Az ABOKOM Nonprofit Kft. Hátralékkezelési Szabályzatának jóváhagyása” című 

napirendi pont levételre kerüljön, és a következő határozatot hozta: 

 

232/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat   

az ABOKOM Nonprofit Kft. Hátralékkezelési Szabályzatának jóváhagyása című napirendi 

pont levételéről 
 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvényben biztosított jogkörében eljárva a meghívóban 7. napirendi pontként szereplő „Az 

ABOKOM Nonprofit Kft. Hátralékkezelési Szabályzatának jóváhagyása” című napirendi 

pontot a képviselő-testületi ülés napirendjéről leveszi. 

 

- - - 

 

Felvételre javasolta nyílt ülés 9. napirendi pontjaként az „Abony, Simonffy u. 3. szám alatti 

409/3 hrsz-ú ingatlan értékesítése pályázat útján” című napirendi pontot. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az „Abony, Simonffy u. 3. szám alatti 409/3 hrsz-

ú ingatlan értékesítése pályázat útján” című napirendi pont nyílt ülés 9. napirendi pontként 

történő felvételéről. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az 

„Abony, Simonffy u. 3. szám alatti 409/3 hrsz-ú ingatlan értékesítése pályázat útján” című 

napirendi pont nyílt ülés 9. napirendi pontként felvételre kerüljön, és a következő határozatot 

hozta:  

 

233/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat   

az Abony, Simonffy u. 3. szám alatti 409/3 hrsz-ú ingatlan értékesítése pályázat útján című 

napirendi pont felvételéről 
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Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony Város Önkormányzatának a 

képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007.(VI.29.) számú 

rendelet 16. § (7) bekezdésében, valamint 17. §-ában foglaltakat, a meghívóban nem szereplő „Az 

Abony, Simonffy u. 3. szám alatti 409/3 hrsz-ú ingatlan értékesítése pályázat útján” című 

napirendi pontot a képviselő-testületi nyílt ülés 9. napirendi pontjaként napirendre tűzi. 

- - - 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az így kialakult napirendi pontok elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem szavazattal, és 0 tartózkodás mellett 

az így kialakult napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. 

 

Nyílt ülés: 

Napirend:        Előadó: 

 

1.  Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló   Romhányiné dr. Balogh Edit 

     4/2010.(II.17.) számú rendeletének módosítása   Polgármester 

 

2.  Beszámoló Abony Város Önkormányzat 2010. I. félévi  Romhányiné dr. Balogh Edit 

     pénzügyi helyzetéről      Polgármester 

 

3.  Az ABOKOM Nonprofit Kft-vel a közműfejlesztési hozzá- Romhányiné dr. Balogh Edit 

     járulás felhasználásának tárgyában kötött megállapodás  Polgármester 

     módosítása 

 

4.  A közoktatási intézmények Alapító Okiratainak felülvizs- Romhányiné dr. Balogh Edit 

     gálata, módosítása       Polgármester 

 

5.  Közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai  Romhányiné dr. Balogh Edit 

     programjának jóváhagyása     Polgármester 

 

6.  A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj- Romhányiné dr. Balogh Edit 

     rendszer 2011. évi csatlakozása     Polgármester 

 

7.  Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet járóbeteg-szakellátó tárgyú Romhányiné dr. Balogh Edit 

     közbeszerzési eljárás lebonyolítására cég kiválasztása  Polgármester 

 

8.  Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet intézményvezető-főigaz- Romhányiné dr. Balogh Edit 

     gató (magasabb vezető) munkakör betöltésére irányuló  Polgármester 

     pályázat kiírása 

 

9.  Abony, Simonffy u. 3. szám alatti 409/3 hrsz-ú ingatlan  Romhányiné dr. Balogh Edit 

     értékesítése pályázat útján      Polgármester 

 

10. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról   Romhányiné dr. Balogh Edit 

         Polgármester 
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Zárt ülés: 

 

1.  ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói állására  Romhányiné dr. Balogh Edit 

     beérkezett pályázatok elbírálása     Polgármester 

 

2.  Főépítészi feladatok megbízási szerződés alapján történő Romhányiné dr. Balogh Edit 

     ellátására beérkezett ajánlatok elbírálása    Polgármester 

 

3.  Vágó Krisztián részére önkormányzati lakás önkormányzati Romhányiné dr. Balogh Edit 

     érdekből történő bérbeadása     Polgármester 

 

4.  ABOKOM Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak Romhányiné dr. Balogh Edit 

     megválasztása       Polgármester 

 

5.  Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság megbízása a Dr. Kostyán Romhányiné dr. Balogh Edit 

     Andor Rendelőintézet járóbeteg-szakellátás közbeszerzési Polgármester 

     eljárás lefolytatására   

 

6.  Fellebbezések elbírálása      Romhányiné dr. Balogh Edit 

         Polgármester 

- - - 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte van-e napirend előtti kérdés, hozzászólás? 

 

Kovács László: Elmondta, hogy a Belsőerdő dűlőben az utcák útalappal történő ellátása során, 

olyan útalapnak való anyag került kiküldésre, ami nem került bedolgozásra. Kérte, hogy ezeket 

úgy dolgozzák be, hogy még ősz előtt megvalósuljon. Tájékoztatásul elmondta, hogy a választási 

törvény alapján kifogást nyújtott be a Helyi Választási Bizottsághoz, melyben kifogásolta, hogy az 

MSZP nem megfelelő módon gyűjti a kopogtatócédulákat. A HVB jóváhagyta a benyújtott 

kifogást. A gyűjtésre megjelölt Báthory úti ingatlanban nem lehet gyűjteni ajánlószelvényeket, 

mert a város intézménye, valamint munkahelynek minősül. Mindenkit arra kért, hogy a választási 

törvénynek megfelelően viselkedjenek. 

 

Mészáros László: A napokban tapasztalta, hogy a Jókai út építése elkészült, viszont 12 tonnás 

tábla, valamint hepe-hupát jelző tábla ott maradt. Nem tudja megtörtént-e már az út átadása, vagy 

sem, ha igen akkor kérte a táblák korrigálását. Kérdezte, hogy az Egészségügyi Centrummal 

kapcsolatban milyen intézkedések történtek, az elmúlt testületi ülés óta. Adóbehajtással 

kapcsolatban szeretne némi információt, korábban megbízásra került céggel, jelenleg hol tartanak? 

Amennyiben a céggel szerződésbontásra került sor, szeretné látni a dokumentumokat. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Jókai út átadása szeptember 4-én lesz, melyre meghívót fognak 

kapni a testületi tagok. Végleges táblák nem kerültek még kihelyezésre. Egészségügyi 

Centrummal kapcsolatban elmondta, hogy elment a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz a levél, 

ennek határideje szeptember elsején jár le, és szeptember 2-ra javasolta a közbeszerzési tanácsadó 

a bontás idejét. Az ajánlati dokumentációt négyen vitték el, nem lehet tudni hány ajánlat fog 

érkezni. Adóbehajtásokkal kapcsolatban jegyzőnő fog választ adni. 

 

Dr. Németh Mónika: Az I. félévi pénzügyi helyzetről szóló tájékoztató napirendi pontként 

szerepel a mai ülésen, melynek keretében az adóbehajtásokról is szó lesz. Elöljáróban elmondta, 

hogy a behajtással megbízott céggel elszámoltak, a korábban átutalt előleget a szerződésbontással 
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egyidejűleg visszautalták. 605 db lakcím került vizsgálatra, ebből 180 olyan ingatlan volt, ami már 

adóztatva volt. 400 db felszólítás került kiküldésre, 49 %-os teljesítésen áll. Építményadó 

feldolgozásra került. Iparűzési adó esetében 76 esetben indítottak hatósági átutalási eljárást. 975 

fizetési értesítőt küldtek ki, ebből 758 db felszólítás ment el. Gépjárműadó tekintetében viszonylag 

rossz a teljesítés, kigyűjtésre került magánszemélyek és vállalkozásokra vonatkozóan. 

Vállalkozások esetében több mint 22 millió forint kintlévőség van a nem teljesítésből adódóan. 

2009-ben 6397 db iktatott ügyirat volt, 2010. augusztusig 8886 db van, több mint 25000 darabbal 

több, mint az előző évben. Összességében arról van szó, hogy a cég nem végezte el a munkát, így 

a gazdasági osztályra hárul a feladat. Véleménye szerint a behajtást csak létszámnöveléssel tudják 

megoldani. 

 

Parti Mihály: Néhány aktuális problémára szeretné felhívni a figyelmet. Örömét fejezte ki, hogy 

jelen van Kollár Péter az ABOKOM Nonprofit Kft. igazgatója. Több alkalommal is próbáltak már 

a lomtalanításra megoldást találni, nem nagy sikerrel. Erre mindenképpen meg kellene találni a 

megfelelő megfoldást, ellenkező esetben növelik azt az áldatlan állapotot, amivel rontják a 

városképet. Önkormányzat tulajdonában lévő területeken is nagy a gyom és sok helyen található 

parlagfű. Mindenképpen nekünk kellene példát mutatni a lakosság felé. Közmunkaprogramban 

dolgozók munkájával egyáltalán nincs megelégedve. Többször is problémaként említette az Arany 

János úti óvodánál lévő járda megépítését. Ismét ősz lesz, a fal tövéig be fog ázni. Most még 

kisebb költséggel meg lehetne oldani, mint később. Az intézmények megnyitásával szabadul fel 

munkaerő, melyet mozgósítani tudnak erre a feladatra. Tudomása szerint a téglagyár területén 

aszfaltkeverő üzemet hoznak létre, nem tudja mi ennek az igazságtartalma, de ez mindenképpen jó 

lenne a város szempontjából. Véleménye szerint amennyiben ez valós hír, akkor 

környezettanulmányt kellene készíteni, hogy a környezeti ártalmak mennyire veszélyesek. Másik 

hír, hogy komposztálóüzem jön létre. Ezzel kapcsolatban véleménye szerint meg kellene 

vizsgálni, hogy alkalmasabb területet találjanak erre a célra. Csatornaátereszekkel kapcsolatban 

elmondta, hogy a belvíz miatt a telkek igen vizesek, sok kár érte a lakosságot. Nem minden kár a 

csatornaátfolyásokból ered, de ami erre vezethető vissza arra megoldást kellene találni, például 

közmunkásokkal az átereszeknél és vízátfolyásoknál meg lehetne oldani a problémát. 

Lomtalanításra, illetve az üzemek létesítésére szeretne választ kapni. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy a lomtalanítással kapcsolatban fedezetet kell 

biztosítani. A városban kialakult belvízhelyzet a tartalékalapot teljesen kimerítette. Államtól még 

nem kaptak támogatást, de a pályázatot befogadták. Elhagyott iparterületek újrahasznosítása közös 

érdek, hasznosításra érdemesek, ezeken a területeken bármilyen ipari vállalkozás jönne létre, 

munkahelyet teremtene a városban. Arany János úti óvoda járdáját meg fogják vizsgálni. Apponyi 

úton a parkoló elkészült közmunkaprogramban dolgozó munkásokkal. Ugyancsak közmunkások 

végezték el az intézményekben a vakolatjavítást, festést. Kaszálás, gyomtalanítás részben az 

Abokom-mal kötött szerződés alapján 3 hetente kaszálnak. Jelenleg a belvíz miatt elmaradtak, de a 

megrendelés folyamatosan él. Munkaszervezőktől meg lehet kérdezni, hol járnak a 

közmunkaprogramosok és figyelemmel tudják kísérni munkavégzésüket. Szennyvíziszapot 

hajlandó átvenni a Mezőgazdasági Zrt. vezetője. Szennyvíztelepen felhalmozott 6-8 éves 

komposztot és szennyvíziszapot is elszállítja, de ez még szerződéskötés előtt áll. Amikor befejezik 

az ivóvízhálózat cseréjét akkor a belvízhez fognak kimenni a munkások. 4 munkás került 

beosztásra a belvízhez, ezek elkerültek, de most újra visszakerülnek a belvízhez. A testület részére 

kiosztásra került az ABOKOM ügyvezető igazgatója megküldte, az APEH ellenőrzés eredményét, 

az elmúlt 3 évre vonatkozóan semmilyen eltérést nem állapítottak meg. Bejelenteni kívánta, hogy 

a heti hírekben megjelent egy cikk, mely arra vonatkozott, hogy a helyi orvosokat, 

egészségügyben dolgozókat nem kérdezték meg az Egészségügyi Centrummal kapcsolatban. 

Véleménye szerint a cikk írója, vagy tájékozatlan, vagy tudatlan. Az orvosok összehívásra 
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kerültek, melyről jegyzőkönyv is készült. A projekt során is megkapták a tervlapokat. 

Tájékoztatásuk korrekt és teljes körű volt. Helyreigazítást kért, mert tűrhetetlen, hogy a város 

hírnevét lejáratják bizonyos személyek. Egyébként is problémás projekt esetében nem 

megengedhető az ilyen viselkedés. Valótlan állítás, hogy az orvosok nem ismerik a terveket. 

Tudatában vannak az orvosok annak is, hogy kétszer nagyobb területen fognak dolgozni. 

Semmelweis Napon végig nézték a beruházást, helyszíni bejáráson részt vett, akit érdekelt. A 

projektre vonatkozó semmilyen titkos dokumentum nincs. Hivatalosan a főszerkesztőtől 

helyreigazítást kért. 

 

Mészáros László: Jegyzőnő tájékoztatásával egyetértett. A C.C. Audit Kft-vel kötött szerződés 

felbontásra került, mert nem végezte el a vállalt munkát. Nem az alpolgármester úr és a maga 

személye miatt nem járt az ülésekre a könyvvizsgáló cég. 

 

Habony István: Problémaként mondta el a kőrösi út és a Vasút út találkozását. Biztos, hogy nem 

a képviselő-testület feladata felhívni a figyelmet erre és intézkedni. Vasút út kereszteződésében 

táblát kell kihelyezni, mert nagyon balesetveszélyes. Nagyon jó dolognak tartotta, hogy a Szeretet 

és a Szegfű utat az utóbbi hetekben útalappal látták el. Ismételten kérte, hogy a Szeretet úti 

belvízelvezető csatornán elhelyezett rossz korlátot javítsák ki. Az egyik oldalon rossz korlát van, a 

másik oldalon semmi, erre sürgős intézkedést kért. Az út jobb lett, a sebesség megnőtt, addig 

építsenek oda korlátot, ameddig nem késő. Nincs megfelelő magyarázat, hogy ezt nem lehet 

megcsinálni, szükség van rá. Szegfű út esetén az Újszászi út felől a lejtőn lefelé még sebesebben 

mennek kerékpárral, így az még balesetveszélyesebb. Kanáris partra figyelmeztető táblát le lehet 

rakni, addig amíg nem lesz komolyabb baleset. Ez nem pénz kérdése, hanem akarat és tenni akarás 

kérdése. Szegfű út említett belvízelvezető szakaszán le kell kaszálni a füvet, a tulajdonos a saját 

kerítése tövében levágta, de más intézkedés nem történt. Szeretet és a Szegfű úton is nagy 

számban vannak kis gyermekek és komolyabb védelemre van szükségük véleménye szerint. Bízik 

a jóindulatban és az odafigyelésben. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy az említett problémát most halotta először. 

Kaszálást pedig el fogják végezni. 

 

Mészáros László: Kécskei út és Vasút út sarokkal kapcsolatban elmondta, hogy már Gazdasági 

Bizottsági ülésen is szó volt arról, hogy a Közút Kht-vel fel kell venni a kapcsolatot tábla 

kihelyezése miatt. Hunyadi út, János út, Vasút út és Kécskei út csatlakozása is balesetveszélyes. 

Amennyiben lehetőség van rá előzzék meg a problémákat. 

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Megköszönte, hogy a közmunkaprogramban foglalkoztatottak hetente 

megjelennek a Tószegi úti óvodánál lévő szelektív hulladékgyűjtőnél és tisztán tartják. Elmondta, 

hogy az óvoda a napokban fog kinyitni, kérte, amennyiben lehetőség van rá gyakrabban 

figyeljenek a közmunkaprogramosok erre a területre. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Korábban tárgyaltak arról, hogy térfigyelő rendszer kiépítése 

szükséges lenne, akkor jó lett volna, ha a szelektív szigetekre kihelyezték volna, de ezzel nem 

nagyon értettek egyet a testületi tagok. Térfigyelő rendszer lenne a megoldás, mert ha nem lesz 

szankciója a szelektív szigeteken történő különböző hulladékok lerakásának, akkor továbbra is oda 

fogják lerakni. Minden héten körbe megy az ABOKOM-os autó és közmunkaprogramos 

dolgozókkal szedik össze a szemetet, de ez sem végleges megoldás. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte van-e több napirend előtti kérdés, hozzászólás? 
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Mivel több napirend előtti kérdés, hozzászólás nem volt rátértek a napirendi pontok tárgyalására. 

 

- - - 

 

1./ Napirendi pont tárgya:  Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 

4/2010.(II.17.) számú rendeletének módosítása 

    

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Átadta a szót Retkes Mária Pénzügyi Bizottság Elnökének az 

előterjesztés ismertetésére. 

 

Retkes Mária: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy a rendelet-módosítás 

csak az egyes sorok közötti átcsoportosításokat tartalmazza. Bevételi főösszeg nem változik. Kérte 

a rendelet-módosítás elfogadását.   

 

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-módosítás 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az 

előterjesztést és a rendelet-módosítást egyhangúlag elfogadta, és a következő rendeletet hozta: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2010. (VIII.30.) önkormányzati rendelete 

az  Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010. (II.17.) számú rendeletének 

módosításáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el: 

 

1. § 

 

(1) Az önkormányzat a 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010. (II.17.) sz. rendelet 

(továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

- bevételi főösszeg: 4 189 000 e Ft 

- kiadási főösszeg:  4 189 000 e Ft 

- ebből: finanszírozási kiadások: 14 503 e Ft 

az alábbi részletezéssel: 

 

Bevételek: 

   Intézményi működési bevételek:   364 517 e Ft 

   Önkormányzat sajátos működési bevételei:  931 634 e Ft 

   Önkormányzat költségvetési támogatása:  862 008 e Ft 

                                    Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:    10 522 e Ft 



 11 

   Támogatásértékű bevételek, kiegészítések műk.c.:   54 218 e Ft 

   Támogatásértékű bevételek, kieg.felhalm.c.:            228 584 e Ft 

   Végleges pénzeszközátvétel államh.kiv.műk.c.:     2 352 e Ft 

   Végleges pénzeszközátvétel államh.kiv.felhalm.c.:   21 023 e Ft  

   Támogatási kölcsönök visszatérülése:      5 000 e Ft 

   Pénzforgalmi nélküli bevételek:           1 709 142 e Ft 

                  4 189 000 e Ft 

 

Kiadások: 

   Személyi juttatások:     961 427 e Ft 

   Munkaadókat terhelő járulékok:   269 796 e Ft 

   Dologi és egyéb folyó kiadások:   819 838 e Ft 

   Támogatásértékű kiadások:      33 998 e Ft 

   Végleges pénzeszközátadás(működési célú):   21 871 e Ft 

   Társadalom- és szociálpolitikai jutt.:   124 535 e Ft 

   Ellátottak pénzbeli juttatása:      15 227 e Ft 

   Beruházási kiadások:     775 559 e Ft 

   Végleges pénzeszközátadás(felhalmozási célú):        11 937  e Ft 

   Kölcsönnyújtás:         2 000 e Ft 

   Tartós részesedések:              10 e Ft 

   Felújítási kiadások:     261 399 e Ft  

   Tartalékok:      876 900 e Ft 

   Felhalmozási célú hitel visszafizetés:    14 503 e Ft 

                  4 189 000 e Ft 

 

(2) A Rendelet 1./a. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

(3) A Rendelet 1./b. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

(4) A Rendelet 2./a. számú melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 

(5) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 

(6) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 

 

2 . § 

 

(1) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 

(2) A Rendelet 8. számú melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 

      (3) A Rendelet 12. számú melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 

      (4) A Rendelet 14. számú melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. 

            

Záró rendelkezés 

 

3. §  

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba és a hatályba lépését követő második 

napon hatályát veszti. 

 

Abony, 2010. augusztus 26. 

 

 

           Romhányiné Dr. Balogh Edit sk.             Dr. Németh Mónika sk. 

   polgármester                            jegyző 
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Kihirdetve: Abony, 2010. augusztus 30. 

                  Dr. Németh Mónika sk. 

                    jegyző  

 

- - - 

 

2./ Napirendi pont tárgya:  Beszámoló Abony Város Önkormányzat 2010. I. félévi 

pénzügyi helyzetéről 

    

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Átadta a szót Retkes Mária Pénzügyi Bizottság Elnökének az 

előterjesztés ismertetésére. 

 

Retkes Mária: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Adóbehajtással kapcsolatban elmondta, 

hogy az I. negyedéves beszámolóhoz képest nagyon jól állnak véleménye szerint. Nagy 

eredménye van a felszólításoknak, amit az adócsoport végzett az I. félévben. Az eredmény 

egyedül a gépjárműadó viszi le, amennyiben a szankció következetesen alkalmazásra kerül, akkor 

meg fog látszani hamarosan a behajtás eredménye. Bevételek 36,43 %-ban teljesültek. Kötvényre 

vonatkozó kimutatást megkapta a képviselő-testület. A mai napon 2.333.624.000 forint áll 

rendelkezésre. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy a főtér pályázat elszámolása megtörtént, melyből 

kaptak vissza pénzt. Utak pályázati pénze még elszámolás alatt van. Ezekre a pályázatokra a 

kötvényből vettek el, és oda is kerül vissza az elszámolás után. 

 

Habony István: Örvendetes és nagyon kevés önkormányzat büszkélkedhet azzal, hogy működési 

hitele nincs. Korábban mindig volt, ezt óriási eredménynek tekinti. Felhívta a figyelmet, hogy a 

2010. évi költségvetésben az adóbevételek a 2009 évihez viszonyítva némileg alacsonyabb szinten 

kerültek megtervezésre. Bevételi és kiadási oldal megegyezett és nem volt hiány. Amennyiben 

nem jönnek az adóbevételek, akkor bajba fognak kerülni. Vizsgálni kellene, hogy van-e olyan 

helyzetben a város, hogy befolynak a helyi bevételek, ha ezt a bevételt korrigálni kell, akkor 

mindenképpen el kell fogadni a testületnek olyan intézkedési tervet, amely a várható helyi 

bevételek csökkenéséből adódóan határozottan a kiadási oldalt is csökkentse, hogy egyensúlyba 

kerüljön. Véleménye szerint a II. negyedév jól teljesült összességében. Adócsoportban dolgozókat 

dicséret illeti. Szebellédi úr korábban tett figyelmeztetését szeretné idézni, mely szerint óvatosan 

kell ezzel bánni, mert a következő évi állami normatívákat veszélyeztetheti a kintlévőség. E 

tekintetben létszám ide, vagy oda minden olyan eszközt meg kell ragadni, ami a behajtást 

elősegíti. 

 

Dr. Németh Mónika: Napirend előtti hozzászólásában az adófizetési morálra már mondott 

számadatokat. 600 kommunális adóból 400 db felszólítás került kiküldésre, ebből 198 db személy 

reagált vissza, 49 %-os a morál. Kommunális adó esetében felszólítják elsőkörben, utána történik 

meg a behajtás. A be nem hajtott adó jövő évi költségvetésben nem fog szerepelni, nincs rá 

előírás, nincs rá bevallás, ennek az alapja úgy lett megállapítva. A behajtó cég 6-8 embere nem ért 

el sok sikert a behajtással kapcsolatban, ezzel szemben a hivatal adócsoportjában lévő 3 dolgozó 

több behajtást tudott eszközölni. ABOKOM Nonprofit Kft-től kapják a szemétdíj behajtást, mely 

jelenleg nagyon gyenge számszakilag. Először adatot kérnek, rengeteg adminisztrációs munkával 

jár. 
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Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, hogy nem emlékszik olyanra, hogy Szebellédi úr olyat mondott 

volna, hogy hiányt szenvednének, ha az államtól nem kapnak normatívát. Olyan gondolatot 

mondott, amennyiben nem történik meg a feltárás, akkor van olyan üzenete, amivel azt 

üzenik,hogy segíteni kell az adóbefizetésen. Működési hitele az önkormányzatnak nincs, örömmel 

mondta az elnök úr. Van is igazság abban, de aki az elmúlt évek pénzügyi történéseit ismeri azt 

tudja, hogy a 160 millió forintos hitelkeretet a kötvényből fizették ki. Éven belüli likvidhitele 

nincs az önkormányzatnak, de van 20 évre szóló hitele. Örömteli az lett volna, ha a 

megtakarításból tudták volna kifizetni és nem egy másik hitelből. 

 

Parti Mihály: Gazdasági Bizottság is megtárgyalta az I. félévi pénzügyi beszámolót. 

Megdöbbentő volt, hogy a gépjármű adónál a gépjármű kivonás szinte eredménytelen volt. 

Javasolta, hogy központi telephelyre vigyék a kivont gépjárműveket és amikor kifizetik az adót és 

az összes járulékos költséget, akkor adják vissza a gépjárművet. Véleménye szerint a fizetési 

morálon nagyban segítene. Érvényes kereteken belül fizikális szankciót is alkalmazni kellene. 

 

Habony István: Igaz, hogy annak idején a 160 millió forintot kötvényből fizették ki, de ez a pénz 

megmaradt. Meg kell vizsgálni, hogy mennyi volt a kamatkülönbözet a 2008-as évben. Kötvény 

kitermeli ezt az összeget véleménye szerint. Akkor is nagyon komoly közös munkának tartotta, 

hogy a működéshez nem kellett felvenni hitelt. A kötvénynek mindig több volt a hozadéka. Nincs 

értelme ezen vitatkozni, úgy gondolja, hogy a Polgármesteri Hivatal jól gazdálkodott és most is 

azt teszi. A behajtásokkal viszont változatlanul az a véleménye, hogy foglalkozni kell. 

Útépítésekre mintegy 360 millió forintot fordítottak az elmúlt időszakban. A lakosság céljának is 

az kellene, hogy legyen, hogy minél több út készüljön el, de az ilyen adófizetési morál egyáltalán 

nem biztosíték arra, hogy Abony úthálózata fejlődni tudjon. Pénzügyi gazdálkodásról szóló 

tájékoztatót elfogadhatónak és jónak tartotta. Behajtást meg kell valósítani, ha nem jön be, akkor 

át kell tekinteni, hol kell csökkenteni a pénzügyi részt. 

 

Dr. Németh Mónika: Forgalomból történő kivonás központi nyilvántartáson átvezetésre kerül, 

mely a rendőrségen is jelentkezik, így elég veszélyes ilyen gépjárművel közlekedni. Komoly 

következményekkel jár, közúti bírságot kell fizetni. Aki hátralékos és a jogszabály megengedi a 

részletfizetést, ebben engedékenyek. Amennyiben a részleteket folyamatosan fizetik, akkor jól 

tudnak együttműködni, de akik nem fizetnek, még a részletfizetés ellenére sem, azzal nem tudnak 

együttműködni.  

 

Bánné Hornyik Mária képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők száma 17 

fő 

 

Mészáros László: Véleménye szerint Szebellédi úr nem arra gondolt, hogy az államháztartás 

rosszul érintené a kintlévőséget. Ami viszont gondot okozhat, az egy morális probléma, hogy ha 

elengedik az adót egy-egy esetben, akkor másnál miért nem, ez morális problémát vet fel. Kötvény 

is hitel valamikor vonjanak mérleget és akkor tudnak tisztán látni. 2009-es költségvetésnél nem 

volt ennyire egyszerű a kérdés. Több körben tárgyalások folytak a költségvetésben. 

 

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. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az 

előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

234/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat   

Abony Város Önkormányzat 2010. I. félévi pénzügyi teljesítési adatairól szóló tájékoztató 

elfogadásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 10. § (1) bekezdés d. pontjában, valamint az 1992. évi XXXVIII. tv. 79. § (1) 

bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a 2010. I. félévi pénzügyi tájékoztatót elfogadja. 

 

- - - 

 

3./ Napirendi pont tárgya:  Az ABOKOM Nonprofit Kft-vel a közműfejlesztési 

hozzájárulás felhasználásának tárgyában kötött megállapodás 

módosítása 

    

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésül elmondta, 

hogy a hálózat üzemeltetője szakmailag azt a javaslatot tette, hogy a Bólyai út paramétereinek 

felel meg a Vak Bottyán út, így ehhez az utcához meg van az anyag. Meg tudják úgy oldani a 

vízvezeték cserét, hogy az aszfaltot nem károsítják. Ezért javasolta a hálózat üzemeltetője, hogy a 

Vak Bottyán út helyett a Bólyai út kerüljön megvalósításra. 

 

Mészáros László: Gazdasági Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta. Egyetértett az 

előterjesztésben szereplő pénz felhasználásában, viszont a Bólyai utat nem igazán javasolták 

vízvezeték cserére. Nincs meggyőződve arról, hogy zöld övezetben el lehet vezetni. Az egész rész 

aszfaltos, nincs zöld területe. A Gazdasági Bizottság javaslata, hogy a paraméterekkel egyetért, de 

találjanak olyan utat, ahol a vízvezeték csere megoldásra kerülne aszfalt bontás nélkül, ezért 

alternatívaként elhangzott a Petőfi út és a Kossuth Ferenc utca. Véleménye szerint számtalan ilyen 

út van még. Javaslatot kellene letenni más utcákra vonatkozóan. Jabb alternatívát hozzanak a 

Bólyai utca helyett. 

 

Valaczkainé Varga Erzsébet: Kiegészítésül elmondta, hogy Kovács Pál szakági vezetővel történt 

egyeztetésen a Bólyai utat találták megfelelőnek, itt zöldövezetben megoldható a vízvezeték csere. 

Korábban a Vak Bottyán útra megvásárolták a csöveket, így azokat az utakat vették figyelembe, 

ahol ilyen vastagságú csövek szükségesek. Alternatívaként még az Erzsébet királyné út, valamint 

az Újszászi út került, ahol a felújítást meg lehetne oldani, de kiderült, hogy az utak hosszúsága 

nem egyezik meg, így egyedül a Bólyai út felel meg a paramétereknek. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta, amennyiben nem tudnak előbbre lépni ebben az 

ügyben, szerződés-módosítást kell tudomásul venniük, hogy nem került sor a Vak Bottyán út 

vízvezeték cseréjére. A következő testületi ülésre további alternatívákat kérnek be és ezek után 

döntsenek. 

 

Parti Mihály: Véleménye szerint a megvásárolt csöveket a forgalmazó vissza tudná cserélni. Úgy 

gondolta, hogy azokat az utakat, melyek már elkészültek, nem érdemes megbontani, ezzel még a 

garanciát is veszélyeztethetik. Nem ragaszkodik ahhoz, hogy a Petőfi, vagy a Kossuth Ferenc utca 
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legyen. Ettől függetlenül véleménye szerint a városközpontban kellene elsősorban az utakat 

rendbe tenni. Egységben meglévő utakat nem javasolta megbontani. 

 

Mészáros László: Petőfi és Kossuth Ferenc utca példaként került megemlítésre. Vita tárgyát nem 

képezi, hogy szakembernek kell meghatározni, hogy melyik utat készítik el. Újszászi út és 

Vörösmarty út végig aszfaltozva van. Mindenképen át kellene vágni, hogy a vezetéket el tudják 

helyezni. Véleménye szerint a meghatározott paraméternek megfelelő utat kell találni. 

 

Dudinszky István: Az ABOKOM Nonprofit Kft. megfelelő szakemberrel rendelkezik. 

Amennyiben a szakember azt mondja, hogy meg lehet építeni az Bólyai utat felbontás nélkül, 

akkor ne a testület döntse el, hogy meg lehet-e építeni, vagy sem. 

 

Kollár Péter: Egyetértett Dudinszky képviselő úr hozzászólásával. Hagyják a szakemberre a 

döntést. Amennyiben a szakember úgy ítéli meg, hogy el tudják olyan minőségben készítni, 

amivel probléma nem lehet, akkor had tegye meg. A megvásárolt csövet vissza lehetne cseréltetni, 

ennek akadálya, hogy Németországból hozták be, ezt visszajuttatni nagyon költséges. 

 

Dr. Németh Mónika: Elmondta, hogy jelen esetben szerződés-módosításról van szó, nem 

egyszerű képviselő-testületi döntésről. Vak Bottyán út 2010. augusztus 31-ig elkészül, de a 

módosításról mindenképpen most kell szavazni és elfogadni. Valamint arról is szavazni kell, hogy 

a Vak Bottyán út helyett egy később megnevezendő úton kerül megépítésre a vízvezeték csere. 

 

Kocsiné Tóth Valéria: Mindenképpen a Bólyai út mellett érvelt, ha a szakember úgy ítélte meg, 

akkor valósítsák meg. Szűkebb keresztmetszetű csövet nem lehet beépíteni. Ha ezzel a csővel 

megoldható lenne, akkor tegyék meg a Bólyai útra és még ott a csatorna kiásása is megoldható 

lenne. Az út bal oldala sokkal mélyebben fekszik, mint a jobb oldala. A vízvezeték csere 

elkészítése után meg lehetne valósítani a csapadékvíz elvezetését is, ami megoldaná az utca 

sokéves problémáját. 

 

Pető Istvánné: Elhangzott, hogy a szakember alkalmasnak találta a Bólyai utat vízvezeték 

cserére. Ebben az esetben javasolta kiegészíteni a megállapodást azzal, hogy az út felbontása 

esetében garanciavállalást szerepeltetni kell a szerződésben. Helyreállításra állapítsanak meg 2 

éves garanciát. 

 

Mészáros László képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők száma 16 fő 

 

Dr. Németh Mónika: Az út felbontásához közútkezelői hozzájárulás szüksége, amiben előírják, 

hogy mit kell helyreállítani. Közútkezelő által ez szabályozva van, melyet rendez egy másik 

rendelkezés.  

 

Pető Istvánné: Igen, benne van a közútkezelői hozzájárulásban, de azzal nem sértenek semmit, ha 

a megállapodásba is beleírják, legfeljebb kétszer fog szerepelni. Továbbra is fenntartotta 

javaslatát, mely szerint az út felbontása utáni helyreállítást követő 2 éves garancia szerepeljen a 

megállapodásban. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, van-e több kérdés, hozzászólás? 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy az út felbontása utáni helyreállítást 

követő 2 év garancia szerepeljen a megállapodásban. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 igen és 5 nem szavazattal, 6 tartózkodás mellett az 

elhangzott javaslatot nem támogatta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az 

előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

235/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat   

az ABOKOM Nonprofit Kft-vel a közműfejlesztési hozzájárulás felhasználásának tárgyában 

kötött megállapodás módosítása 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször 

módosított 1990. évi LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzata és az Abokom Nonprofit Kft. között 2010. június 07.- én 

létrejött „A TESCO áruháztól kapott 23.400.00,- Ft + Áfa közműfejlesztési hozzájárulás 

felhasználása” tárgyú megállapodás módosítását jóváhagyja és felhatalmazza Romhányiné 

dr. Balogh Edit polgármestert a határozat mellékletét képező szerződés módosítás aláírására.  

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő - testülete a 70/2010. (III.25.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 

Abony Város Önkormányzata a Szapáry, Thököly, Bólyai utcák vonatkozásában a 

vízvezeték hálózat cseréjét az Abokom Nonprofit Kft.-től megrendeli a közműfejlesztési 

hozzájárulás ABOKOM Kft. számláján való megjelenést követően. A munka díja 

20.791.687,- Ft + Áfa, melynek fedezete a közműfejlesztési hozzájárulásból áll 

rendelkezésre. 

 

Határidő:    azonnal 

Felelős:    Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

       Településfejlesztési Osztály 

Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

  Dr. Németh Mónika jegyző 

  Urbán Ildikó aljegyző 

 Jegyzői Titkárság 

 Valamennyi Osztályvezető 

  Abokom Nonprofit Kft. 
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Megállapodás 

módosítás 

 

 

amely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzat 2740 Abony, Kossuth tér 1. (továbbiakban: 

Megrendelő), képviseli: Romhányiné Dr Balogh Edit polgármester, másrészről Abokom 

Nonprofit Kft. 2740 Abony, Kossuth tér 1, adószám: 20244075-2-13 (továbbiakban: Kft.), 

képviseli: ügyvezető között (továbbiakban: Felek). 

 

Megrendelő és Kft. között 2010. június 07. - én megállapodás jött létre „A TESCO áruháztól 

kapott 23.400.00,- Ft + Áfa közműfejlesztési hozzájárulás felhasználása” tárgyában.  

A rendkívüli időjárás miatt valamint a szoros határidő betarthatósága miatt a Felek között létrejött 

megállapodás módosítására van szükség a tárgyban szereplő Vak Bottyán utca helyére egy 

hasonló műszaki tulajdonságokkal - hosszúság, csőátmérő, házi bekötések száma - bíró utca 

(Bólyai) kijelölése vonatkozásában továbbá, ugyanezen utca teljesítési határidejének módosítása 

tárgyában. 

 

Felek a megállapodást az alábbiak szerint módosítják: 

 

A szerződés harmadik bekezdése az alábbira módosul: 

 

„ A fentiek alapján a Felek megállapodnak abban, hogy a közműfejlesztés a Szapáry, Thököly, 

Bólyai utak vízvezeték hálózat cseréjének megvalósításával történik meg.  

A vízvezeték hálózat cseréjének összköltsége 20.791.687,- Ft + áfa, azaz 25.989.609,- Ft.  

A munkálatokat a Kft. 2010.08.31.-ig végzi el kivéve a Bólyai utcát, melynek a befejezési 

határideje: 2011.04.15.  

A munka közműfejlesztési hozzájárulás terhére történő fejlesztés, ezért számla kiállítására 

díjfizetésre nem kerül sor. 

  

A megállapodás jelen megállapodás - módosítással nem érintett részei változatlanok maradnak. 

 

A jelen megállapodás módosítás 5 szó szerint megegyező eredeti példányban készült, a 

megállapodó felek elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

helybenhagyólag írták alá. 

 

Jelen módosítást a Képviselő-testület 235/2010. (VIII.26.) sz. határozatával jóváhagyja. 

 

Abony, 2010. szeptember ….  

 

..………………………………                                     ……………………………. 

 Abony Város Önkormányzat                                       Abokom Nonprofit Kft. 

 Romhányiné Dr. Balogh Edit                                       2740 Abony Kossuth tér 1.  

            polgármester             

- - - 

 

 

Retkes Mária képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők száma 15 fő 

 

4./ Napirendi pont tárgya:  A közoktatási intézmények alapító okiratainak 

felülvizsgálata, módosítása 
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  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Romhányiné dr. Balogh Edit: Átadta a szót Bánné Hornyik 

Mária Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság Elnökének az előterjesztés ismertetésére. 

 

Bánné Hornyik Mária: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésül elmondta, hogy 

az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta és a következő 

módosítást javasolta elfogadásra a Képviselő-testületnek: Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda 

és EGYMI Alapító Okirata 22. oldal – A 3. pontból törlésre javasolta az 562, 5629, 56291 

szakfeladatot, és kiegészül az 562913 Iskolai intézményi étkeztetés szakfeladattal. 25. oldal – A 

15. pont az alábbira módosulna: Az óvodába felvehető maximális gyermeklétszám: 15 fő. 

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Alapító Okirata 46. oldal – A 3. pont az alábbi szakfeladattal 

egészülne ki: 889101 Bölcsődei ellátás. Az elhangzottak alapján az intézmények Alapító 

Okiratának elfogadását kérte a Képviselő-testülettől. 

 

Retkes Mária és Mészáros László képviselők az ülésterembe visszajöttek, így a jelenlévő 

képviselők száma 17 fő 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Véleménye szerint, amennyiben a helyi vendéglátást kiveszik, az 

óvodai intézményi étkeztetést is le kell venni az 562913 szakfeladatról, és az 562912-es 

szakfeladatra be kell írni a TEOR számok közé. 

 

Habony István: Kérdezte az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság elnökét, hogy a Montágh 

Imre Iskola esetében az óvodába felvehető létszám 12-ről – 15-re módosult, ez miért volt 

szükséges? Hány főnél kell csoportbontást eszközölni? Megemelik a létszámot, utána 

csoportbontást igényel, ezután létszámot igényel, mellyel élni fog az iskola. Meddig lehet ezt még 

feszíteni? 

 

Bánné Hornyik Mária: Ezek a gyermekek 2-3-as szorzóval vannak. Nem tudta megmondani, 

hogy mennyi a bontó létszám. 

 

Dr. Pástét Rita: Elmondta, hogy a létszámemelésnek kifejezetten jogszabályi háttere a 4/2010. 

számú OKM rendelet, amely meghatározza, hogy a pedagógiai szakszolgálat köteles ellátni azt a 

gyermeket, amelynek tartózkodási helye a működési területen van. Nevelési tanácsadó kijelölte az 

intézményt, jogszabály szerint köteles ellátni. Ehhez a létszámhoz nem kell csoportbontás. 

Intézményvezető asszony is jelen van az ülésen, tud a kérdésre válaszolni. 

 

Nagy Andrea: Elöljáróban elmondta,hogy nem a terjeszkedés a szándék. Arról van szó, hogy 

ezek a gyerekek abonyi lakosok és ellátási kötelezettsége van velük szemben az iskolának. A 12 fő 

mellett várólista is működött. A gyermekek szülei folyamatosan beadvánnyal érkeznek. Alapító 

Okiratban szerepelt, hogy a 12 főt nem haladhatják meg. Bontási kötelezettségünk hogyan alakul, 

nincs hatályban lévő rendelet ezzel kapcsolatban, hogy egy gyermekre hány négyzetméter kell. 3 

gyermek még befér a csoportba, erre külön támogatást nem fognak kérni, nem tervez bővítést, de 

nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy kötelező feladatellátásról van szó. Még egyszer elmondta, 

hogy nem tervez bővítést, próbál jogszerűen eljárni ebben az esetben is. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, van-e több kérdés, hozzászólás? 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait 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 egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

236/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat   
az intézmények Alapító Okiratának felülvizsgálatáról és módosításáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve az államháztartásról szóló 

1992. évi XXXVIII. törvényben, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) 

Kormányrendeletben, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról a 2008. évi CV. 

törvény, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltakat, az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1.    a.) A Somogyi Imre Általános Iskola Alapító Okiratát a 1. sz. melléklet szerinti tartalommal 

módosítja. 

            b.) A Somogyi Imre Általános Iskola Alapító Okiratát a 2. sz. melléklet szerinti 

tartalommal adja ki. 

 

2.     a.) A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító 

Okiratát a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal módosítja. 

            b.) A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító 

Okiratát a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal adja ki. 

 

3.   a.) A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai    Módszertani 

Intézmény Alapító Okiratát a 5. sz. melléklet szerinti tartalommal módosítja. 

    b.) A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény Alapító Okiratát a 6. sz. melléklet szerinti tartalommal adja ki. 

 

4.       a.)  A Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratát a 7. 

sz. melléklet szerinti tartalommal módosítja. 

    b.) A Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratát a 

8. sz. melléklet szerinti tartalommal adja ki. 

 

5.     a.) A Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okiratát a 9. sz. melléklet szerinti 

tartalommal módosítja. 

            b.) A Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okiratát a 10. sz. melléklet 

szerinti tartalommal adja ki. 

 

6.       a.) A Gyöngyszemek Óvodája Alapító Okiratát a 11. sz. melléklet szerinti tartalommal 

módosítja. 

            b.) A Gyöngyszemek Óvodája Alapító Okiratát a 12. sz. melléklet szerinti tartalommal 

adja ki. 

 

7.    a.) A Pingvines Óvoda Alapító Okiratát a 13. sz. melléklet szerinti tartalommal módosítja. 

b.) A Pingvines Óvoda Alapító Okiratát a 14. sz. melléklet szerinti tartalommal adja ki. 
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8.      a.) A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát a 15. számú melléklet szerinti 

tartalommal módosítja. 

b.) A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát a 16. sz. melléklet szerinti 

tartalommal adja ki. 

 

9.    a.) Az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Alapító Okiratát a 17. sz. 

melléklet szerinti tartalommal módosítja. 

b.) Az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely Alapító Okiratát 

a 18. sz. melléklet szerinti tartalommal adja ki. 

 

10.     a.) Abony Városi Sportcsarnok Alapító Okiratát a 19. sz. melléklet szerinti tartalommal 

módosítja. 

b.) Abony Város Sportcsarnok Alapító Okiratát a 20. sz. melléklet szerinti tartalommal 

adja ki. 

 

11.    a.) A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát a 21. sz. melléklet szerinti tartalommal 

módosítja. 

b.) A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát az 22. sz. melléklet szerinti tartalommal adja 

ki. 

 

12. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert az Alapító 

Okirat módosításának, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratnak az 

aláírására. 

 

13. A változás törzskönyvi nyilvántartásba történő átvezetéséhez kapcsolódó intézkedéseket 

meg kell tenni.  

 

Határidő: 2010. szeptember 30. 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:    
Gazdasági Osztály 

Jegyzői Titkárság 

A határozatról értesül:  

1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

3. Dr. Németh Mónika jegyző 

4. Dr. Urbán Ildikó aljegyző 

5. Valamennyi Osztályvezető 

6. Valamennyi Intézményvezető 

7. Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága 

 

  
236./2010. (VIII.26.) számú képviselő-testületi határozat 1. számú melléklete 

 

SOMOGYI IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA  
 

Alapító Okiratának  
 

2. számú módosító okirata 
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Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben, az államháztartás működési rendjéről 

szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendeletben, a költségvetési szervek jogállásáról és 

gazdálkodásáról a 2008. évi CV. törvény, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvényben foglaltak alapján Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Somogyi Imre 

Általános Iskola Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:  

 

Az Alapító Okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

Az Alapító Okirat 3. pontjából törlésre kerül az alaptevékenység 2009. évben érvényes 

szakfeladat szerinti besorolása. 

 

A költségvetési szerv alaptevékenységét érintő, fenntartó által meghatározott alapadatok 

módosítása a közoktatási intézmények 2010/2011. tanév szakmai feladatellátásához 

szükséges órakeretek meghatározásáról szóló 172/2010. (VI.24.) számú, a közoktatási 

intézmények 2010/2011. tanév szakmai feladatellátásához szükséges pedagógus álláshelyek 

számának meghatározásáról szóló 173/2010. (VI.24.) számú, valamint a 2010/2011. tanév 

indítható osztályai számának meghatározásáról szóló 175/2010. (VI.24.) számú képviselő-

testületi határozatok alapján: 

 
Az intézmény tanulócsoportjainak száma: 32 

Napközis, iskolaotthonos, tanulószobai csoportok száma: 10 

Pedagógus álláshelyek száma: 52 

Nem pedagógus álláshelyek száma: 13 

Fenntartó által meghatározott  órakeret: 1321,825 

 

Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlanok maradnak. 

 

 

Abony, 2010. augusztus ….. 

       Romhányiné Dr. Balogh Edit 

        polgármester 
 

 

 

236./2010. (VIII.26.) számú képviselő-testületi határozat 2. számú melléklete 

 

SOMOGYI IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

Alapító Okirata 
 

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4.§ (1), 

továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésében foglaltak alapján 

Abony Város Önkormányzata a Somogyi Imre Általános Iskola Alapító Okiratát az alábbiak 

szerint adja ki. 

1. A költségvetési szerv  

Neve: Somogyi Imre Általános Iskola 

Székhelye: 2740 Abony, Szelei út 1. 

A költségvetési szerv telephelye: 
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Abony, Abonyi Lajos u. 8. hrsz: 2380 

Abony, Kálvin u. 3.  hrsz: 3328/1 

Abony, Kálvin u. 5.  hrsz: 3329 

Abony, Radák u. 42. hrsz: 1164/10 

Abony, Apponyi u. 1.  hrsz: 55 

   

2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 

A költségvetési szerv feladata az általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és oktatás. A 

nevelés, oktatás lehetővé teszi a tanulók érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelő 

középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulást, pályaválasztást. 

A költségvetési szerv feladata továbbá: 

- A vonatkozó központi dokumentumok és az intézmény helyi pedagógiai programja 

alapján az iskola tankötelezettséghez kapcsolódó feladatainak ellátása. 

- Nyolc évfolyamos általános iskolai oktatás, amely a tankötelezettség teljesítésére, az 

általános műveltség megalapozására, az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére 

irányul. 

- A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság Szakvéleménye 

alapján integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása. 

- A Nevelési Tanácsadó szakvéleménye alapján beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő tanulók számára egyéni fejlesztést szolgáló fejlesztő csoportok 

létrehozása.  

- A hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőséget biztosító képesség-kibontakoztató 

felkészítése 

- Iskolaotthonos oktatás az 1-4. évfolyamon, évfolyamonként két osztály 

- Tehetséggondozás 

-      Képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés 

 

A költségvetési szerv feladata az általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és oktatás. A 

nevelés, oktatás lehetővé teszi a tanulók érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelő 

középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulást, pályaválasztást. 

 

3. Alaptevékenység besorolása 2010. évtől érvényes szakfeladat szerint: 

 

Alaptevékenység TEÁOR száma:  

8520 Alapfokú oktatás 

 

Alaptevékenységi szakfeladatok: 

 
852011       Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 

            (1-4. évfolyamon) 

- Emelt óraszámú testnevelés oktatás az 1-4. évfolyamon évfolyamonként 

egy osztály. 

- Emelt óraszámú idegen nyelvoktatás 

- Emelt óraszámú matematika-informatika oktatás, az 1-4. évfolyamon 

nívócsoportos oktatásban. 

- Tehetséggondozás, felzárkóztatás. 
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- Fakultatív foglalkozások, szakkörök, sportkörök szervezése 

- tanulmányi versenyek szervezése 

- Képesség – kibontakoztató felkészítés, integrációs program 

- Tanulók tankönyvellátása 

- iskolaotthonos oktatás szervezése 

- diáksport 

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.) évfolyam 

- Emelt óraszámú testnevelés oktatás az 5-8. évfolyamon, 

évfolyamonként egy osztály. 

- Emelt óraszámú idegen nyelvoktatás, az 5-8. évfolyamon nívócsoportos 

oktatásban. 

- Emelt óraszámú matematika-informatika oktatás, az 5-8. évfolyamon 

nívócsoportos oktatásban. 

- Tehetséggondozás, felzárkóztatás. 

- Fakultatív foglalkozások, szakkörök, sportkörök szervezése 

- tanulmányi versenyek szervezése 

- Képesség – kibontakoztató felkészítés, integrációs program 

- Tanulók tankönyvellátása 

- iskolaotthonos oktatás szervezése 

- diáksport 

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,  

oktatása (1-4. évfolyam), integrált keretek között az alábbi sajátos nevelési 

igény esetén: 
- dyslexia, dysgraphia, dyscalculia 

- érzékszervi fogyatékos: látás-, hallássérült 

- testi fogyatékos, mozgássérült 

- tanulási zavar veszélyeztetett 

- aktivitás és figyelem zavara 

  - iskolai képességek kevert zavara 

- kevert specifikus fejlődési zavar 

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,  

oktatása (5-8. évfolyam), integrált keretek között az alábbi sajátos nevelési 

igény esetén: 

- dyslexia, dysgraphia, dyscalculia 

- érzékszervi fogyatékos: látás-, hallássérült 

- testi fogyatékos, mozgássérült 

- tanulási zavar veszélyeztetett 

- aktivitás és figyelem zavara 

- iskolai képességek kevert zavara 

- kevert specifikus fejlődési zavar 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés 

855911       Általános iskolai napköziotthoni nevelés 

  

855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napköziotthoni nevelése 

855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 

855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása  
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A költségvetési szerv alaptevékenységét érintő, fenntartó által meghatározott alapadatok 

módosítása a közoktatási intézmények 2010/2011. tanév szakmai feladatellátásához 

szükséges órakeretek meghatározásáról szóló 172/2010. (VI.24.) számú, a közoktatási 

intézmények 2010/2011. tanév szakmai feladatellátásához szükséges pedagógus álláshelyek 

számának meghatározásáról szóló 173/2010. (VI.24.) számú, valamint a 2010/2011. tanév 

indítható osztályai számának meghatározásáról szóló 175/2010. (VI.24.) számú képviselő-

testületi határozatok alapján: 

 
Az intézmény tanulócsoportjainak száma: 32 

Napközis, iskolaotthonos, tanulószobai csoportok száma: 10 

Pedagógus álláshelyek száma: 52 

Nem pedagógus álláshelyek száma: 13 

Fenntartó által meghatározott  órakeret: 1321,825 

 

4. Az intézmény működési köre: 

 

Abony Város közigazgatási területére terjed ki. Az intézmény működési (felvételi) körzete Abony 

város területén belül a 40-es főútvonal által határolt északi városrész, szabad iskolaválasztás 

mellett. 

 

5. A költségvetési szerv irányító és fenntartó szerv neve, székhelye: 

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott irányító, fenntartó szerv neve, székhelye: 

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

A költségvetési szerv felügyeleti szerv neve, székhelye: 

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

6. A költségvetési szerv típus szerinti besorolása: 

 

A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató 

Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 

 

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szerv gazdasági és pénzügyi 

feladatainak ellátására Abony Város Polgármesteri Hivatalát (2740 Abony, Kossuth tér 1.) jelöli 

ki. 

 

A költségvetési szerv vállalkozói tevékenységet nem folytathat. 

7. Vezetőjének kinevezési (megbízási) rendje: 

 

Az intézményvezetői (iskolaigazgatói) állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati 

eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a jegyző köteles elvégezni. A 

pályázati felhívást a vonatkozó jogszabályi előírások alapján kell közzétenni. 

Az intézményvezetői megbízást a helyi önkormányzat Képviselő-testülete adja. A megbízás 5 

évre, illetve tanévre szól. Jogszabály eltérő szabályokat is megállapíthat. 
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8. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (ok) megjelölése: 

Közalkalmazott, akik jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény az irányadó.  

 

9. A költségvetési szerv jogi személyiségű szervezeti egységgel nem rendelkezik. 

 

10. A költségvetési szerv típusa: Általános iskola 

 

11. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

 

A feladat ellátását szolgáló alapításkori – alapító okirat jóváhagyásakor meglévő – ingatlan és ingó 

vagyona az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet mellékletében felsoroltak az alapító tulajdona. 

 

12. A vagyon feletti rendelkezés joga: 

 

A vagyon feletti jogosultság a 11. pontban felsorolt, valamint a költségvetési szerv működése 

során keletkező vagyontárgyak esetében elsősorban az alapító illeti meg. 

Az intézményvezető az egyes vagyontárgyak feletti bérbeadási, értékesítési jogosultságát az 

önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak szerint gyakorolhatja. 

 

13. Az iskolába felvehető iskolai maximális tanulólétszám: 900 fő 

14. Évfolyamok száma: 8 évfolyam 

 

Záradék: A Somogyi Imre Általános Iskola egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 157/2009. (V.28.) sz. határozatával hagyta 

jóvá.  

 

Abony, 2009. május 28.      

P.H. 

------------------------------------------------------- 

alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 

 

Záradék: A Somogyi Imre Általános Iskola egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 271/2009. (VIII.27.) sz. határozatával 

hagyta jóvá.  

 

Abony, 2009. augusztus 27. 

P.H. 

------------------------------------------------------- 

alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 

 

Záradék: A Somogyi Imre Általános Iskola egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 236/2010. (VIII.26.) sz. határozatával 

hagyta jóvá.  

 

Abony, 2010. augusztus 26. 

P.H. 

------------------------------------------------------- 

alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 
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236/2010. (VIII.26.) számú képviselő-testületi határozat 3. számú melléklete 

 

GYULAI GAÁL MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ 

MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY  

Alapító Okiratának  

2. számú módosító okirata 

 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben, az államháztartás működési 

rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendeletben, a költségvetési szervek jogállásáról és 

gazdálkodásáról a 2008. évi CV. törvény, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvényben foglaltak alapján Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyulai Gaál 

Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratát az alábbiak 

szerint módosítja:  

 

Az Alapító Okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

Az Alapító Okirat 3. pontjából törlésre kerül az alaptevékenység 2009. évben érvényes 

szakfeladat szerinti besorolása. 

 

Az Alapító Okirat 3. pontja, az alaptevékenységek 2010. évtől érvényes szakfeladat rend 

szerinti besorolása, kiegészül az alábbiakkal: 

852010 Alapfokú oktatás 

852020 Alapfokú művészetoktatás 

 

A költségvetési szerv alaptevékenységét érintő, fenntartó által meghatározott alapadatok a 

2010/2011 – es tanévben a költségvetési szerv alaptevékenységét érintő, fenntartó által 

meghatározott alapadatok módosítása a közoktatási intézmények 2010/2011. tanév szakmai 

feladatellátásához szükséges órakeretek meghatározásáról szóló 172/2010. (VI.24.) számú, a 

közoktatási intézmények 2010/2011. tanév szakmai feladatellátásához szükséges pedagógus 

álláshelyek számának meghatározásáról szóló 173/2010. (VI.24.) számú, valamint a 

2010/2011. tanév indítható osztályai számának meghatározásáról szóló 175/2010. (VI.24.) 

számú képviselő-testületi határozatok alapján: 

 
Az intézmény tanulócsoportjainak száma: 32 

Napközis, iskolaotthonos, tanulószobai csoportok száma: 13 

Pedagógus álláshelyek száma: 

általános iskola 

alapfokú művészetoktatási intézmény 

 

54 

1,5 

Nem pedagógus álláshelyek száma: 13 

Fenntartó által meghatározott  órakeret: 1424,175 

 

Az Alapító Okirat 10. pontja az alábbiakra módosul: 

 

10. A költségvetési szerv típusa: többcélú intézmény, összetett iskola 

 

Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlanok maradnak. 

 

Abony, 2010. augusztus …..         

                                     Romhányiné Dr. Balogh Edit 

        polgármester 
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236/2010. (VIII.26.) számú képviselő-testületi határozat 4. számú melléklete 

 

GYULAI GAÁL MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ 

MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 

 

Alapító Okirata 

 
A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4.§ (1), 

továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésében foglaltak alapján 

Abony Város Önkormányzata a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratát az alábbiak szerint adja ki. 

 

1. A költségvetési szerv  

Neve: Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

Rövid neve: Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, AMI  

Székhelye: 2740 Abony, Kálvin út 11. 

A költségvetési szerv telephelye:  

 
2740 Abony, Vasút u. 119. hrsz. 4136 

2740 Abony, Szolnoki u. 7. hrsz. 3260 

 

2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 

A költségvetési szerv feladata az általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és oktatás. A 

nevelés, oktatás lehetővé teszi a tanulók érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelő 

középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulást, pályaválasztást. 

 

A költségvetési szerv feladata továbbá: 

- A vonatkozó központi dokumentumok és az intézmény helyi pedagógiai programja 

alapján az iskola tankötelezettséghez kapcsolódó feladatainak ellátása. 

- Nyolc évfolyamos általános iskolai oktatás, amely a tankötelezettség teljesítésére, az 

általános műveltség megalapozására, az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére 

irányul. 

- A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság Szakvéleménye 

alapján integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása. 

- A Nevelési Tanácsadó szakvéleménye alapján beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő tanulók számára egyéni fejlesztést szolgáló fejlesztő csoportok 

létrehozása.  

- A hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőséget biztosító képesség-kibontakoztató 

felkészítése 

- Iskolaotthonos oktatás az 1-4. évfolyamon, évfolyamonként két osztály 

- Tehetséggondozás 

-      Képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés 

 

3. Alaptevékenység besorolása 2010. évtől érvényes szakfeladat szerint: 
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Alaptevékenység TEÁOR száma:  

8520 Alapfokú oktatás 

852010 Alapfokú oktatás 

852020 Alapfokú művészetoktatás 

 

Alaptevékenységi szakfeladatok: 

 
852011   Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  (1-4. évfolyamon) 

- Emelt óraszámú ének-zene oktatás az 1.-4. évfolyamon, 

évfolyamonként egy osztály. 

- Emelt óraszámú idegennyelv oktatás, 

- Tehetséggondozás, felzárkóztatás. 

- Fakultatív foglalkozások, szakkörök, sportkörök szervezése 

- tanulmányi versenyek szervezése 

- Képesség – kibontakoztató felkészítés, integrációs program 

- Tanulók tankönyvellátása 

- iskolaotthonos oktatás szervezése 

- diáksport 

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.) évfolyam 

- Emelt óraszámú ének-zene oktatás az 5.-8. évfolyamon, 

évfolyamonként egy osztály. 

- Emelt óraszámú idegennyelv oktatás, az 5-8. évfolyamon 

nívócsoportos oktatásban. 

- Tehetséggondozás, felzárkóztatás. 

- Fakultatív foglalkozások, szakkörök, sportkörök szervezése 

- tanulmányi versenyek szervezése 

- Képesség – kibontakoztató felkészítés, integrációs program 

- Tanulók tankönyvellátása 

- iskolaotthonos oktatás szervezése 

- diáksport 

852032 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és 

bábművészeti ágban 

- Táncművészet: 

- társastánc 

- modern kortárs tánc 

- néptánc 

- képző- és iparművészet: 

- szobrászat 

- szín- és bábművészet:  

- színjátszás 

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,  

oktatása (1-4. évfolyam), integrált keretek között az alábbi sajátos nevelési igény 

esetén: 

- dyslexia, dysgraphia, dyscalculia 

- érzékszervi fogyatékos: látás-, hallássérült 

- testi fogyatékos, mozgássérült 

- tanulási zavar veszélyeztetett 

- aktivitás és figyelem zavara 
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- kevert specifikus fejlődési zavar 

- iskolai képességek kevert zavara 

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,  

oktatása (5-8. évfolyam), integrált keretek között az alábbi sajátos nevelési 

igény esetén: 

- dyslexia, dysgraphia, dyscalculia 

- érzékszervi fogyatékos: látás-, hallássérült 

- testi fogyatékos, mozgássérült 

- tanulási zavar veszélyeztetett 

- aktivitás és figyelem zavara 

- iskolai képességek kevert zavara 

- kevert specifikus fejlődési zavar 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés 

855911       Általános iskolai napköziotthoni nevelés 

855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napköziotthoni nevelése 

  

855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 

855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása  

 

A költségvetési szerv alaptevékenységét érintő, fenntartó által meghatározott alapadatok a 

2010/2011 – es tanévben a költségvetési szerv alaptevékenységét érintő, fenntartó által 

meghatározott alapadatok módosítása a közoktatási intézmények 2010/2011. tanév szakmai 

feladatellátásához szükséges órakeretek meghatározásáról szóló 172/2010. (VI.24.) számú, a 

közoktatási intézmények 2010/2011. tanév szakmai feladatellátásához szükséges pedagógus 

álláshelyek számának meghatározásáról szóló 173/2010. (VI.24.) számú, valamint a 

2010/2011. tanév indítható osztályai számának meghatározásáról szóló 175/2010. (VI.24.) 

számú képviselő-testületi határozatok alapján: 

 
Az intézmény tanulócsoportjainak száma: 32 

Napközis, iskolaotthonos, tanulószobai csoportok száma: 13 

Pedagógus álláshelyek száma: 

általános iskola 

alapfokú művészetoktatási intézmény 

 

54 

1,5 

Nem pedagógus álláshelyek száma: 13 

Fenntartó által meghatározott  órakeret: 1424,175 

 

4. A költségvetési szerv működési köre: 

 

- Abony Város közigazgatási területére terjed ki. 

- Az intézmény működési (felvételi) körzete Abony város területén belül a 40-es főútvonal 

által határolt déli városrész, szabad iskolaválasztás mellett. 

 

5. A költségvetési szerv neve, székhelye: 

 

A költségvetési szerv irányító és fenntartó szerv neve, székhelye: 
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Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott irányító és fenntartó szerv neve, 

székhelye: 

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

A költségvetési szerv felügyeleti szerv neve, székhelye: 

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

6. A költségvetési szerv típus szerinti besorolása: 

 

A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató 

Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 

 

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szerv gazdasági és pénzügyi 

feladatainak ellátására Abony Város Polgármesteri Hivatalát (2740 Abony, Kossuth tér 1.) jelöli 

ki. 

 

A költségvetési szerv vállalkozói tevékenységet nem folytathat. 

 

7. Vezetőjének kinevezési (megbízási) rendje: 

 

Az intézményvezetői (iskolaigazgatói) állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati 

eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a jegyző köteles elvégezni. A 

pályázati felhívást a vonatkozó jogszabályok előírásai alapján kell közzétenni. 

Az intézményvezetői megbízást a helyi önkormányzat Képviselő-testülete adja. A megbízás 5 

évre, illetve tanévre szól. Jogszabály eltérő szabályokat is megállapíthat. 

 

8. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (ok) megjelölése: 

Közalkalmazott, akik jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény az irányadó.  

Megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak, akik jogviszonyára a Polgári Törvénykönyvről szóló 

1959. évi. IV. törvény az irányadó. 

 

9. A költségvetési szerv jogi személyiségű szervezeti egységgel nem rendelkezik. 

 

10. A költségvetési szerv típusa: többcélú intézmény, összetett iskola 

 

11. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

 

A feladat ellátását szolgáló alapításkori – alapító okirat jóváhagyásakor meglévő – ingatlan és ingó 

vagyona az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet mellékletében felsoroltak az alapító tulajdona. 

 

12. A vagyon feletti rendelkezés joga: 
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A vagyon feletti jogosultság a 11. pontban felsorolt, valamint a költségvetési szerv működése 

során keletkező vagyontárgyak esetében elsősorban az alapító illeti meg. 

Az intézményvezető az egyes vagyontárgyak feletti bérbeadási, értékesítési jogosultságát az 

önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak szerint gyakorolhatja. 

13. Az iskolába felvehető maximális tanulólétszám: 900 fő 
      Az alapfokú művészetoktatási intézménybe felvehető maximális tanulószám: 400 fő.  

- előképző 2 évfolyam 

- alapfok: 6 évfolyam 

- középfok: 4 évfolyam. 

14. Évfolyamok száma: 8 évfolyam 
      Az alapfokú művészetoktatási évfolyamok száma: 12 évfolyam 

15. Művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezése:  

 

- Táncművészet: 

- társastánc 

- modern kortárs tánc 

- néptánc 

- képző- és iparművészet: 

- szobrászat 

- szín- és bábművészet:  

- színjátszás 

 

Záradék: A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Abony Város Önkormányzat Képviselő-

testülete a 157/2009. (V.28.) sz. határozatával hagyta jóvá.  

 

Abony, 2009. május 28.      

P.H. 

------------------------------------------------------- 

alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 

 

Záradék: A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratának módosítását Abony Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete a 271/2009. (VIII.27.) sz. határozatával hagyta jóvá.  

 

Abony, 2009. augusztus 27. 

P.H. 

------------------------------------------------------- 

alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 

 

Záradék: A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratának módosítását Abony Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete a 236/2010. (VIII.26.) sz. határozatával hagyta jóvá.  

 

Abony, 2010. augusztus 26. 

P.H. 

 

------------------------------------------------------- 

alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 
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236/2010. (VIII.26.) számú képviselő-testületi határozat 5. számú melléklete 

 

MONTÁGH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS 

EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI 

INTÉZMÉNY  

 

Alapító Okiratának  

 

2. számú módosító okirata  
 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben, az államháztartás működési rendjéről 

szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendeletben, a költségvetési szervek jogállásáról és 

gazdálkodásáról a 2008. évi CV. törvény, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvényben foglaltak alapján Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Montágh Imre 

Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Alapító Okiratát 

az alábbiak szerint módosítja:  

 

Az Alapító Okirat 2. pontja kiegészül az alábbiak szerint módosul: 

 

1. A pedagógiai szakmai szolgáltatás területén az alábbi feladatokat látja el: 

1.1. szaktanácsadás, melynek feladata az oktatási, pedagógiai módszerek megismertetése és 

terjesztése, 

1.2. a pedagógusok képzésének, továbbképzésének, átképzésének, önképzésének szervezése. 
1.3.    tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat, amelynek feladata a tanulók, a tanulóközösségek, 

diákönkormányzatok segítése, a jogai ismeretéhez szükséges ismeretek nyújtásával, 

tanügyigazgatási információk közvetítésével 

 

2. A pedagógiai szakszolgálatok területén ellátja az alábbi területeket: 

2.1. gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 

2.2. fejlesztő felkészítés 

2.3. logopédiai ellátás, 

2.4. konduktív pedagógiai ellátás 

2.5. gyógytestnevelés ellátása, 

2.6. utazó szakemberek segítségével a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, 

oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók fejlesztése, fejlesztésének segítése 

 

Az Alapító Okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

Az Alapító Okirat 3. pontjából törlésre kerül az alaptevékenység 2009. évben érvényes 

szakfeladat szerinti besorolása. 

 

Az Alapító Okirat 3. pontja, az alaptevékenységek 2010. évtől érvényes szakfeladat rend 

szerinti besorolása, kiegészül az alábbiakkal: 

856000 Oktatást kiegészítő tevékenység 

8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 

85601 Pedagógiai szakszolgáltatások 

85201 Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton 

85202 Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton 

85101 Óvodai nevelés 
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855 Egyéb oktatás 

8559 M.n.s. egyéb oktatás 

85591 Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés 

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1.-4. évfolyam) 

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5.-8. évfolyam) 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés  

 

A pedagógiai szakszolgáltató tevékenység és a pedagógiai szakmai szolgáltatások pontokban 

a felsorolás az alábbiak szerint módosul: 

 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység  

- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 

- fejlesztő felkészítés 

- logopédiai ellátás, 

- konduktív pedagógiai ellátás 

- gyógytestnevelés ellátása, 

- utazó szakemberek segítségével a többi gyermekkel, tanulóval 

együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók fejlesztése, fejlesztésének segítése 
 

856020     Pedagógiai szakmai szolgáltatások 

- szaktanácsadás, melynek feladata az oktatási, pedagógiai 

módszerek megismertetése és terjesztése, 
- pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének 

segítése, szervezése 

- a tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat, amelynek feladata a 

tanulók, a tanulóközösségek, diákönkormányzatok segítése, a jogai 

ismeretéhez szükséges ismeretek nyújtásával, tanügyigazgatási 

információk közvetítésével 

 

A költségvetési szerv alaptevékenységét érintő, fenntartó által meghatározott alapadatok a 

2010/2011 – es tanévben a költségvetési szerv alaptevékenységét érintő, fenntartó által 

meghatározott alapadatok módosítása a közoktatási intézmények 2010/2011. tanév szakmai 

feladatellátásához szükséges órakeretek meghatározásáról szóló 172/2010. (VI.24.) számú, a 

közoktatási intézmények 2010/2011. tanév szakmai feladatellátásához szükséges pedagógus 

álláshelyek számának meghatározásáról szóló 173/2010. (VI.24.) számú, valamint a 

2010/2011. tanév indítható osztályai számának meghatározásáról szóló 175/2010. (VI.24.) 

számú képviselő-testületi határozatok alapján: 
Az intézmény tanulócsoportjainak száma: 7 (6.-7. osztály 

összevont) 

Napközis, iskolaotthonos, tanulószobai csoportok száma: 2 

Pedagógus álláshelyek száma: 

általános iskola 

17 

 

Nem pedagógus álláshelyek száma: 8,5 

Fenntartó által meghatározott  órakeret: 315,35 

Az Alapító Okirat 15. pontja az alábbiak szerint módosul: 

Az óvodába felvehető maximális gyermeklétszám: 15 fő. 

Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlanok maradnak. 

 

Abony, 2010. augusztus ..…                            Romhányiné Dr. Balogh Edit  

            polgármester 
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236./2010. (VIII.26.) számú képviselő-testületi határozat 6. számú melléklete 

 

MONTÁGH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS EGYSÉGES 

GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY 

  

Alapító Okirata 
 

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4.§ (1), 

továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésében foglaltak alapján 

Abony Város Önkormányzata a Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Alapító Okiratát az alábbiak szerint adja ki. 

1. A költségvetési szerv  

Neve: Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény 

Rövid neve: Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és EGYMI 

Székhelye: 2740 Abony, Bicskei út 2. 

A költségvetési szerv telephelye: 

  
2740 Abony, Semmelweis u. 1. hrsz. 3859 

2745 Kőröstetétlen, Szolnoki 1. hrsz. 136 

2768 Újszilvás, Alkotmány u. 73. hrsz. 40/2 

 

2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 

Az intézmény feladata a sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános műveltséget 

megalapozó alapfokú nevelés és oktatás. A nevelés, oktatás lehetővé teszi a tanulók 

érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelő középiskolai, ill. szakiskolai 

továbbtanulást, pályaválasztást. 

Az intézmény ellátja a középsúlyos fogyatékos gyermekek óvodai nevelését, iskolai életmódra 

felkészítését. 

Az intézmény az 1993. évi a közoktatásról szóló LXXIX. törvény 33. § (12), 34. §, 36. § és a 

10/1994. (V. 13.) MKM rendelet a pedagógiai szakmai szolgáltatásról valamint a 14/1994. (VI. 

24) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról alapján 

pedagógiai szakmai és szakszolgálati szolgáltatási feladatokat lát el a többi gyermekkel, tanulóval 

együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása segítése 

céljából. 

 

1. A pedagógiai szakmai szolgáltatás területén az alábbi feladatokat látja el: 

1.1. szaktanácsadás, melynek feladata az oktatási, pedagógiai módszerek 

megismertetése és terjesztése, 

1.2. a pedagógusok képzésének, továbbképzésének, átképzésének, önképzésének 

szervezése. 
1.3. tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat, amelynek feladata a tanulók, a tanulóközösségek, 

diákönkormányzatok segítése, a jogai ismeretéhez szükséges ismeretek nyújtásával, 

tanügyigazgatási információk közvetítésével 

2. A pedagógiai szakszolgálatok területén ellátja az alábbi területeket: 

2.1.     gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 
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2.2.     fejlesztő felkészítés 

2.3.     logopédiai ellátás, 

2.4.     konduktív pedagógiai ellátás 

2.5.     gyógytestnevelés ellátása, 

2.6. utazó szakemberek segítségével a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, 

oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók fejlesztése, fejlesztésének segítése 

 

A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény a 

szolgáltatásokat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 20. §. (1) bekezdésében jelölt 

intézménytípusra látja el. 

 

3.  Alaptevékenység besorolása 2010. évtől érvényes szakfeladat szerint: 

 

Alaptevékenység TEÁOR száma:  

8520 Alapfokú oktatás 

856000 Oktatást kiegészítő tevékenység 

8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 

85601 Pedagógiai szakszolgáltatások 

85201 Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton 

85202 Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton 

85101 Óvodai nevelés 

855 Egyéb oktatás 

8559 M.n.s. egyéb oktatás 

85591 Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés  

 

Alaptevékenységi szakfeladatok: 

 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,  

oktatása (1-4. évfolyam) 
- tanulásban akadályozott (értelmileg enyhe fokban sérült) 

- dyslexia, dysgraphia, dyscalculia 

- érzékszervi fogyatékos: hallássérült 

- testi fogyatékos, mozgássérült 

- tanulási zavar veszélyeztetett 

- aktivitás és figyelem zavara 

- kevert specifikus fejlődési zavar 

- iskolai képességek kevert zavara 

                     

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,  

oktatása (5-8. évfolyam)  
- tanulásban akadályozott (értelmileg enyhe fokban sérült) 

- dyslexia, dysgraphia, dyscalculia 

- érzékszervi fogyatékos: hallássérült 

- testi fogyatékos, mozgássérült 

- tanulási zavar veszélyeztetett 
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- aktivitás és figyelem zavara 

- kevert specifikus fejlődési zavar 

- iskolai képességek kevert zavara                     

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1.-4. évfolyam) 

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5.-8. évfolyam) 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napköziotthoni nevelése 

855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

856011     Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

- logopédiai ellátás  

- fejlesztő felkészítés 

- konduktív pedagógiai ellátás 

- gyógytestnevelés 

- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 

gyógypedagógiai asszisztensi ellátás 

856020     Pedagógiai szakmai szolgáltatások 

- szaktanácsadás, melynek feladata az oktatási, pedagógiai 

módszerek megismertetése és terjesztése, 
- pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének 

segítése, szervezése 

- a tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat, amelynek feladata a tanulók, 

a tanulóközösségek, diákönkormányzatok segítése, a jogai 

ismeretéhez szükséges ismeretek nyújtásával, tanügyigazgatási 

információk közvetítésével 

 

A költségvetési szerv alaptevékenységét érintő, fenntartó által meghatározott alapadatok a 

2010/2011 – es tanévben a költségvetési szerv alaptevékenységét érintő, fenntartó által 

meghatározott alapadatok módosítása a közoktatási intézmények 2010/2011. tanév szakmai 

feladatellátásához szükséges órakeretek meghatározásáról szóló 172/2010. (VI.24.) számú, a 

közoktatási intézmények 2010/2011. tanév szakmai feladatellátásához szükséges pedagógus 

álláshelyek számának meghatározásáról szóló 173/2010. (VI.24.) számú, valamint a 

2010/2011. tanév indítható osztályai számának meghatározásáról szóló 175/2010. (VI.24.) 

számú képviselő-testületi határozatok alapján: 

 
Az intézmény tanulócsoportjainak száma: 7 (6.-7. osztály 

összevont) 

Napközis, iskolaotthonos, tanulószobai csoportok száma: 2 

Pedagógus álláshelyek száma: 

általános iskola 

17 

 

Nem pedagógus álláshelyek száma: 8,5 

Fenntartó által meghatározott  órakeret: 315,35 

 

4. A költségvetési szerv működési köre: 

 

Abony Város közigazgatási területe, Abony és kistérsége települései. A költségvetési szerv 

felkérésre vagy megbízásból megyei, országos feladatokat is elláthat. 
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5. A költségvetési szerv irányító és fenntartó szerv neve, székhelye: 

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

A költségvetési szerv alapító jogokkal felruházott irányító, fenntartó szerv neve, 

székhelye:  

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

A költségvetési szerv felügyeleti szerv neve, székhelye: 

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1.   

 

6. A költségvetési szerv típus szerinti besorolása: 

 

A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató 

Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 

 

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szerv gazdasági és pénzügyi 

feladatainak ellátására Abony Város Polgármesteri Hivatalát (2740 Abony, Kossuth tér 1.) jelöli 

ki. 

 

A költségvetési szerv vállalkozói tevékenységet nem folytathat. 

 

7. Vezetőjének kinevezési (megbízási) rendje: 

 

A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási rendje az alábbiak szerint alakul: 

 

Az intézményvezetői (iskolaigazgatói) állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati 

eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a jegyző köteles elvégezni. A 

pályázati felhívást a vonatkozó jogszabályok előírásai alapján kell közzétenni. 

 

Az intézményvezetői megbízást a helyi önkormányzat Képviselő-testülete adja. A megbízás 5 

évre, illetve tanévre szól. Jogszabály eltérő szabályokat is megállapíthat. 

 

8. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (ok) megjelölése: 

Közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az 

irányadó.  

 

9. A költségvetési szerv jogi személyiségű szervezeti egységgel nem rendelkezik. 

 

10. A költségvetési szerv típusa:  

 

Gyógypedagógiai óvoda és nevelési-oktatási intézmény, pedagógiai szakmai szolgáltató és 

pedagógiai szakszolgálati intézmény, többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény.
 
 

 

11. A feladatellátást szolgáló vagyon: 
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A feladat ellátását szolgáló alapításkori – alapító okirat jóváhagyásakor meglévő – ingatlan és ingó 

vagyona az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet mellékletében felsoroltak az alapító tulajdona. 

 

12. A vagyon feletti rendelkezés joga: 

 

A vagyon feletti jogosultság a 11. pontban felsorolt, valamint a költségvetési szerv működése 

során keletkező vagyontárgyak esetében elsősorban az alapító illeti meg. 

Az intézményvezető az egyes vagyontárgyak feletti bérbeadási, értékesítési jogosultságát az 

önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak szerint gyakorolhatja. 

 

13. Az iskolába felvehető maximális tanulólétszám: 100 fő 

14. Évfolyamok száma: 8 évfolyam 

15. Az óvodába felvehető maximális gyermeklétszám: 15 fő 

16. Az óvodai csoportok száma: 1 csoport 

 

Záradék: A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Abony Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete a 157/2009. (V.28.) sz. határozatával hagyta jóvá.  

 

Abony, 2009. május 28.      

P.H.  

  

------------------------------------------------------ 

alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 

 

Záradék: A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratának módosítását Abony 

Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 271/2009. (VIII.27.) sz. határozatával hagyta 

jóvá.  

 

Abony, 2009. augusztus 27. 

P.H. 

 

------------------------------------------------------- 

alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 

 

Záradék: A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratának módosítását Abony 

Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 236/2010. (VIII.26.) sz. határozatával hagyta 

jóvá.  

 

Abony, 2010. augusztus 26. 

P.H. 

------------------------------------------------------- 

alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 
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236./2010. (VIII.26.) számú képviselő-testületi határozat 7. számú melléklete 

 

BIHARI JÁNOS ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ 

MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 

 

Alapító Okiratának  

 

2. számú módosító okirata  
 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben, az államháztartás működési 

rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendeletben, a költségvetési szervek jogállásáról és 

gazdálkodásáról a 2008. évi CV. törvény, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvényben foglaltak alapján Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bihari János 

Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratát az alábbiak szerint 

módosítja:  

 

Az Alapító Okirat 3. pontjából törlésre kerül az alaptevékenység 2009. évben érvényes 

szakfeladat szerinti besorolása. 

 

Az Alapító Okirat 3. pontja, az alaptevékenységek 2010. évtől érvényes szakfeladat rend 

szerinti besorolása kiegészül az alábbiakkal: 

 

Alaptevékenység TEÁOR száma: 
852020 Alapfokú művészetoktatás 

 

A költségvetési szerv alaptevékenységét érintő, fenntartó által meghatározott alapadatok a 

2010/2011 – es tanévben a költségvetési szerv alaptevékenységét érintő, fenntartó által 

meghatározott alapadatok módosítása a közoktatási intézmények 2010/2011. tanév szakmai 

feladatellátásához szükséges órakeretek meghatározásáról szóló 172/2010. (VI.24.) számú, a 

közoktatási intézmények 2010/2011. tanév szakmai feladatellátásához szükséges pedagógus 

álláshelyek számának meghatározásáról szóló 173/2010. (VI.24.) számú, valamint a 

2010/2011. tanév indítható osztályai számának meghatározásáról szóló 175/2010. (VI.24.) 

számú képviselő-testületi határozatok alapján: 

 
Pedagógus álláshelyek száma: 17,5 

Nem pedagógus álláshelyek száma: 2 

Fenntartó által meghatározott  órakeret: 385 (túlóra 27) 

 

Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlanok maradnak. 

 

Abony, 2010. augusztus ..…                                

 

Romhányiné Dr. Balogh Edit  

         polgármester 
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236/2010. (VIII.26.) számú képviselő-testületi határozat 8. számú melléklete 

 

BIHARI  JÁNOS ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI 

INTÉZMÉNY 
 

Alapító Okirat 
 

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4.§ (1), 

továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésében foglaltak alapján 

Abony Város Önkormányzata a Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény Alapító Okiratát az alábbiak szerint határozza meg. 

1. A költségvetési szerv  

Neve: Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

Székhelye: 2740 Abony, Kálvin János u. 1.  

A költségvetési szerv telephelye:  

 

Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: 2740 Abony, Kálvin 

J. u. 11. hrsz: 3344 

Somogyi Imre Általános Iskola: 2740 Abony, Szelei u. 1. hrsz: 856 

Abonyi Lajos Művelődési Ház,  

Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely: Abony, Báthory u. 2. hrsz. 3297 

 

2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 
Az intézmény feladata az alapfokú művészetoktatás, zeneművészet és táncművészet. A művészetoktatás lehetővé teszi 

a tanulók érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelő középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulást, 

pályaválasztást. 

 

3. Alaptevékenység besorolása 2010. évtől érvényes szakfeladat szerint: 

 

Alaptevékenység TEÁOR száma:  

8520 Alapfokú oktatás 

852020 Alapfokú művészetoktatás 

 

Alaptevékenységi szakfeladatok: 

 
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 

852032 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti,  

             szín-és bábművészeti ágban 

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

 

A költségvetési szerv alaptevékenységét érintő, fenntartó által meghatározott alapadatok a 

2010/2011 – es tanévben a költségvetési szerv alaptevékenységét érintő, fenntartó által 

meghatározott alapadatok módosítása a közoktatási intézmények 2010/2011. tanév szakmai 

feladatellátásához szükséges órakeretek meghatározásáról szóló 172/2010. (VI.24.) számú, a 

közoktatási intézmények 2010/2011. tanév szakmai feladatellátásához szükséges pedagógus 

álláshelyek számának meghatározásáról szóló 173/2010. (VI.24.) számú, valamint a 
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2010/2011. tanév indítható osztályai számának meghatározásáról szóló 175/2010. (VI.24.) 

számú képviselő-testületi határozatok alapján: 

 
Pedagógus álláshelyek száma: 17,5 

Nem pedagógus álláshelyek száma: 2 

Fenntartó által meghatározott  órakeret: 385 (túlóra 27) 

 

4. A költségvetési szerv működési köre: 

 

Az intézmény ellátási területe Abony város közigazgatási területére és a kistérség településeire 

terjed ki. 

 

5. A költségvetési szerv irányító és fenntartó szerv neve, székhelye: 

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

A költségvetési szerv alapító jogokkal felruházott irányító, fenntartó szerv neve, székhelye:  

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

A költségvetési szerv felügyeleti szerv neve, székhelye: 

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1.   

 

6. A költségvetési szerv típus szerinti besorolása: 

 

A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató 

Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 

 

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szerv gazdasági és pénzügyi 

feladatainak ellátására Abony Város Polgármesteri Hivatalát (2740 Abony, Kossuth tér 1.) jelöli 

ki. 

 

A költségvetési szerv vállalkozói tevékenységet nem folytathat. 

 

7. Vezetőjének kinevezési (megbízási) rendje: 

 

Az intézményvezetői (iskolaigazgatói) állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati 

felhívást a vonatkozó jogszabályok előírásai alapján kell közzétenni. 

Az intézményvezetői megbízást a helyi önkormányzat Képviselő-testülete adja. A megbízás 5 

évre, illetve tanévre szól. Jogszabály eltérő szabályokat megállapíthat. 

 

8. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (ok) megjelölése: 

Közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az 

irányadó.  

Megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak, akik jogviszonyára a Polgári Törvénykönyvről szóló 

1959. évi. IV. törvény az irányadó. 

 

9. A költségvetési szerv jogi személyiségű szervezeti egységgel nem rendelkezik. 

10. A költségvetési szerv típusa: Alapfokú művészetoktatási intézmény 

11. A feladatellátást szolgáló vagyon: 
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A feladat ellátását szolgáló alapításkori – alapító okirat jóváhagyásakor meglévő – ingatlan és ingó 

vagyona az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet mellékletében felsoroltak az alapító tulajdona. 

 

12. A vagyon feletti rendelkezés joga: 

A vagyon feletti jogosultság a 11. pontban felsorolt, valamint a költségvetési szerv működése 

során keletkező vagyontárgyak esetében elsősorban az alapító illeti meg. 

Az intézményvezető az egyes vagyontárgyak feletti bérbeadási, értékesítési jogosultságát az 

önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak szerint gyakorolhatja. 

 

13. Az iskolába felvehető maximális tanulólétszám: 315 fő 

14. Évfolyamok száma: 12 évfolyam 

15. Művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezése: 

 

Zeneművészeti ág: 

Zongora tanszak: zongora 

Vonós tanszak: hegedű, mélyhegedű, gordonka, bőgő 

Szolfézs tanszak: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet 

Fúvós tanszak: 

-fafúvós hangszerek: furulya, oboa, klarinét, fuvola, szaxofon 

-rézfúvós hangszerek: trombita, vadászkürt, harsona, tenor- és bariton, kürt, tuba 

Magánének tanszak 

Gitár tanszak 

Ütő tanszak 

Kamarazene tanszak 

 

Záradék: A Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratát Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

157/2009. (V.28.) sz. határozatával hagyta jóvá.  

 

Abony, 2009. május 28.      

P.H. 

 

------------------------------------------------------ 

alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 

 

Záradék: A Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító okiratának módosítását Abony Város Önkormányzat Képviselő-

testülete a 271/2009. (VIII.27.) sz. határozatával hagyta jóvá.  

 

Abony, 2009. augusztus 27. 

P.H. 

 

------------------------------------------------------- 

alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 

 

Záradék: A Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító okiratának módosítását Abony Város Önkormányzat Képviselő-

testülete a 236/2010. (VIII.26.) sz. határozatával hagyta jóvá.  
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Abony, 2010. augusztus 26. 

P.H. 

 

------------------------------------------------------- 

alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 

 
 

236/2010. (VIII.26.) számú képviselő-testületi határozat 9. számú melléklete 

 

KINIZSI PÁL GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA 

 

Alapító Okiratának  

 

2. számú módosító okirata 

 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben, az államháztartás működési 

rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendeletben, a költségvetési szervek jogállásáról és 

gazdálkodásáról a 2008. évi CV. törvény, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvényben foglaltak alapján Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kinizsi Pál 

Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:  

 

Az Alapító Okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

Az Alapító Okirat 3. pontjából törlésre kerül az alaptevékenység 2009. évben érvényes 

szakfeladat szerinti besorolása. 

 

Az Alapító Okirat 3. pontja, az alaptevékenységek 2010. évtől érvényes szakfeladat rend 

szerinti besorolása kiegészül az alábbiakkal: 

 

Alaptevékenység TEÁOR száma: 
85311 Gimnáziumi oktatás 

85312 Szakközépiskolai oktatás 

 

A költségvetési szerv alaptevékenységét érintő, fenntartó által meghatározott alapadatok a 

2010/2011 – es tanévben a költségvetési szerv alaptevékenységét érintő, fenntartó által 

meghatározott alapadatok módosítása a közoktatási intézmények 2010/2011. tanév szakmai 

feladatellátásához szükséges órakeretek meghatározásáról szóló 172/2010. (VI.24.) számú, a 

közoktatási intézmények 2010/2011. tanév szakmai feladatellátásához szükséges pedagógus 

álláshelyek számának meghatározásáról szóló 173/2010. (VI.24.) számú, valamint a 

2010/2011. tanév indítható osztályai számának meghatározásáról szóló 175/2010. (VI.24.) 

számú képviselő-testületi határozatok alapján: 

 
Az intézmény tanulócsoportjainak száma: 9 (5 gimnáziumi és 4 

szakközépiskolai osztály) 

Pedagógus álláshelyek száma: 20 

Nem pedagógus álláshelyek száma: 4 

Fenntartó által meghatározott  órakeret: 499,2 

 

 

Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlanok maradnak. 
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Abony, 2010. augusztus ..…”                                  

Romhányiné Dr. Balogh Edit  

           polgármester 

 
 

 

236/2010. (VIII.26.) számú képviselő-testületi határozat 10. számú melléklete 

 
KINIZSI PÁL GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA 

 

Alapító Okirata 

 
A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4.§ (1), 

továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésében foglaltak alapján 

Abony Város Önkormányzata a Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okiratát az 

alábbiak szerint határozza meg. 

1. A költségvetési szerv  

Neve: Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola 

Székhelye: 2740 Abony, Kossuth tér 18. 

A költségvetési szerv telephelye: 

 

Abonyi Lajos Művelődési Ház,  

Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely: Abony, Báthory u. 2. hrsz. 3297 

 

2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 

A gimnázium és szakközépiskola feladata biztosítani az általános műveltséget megalapozó 

szakmai, valamint érettségi vizsgára és felsőfokú tanulmányok megkezdésére és a munkába állásra 

felkészítő nevelést és oktatást. 

 

3. Alaptevékenység besorolása 2010. évtől érvényes szakfeladat szerint: 

 

Alaptevékenység TEÁOR száma:  

8531 Általános középfokú oktatás 

85311 Gimnáziumi oktatás 

85312 Szakközépiskolai oktatás 

 

Alaptevékenységi szakfeladatok 

  
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13.évfolyam) 

nyelvi előkészítő 

853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) 

853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti  

oktatás a szakképzési évfolyamokon 

- ügyviteli szakmacsoporton belüli szakképzés  

- informatikai szakmacsoporton belüli szakképzés (gazdasági 

informatikus képzés) 
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- öt évfolyamos gimnáziumi képzés 

- közgazdasági szakmacsoporton belüli szakképzés 

(vállalkozási ügyintéző képzés, pénzügyi számviteli 

ügyintéző képzés) 

 

853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati  

 oktatás a szakképzési évfolyamokon 

- ügyviteli szakmacsoporton belüli szakképzés  

- informatikai szakmacsoporton belüli szakképzés (gazdasági 

informatikus képzés) 

- öt évfolyamos gimnáziumi képzés 

- közgazdasági szakmacsoporton belüli szakképzés 

(vállalkozási ügyintéző képzés, pénzügyi számviteli 

ügyintéző képzés) 

853114 Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13.évfolyam) 

853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13.évfolyam) 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés 

855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 

 

A költségvetési szerv alaptevékenységét érintő, fenntartó által meghatározott alapadatok a 

2010/2011 – es tanévben a költségvetési szerv alaptevékenységét érintő, fenntartó által 

meghatározott alapadatok módosítása a közoktatási intézmények 2010/2011. tanév szakmai 

feladatellátásához szükséges órakeretek meghatározásáról szóló 172/2010. (VI.24.) számú, a 

közoktatási intézmények 2010/2011. tanév szakmai feladatellátásához szükséges pedagógus 

álláshelyek számának meghatározásáról szóló 173/2010. (VI.24.) számú, valamint a 

2010/2011. tanév indítható osztályai számának meghatározásáról szóló 175/2010. (VI.24.) 

számú képviselő-testületi határozatok alapján: 

 
Az intézmény tanulócsoportjainak száma: 9 (5 gimnáziumi és 4 

szakközépiskolai osztály) 

Pedagógus álláshelyek száma: 20 

Nem pedagógus álláshelyek száma: 4 

Fenntartó által meghatározott  órakeret: 499,2 

 

4. A költségvetési szerv működési köre: 

 

Abony Város közigazgatási területére terjed ki. 

 

5.  A költségvetési szerv irányító és fenntartó szerv neve, székhelye: 

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

A költségvetési szerv alapító jogokkal felruházott irányító, fenntartó szerv neve, 

székhelye:  

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

A költségvetési szerv felügyeleti szerv neve, székhelye: 

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1.   

 

6. A költségvetési szerv típus szerinti besorolása: 
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A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató 

Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 

 

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szerv gazdasági és pénzügyi 

feladatainak ellátására Abony Város Polgármesteri Hivatalát (2740 Abony, Kossuth tér 1.) jelöli 

ki. 

 

A költségvetési szerv vállalkozói tevékenységet nem folytathat. 

 

7. Vezetőjének kinevezési (megbízási) rendje: 

 

Az intézményvezetői (iskolaigazgatói) állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati 

eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a jegyző köteles elvégezni. A 

pályázati felhívást a vonatkozó jogszabályok előírásai alapján közzé kell tenni. 

Az intézményvezetői megbízást a helyi önkormányzat Képviselő-testülete adja. A megbízás 5 

évre, illetve tanévre szól. Jogszabály eltérő szabályokat is megállapíthat. 

 

8. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (ok) megjelölése: 

Közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az 

irányadó.  

Megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak, akik jogviszonyára a Polgári Törvénykönyvről szóló 

1959. évi. IV. törvény az irányadó. 

 

9. A költségvetési szerv jogi személyiségű szervezeti egységgel nem rendelkezik. 

 

10. A költségvetési szerv típusa: többcélú intézmény 

 

11. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

 

A feladatok ellátásához az intézménynek rendelkezésre áll, illetve kizárólagos használatába kerül 

az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlan: 

 

Ingatlan címe:   hrsz:    terület (m2) 

Abony, Kossuth tér 18.  5503    6629 

 

Rendelkezésre állnak továbbá a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. A felsorolt 

vagyontárgyakat a nevelő-oktató munka feladatainak ellátásához szabadon használhatja. 

 

12. A vagyon feletti rendelkezés joga: 

 

A költségvetési szerv az iskola rendelkezésére álló épületeket, helyiségeket, tárgyi eszközöket az 

önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott időre bérletbe adhatja, szabad szellemi 

kapacitását felhasználhatja, szellemi termékeit értékesítheti, feltéve, hogy az nem akadályozza az 

intézményben folyó nevelő és oktató munkát, figyelembe véve az önkormányzat 

vagyonrendeletében foglaltakat. 

A használatába adott ingatlanok tekintetében a tulajdonosi jogokat az önkormányzat Képviselő-

testülete gyakorolja, azonban annak rendeltetésszerű használatáról az intézmény köteles 

gondoskodni az önkormányzat rendeletében meghatározott módon. 
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13. A szakközépiskolába felvehető maximális tanulólétszám: 120 fő 

A gimnáziumba felvehető maximális tanulólétszám: 120 fő 

Az iskolai nevelés, oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában felvehető 

maximális tanulólétszám: 24 fő  

 

14. A szakközépiskolában az évfolyamok száma: 4 évfolyam 

Évfolyamonként 1 osztály 

 

A gimnáziumban az évfolyamok száma: 4 évfolyam + 1 nyelvi előkészítő évfolyam 

Évfolyamonként: 1 osztály 

 

Az iskolai nevelés, oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában az 

évfolyamok száma legfeljebb 2 évfolyam 

Évfolyamonként 1 osztály 

 

Záradék: A Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola egységes szerkezetbe foglalt alapító 

okiratát Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 157/2009. (V.28.) sz. 

határozatával 2009. 05. 28. hatállyal hagyta jóvá.  

 

 

Abony, 2009. május 28.     P.H. 

 

------------------------------------------------------- 

alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 

 

 

Záradék: A Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola egységes szerkezetbe foglalt Alapító 

okiratának módosítását Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 271/2009. 

(VIII.27.) sz. határozatával hagyta jóvá.  

 

Abony, 2009. augusztus 27. 

 

P.H. 

 

------------------------------------------------------- 

alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 

 

 

Záradék: A Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola egységes szerkezetbe foglalt Alapító 

okiratának módosítását Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 236/2010. 

(VIII.26.) sz. határozatával hagyta jóvá.  

 

Abony, 2010. augusztus 26. 

 

P.H. 

 

------------------------------------------------------- 

alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 
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236/2010. (VIII.26.) számú képviselő-testületi határozat 11. számú melléklete 

 

GYÖNGYSZEMEK ÓVODÁJA 
 

Alapító Okiratának  

 

2. számú módosító okirata 
 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben, az államháztartás működési 

rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendeletben, a költségvetési szervek jogállásáról és 

gazdálkodásáról a 2008. évi CV. törvény, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvényben foglaltak alapján Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyöngyszemek 

Óvodája Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:  

 

Az Alapító Okirat 3. pontja az alábbiak szerint változik: 

 

Az Alapító Okirat 3. pontjából törlésre kerül az alaptevékenység 2009. évben érvényes 

szakfeladat szerinti besorolása. 

 

Az Alapító Okirat 3. pontja, az alaptevékenységek 2010. évtől érvényes szakfeladat rend 

szerinti besorolása kiegészül az alábbiakkal: 

 

Alaptevékenység TEÁOR száma:  

          851010 Óvodai nevelés 

 

Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlanok maradnak. 

 

 

Abony, 2010. augusztus…… 

 

       Romhányiné Dr. Balogh Edit 

        polgármester 
 

 

 

236/2010. (VIII.26.) számú képviselő-testületi határozat 12. számú melléklete 

 

GYÖNGYSZEMEK ÓVODÁJA 

 

Alapító Okirata 
 

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4.§ (1), 

továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésében foglaltak alapján 

Abony Város Önkormányzata a Gyöngyszemek Óvodája Alapító Okiratát az alábbiak szerint 

adja ki. 

1. A költségvetési szerv  

Neve: Gyöngyszemek Óvodája 

 Székhelye: 2740 Abony, Köztársaság út 11./A.  
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A költségvetési szerv telephelyei:  
              

2740 Abony, Apponyi u. 5. hrsz: 48 

2740 Abony, Szelei u. 29. hrsz:1052 

Köztársaság úti zártkert hrsz: 50 

 

2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai 

nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások 

keretében folyik. 

Alaptevékenységi körében ellátja a gyermekek személyiségének és képességeinek fejlesztését, 

közösségi életre történő felkészítését, a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált 

fejlesztését, fejlődésének elősegítését, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai 

nevelését. 

Saját programja alapján felvállalja a részképesség kieséssel, beilleszkedési és magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek fejlődésének segítését. 

Felvállalja a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését gyógypedagógus, 

fejlesztőpedagógus igénybevételével, az alábbiak szerint: 

a/ Érzékszervi fogyatékos (látássérült), enyhe fokban értelmi fogyatékos és beszédfogyatékos 

gyermekek. 

b/ A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és 

súlyos rendellenességgel küzdő gyermek. 

c/ A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra nem visszavezethető 

tartós és súlyos rendellenességgel küzdő gyermek. 

d/ Nevelési, tanulási folyamatban akadályozott.
  

Felvállalja az oktatási és kulturális miniszter által kiadott személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, 

felzárkóztató program szerint foglalkoztatást. 

 

3. Alaptevékenység besorolása 2010. évtől érvényes szakfeladat szerint: 

 

Alaptevékenység TEÁOR száma:  

8510 Iskolai előkészítő oktatás 

85101 Óvodai nevelés 

 

Alaptevékenységi szakfeladatok: 

 

851011 Óvodai nevelés, ellátás, iskolai életmódra felkészítés; nemzeti, etnikai 

kisebbségi feladatok ellátása; óvodai integrációs program alkalmazása 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása, az iskolai 

életmódra felkészítése, integrált nevelése az alábbi sajátos nevelési igény esetén: 

- értelmileg enyhe fokban sérült 

- beszédfogyatékos 

- érzékszervi fogyatékos: látássérült 

- testi fogyatékos, mozgássérült 

- nevelési, tanulási folyamatban akadályozott 

- aktivitás és figyelem zavara 

- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 

organikus okra visszavezethető tartós és súlyos 

rendellenesség 
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- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 

organikus okra nem visszavezethető tartós és súlyos 

rendellenesség 

- személyiségfejlesztés, tehetséggondozás, felzárkóztatás 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

 

A költségvetési szerv alaptevékenységét érintő, fenntartó által meghatározott alapadatok: 

 
Pedagógus álláshelyek száma: 17 

Nem pedagógus álláshelyek száma: 9,5 

 

4. A költségvetési szerv működési köre: 

 

Abony Város közigazgatási területe. Az óvoda kötelező felvételi körzete: Az Abonyi Lajos út, 

valamint az Abonyi Lajos úttól a Ceglédi útig terjedő terület. 

 

5.  A költségvetési szerv irányító és fenntartó szerv neve, székhelye: 

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

A költségvetési szerv alapító jogokkal felruházott irányító, fenntartó szerv neve, 

székhelye:  

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

A költségvetési szerv felügyeleti szerv neve, székhelye: 

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1.   

 

6. A költségvetési szerv típus szerinti besorolása: 

 

A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató 

Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 

 

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szerv gazdasági és pénzügyi 

feladatainak ellátására Abony Város Polgármesteri Hivatalát (2740 Abony, Kossuth tér 1.) jelöli 

ki. 

 

A költségvetési szerv vállalkozói tevékenységet nem folytathat. 

 

7. Vezetőjének kinevezési (megbízási) rendje: 

 

Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás 

előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a jegyző köteles elvégezni. A pályázati 

felhívást a vonatkozó jogszabályok előírásai alapján kell közzétenni. 

 

Az intézményvezetői megbízást a helyi önkormányzat Képviselő-testülete adja. A megbízás 5 

évre, illetve tanévre szól. Jogszabály eltérő szabályokat is megállapíthat. 

 

8. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (ok) megjelölése: 
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- Közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az 

irányadó.  

 

9. A költségvetési szerv jogi személyiségű szervezeti egységgel nem rendelkezik. 

 

10. A költségvetési szerv típusa: óvoda 

 

11. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

 

Ingatlan címe:    hrsz:    terület (m2) 

Abony, Köztársaság úti óvoda 20    119 

Abony, Apponyi úti óvoda  48    603 

Abony, Szelei úti óvoda  1052    989 

Köztársaság úti zártkert  50    627 

 

Rendelkezésre állnak továbbá a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. A felsorolt 

vagyontárgyakat a nevelő-oktató munka feladatainak ellátásához szabadon használhatja. 

 

12. A vagyon feletti rendelkezés joga: 

 

A költségvetési szerv a rendelkezésére álló épületeket, helyiségeket, tárgyi eszközöket az 

önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott időre bérletbe adhatja, szabad szellemi 

kapacitását felhasználhatja, szellemi termékeit értékesítheti, feltéve, hogy az nem akadályozza az 

intézményben folyó nevelő és oktató munkát, figyelembe véve az önkormányzat 

vagyonrendeletében foglaltakat. 

A használatába adott ingatlanok tekintetében a tulajdonosi jogokat az önkormányzat Képviselő-

testülete gyakorolja, azonban annak rendeltetésszerű használatáról az intézmény köteles 

gondoskodni az önkormányzat rendeletében meghatározott módon. 

 

13. Az óvodába felvehető maximális gyermeklétszám: 240 fő 

Az Óvodai Intézmény 8 óvodai csoporttal működő nevelési-oktatási intézmény. 

Sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma csoportonként maximum 3 fő. 

 

Záradék: A Gyöngyszemek Óvodája egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Abony 

Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 157/2009. (V.28.) sz. határozatával hagyta jóvá.  

 

Abony, 2009. május 28.     P.H. 

-----------------------------------------------------  

alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 

 

 

Záradék: A Gyöngyszemek Óvodája egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratának 

módosítását Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 271/2009. (VIII.27.) sz. 

határozatával hagyta jóvá.  

 

Abony, 2009. augusztus 27. 

P.H. 

 

------------------------------------------------------- 

alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 



 52 

 

 

Záradék: A Gyöngyszemek Óvodája egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratának 

módosítását Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 236/2010. (VIII.26.) sz. 

határozatával hagyta jóvá.  

 

Abony, 2010. augusztus 26. 

 

P.H. 

 

------------------------------------------------------- 

alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 

 

 

 
236/2010. (VIII.26.) számú képviselő-testületi határozat 13. számú melléklete 

 

PINGVINES ÓVODA 
 

Alapító Okiratának  

 

2. számú módosító okirata 
 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben, az államháztartás működési 

rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendeletben, a költségvetési szervek jogállásáról és 

gazdálkodásáról a 2008. évi CV. törvény, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvényben foglaltak alapján Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pingvines 

Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:  

 

Az Alapító Okirat 3. pontja az alábbiak szerint változik: 

 

Az Alapító Okirat 3. pontjából törlésre kerül az alaptevékenység 2009. évben érvényes 

szakfeladat szerinti besorolása. 

 

Az Alapító Okirat 3. pontja, az alaptevékenységek 2010. évtől érvényes szakfeladat rend 

szerinti besorolása kiegészül az alábbiakkal: 

 

85101 Óvodai nevelés 

889 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 

8891 Gyermekek napközbeni ellátása 

889101 Bölcsődei ellátás 

   

Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlanok maradnak. 

 

Abony, 2010. augusztus…… 

 

       Romhányiné Dr. Balogh Edit 

        polgármester 
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236//2010. (VIII.26.) számú képviselő-testületi határozat 14. számú melléklete 

 

PINGVINES ÓVODA 

 

Alapító Okirata 
 

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4.§ (1), 

továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésében foglaltak alapján 

Abony Város Önkormányzata a Pingvines Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint adja ki. 

1. A költségvetési szerv  

Neve: Pingvines Óvoda  

Székhelye: 2740 Abony, Bethlen Gábor út 3. – 5.  

A költségvetési szerv telephelyei: 

 
2740 Abony, Bethlen G. u. 8. hrsz: 4861 

2740 Abony, Arany J. u. 8. hrsz: 3339 

      

2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai 

nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások 

keretében folyik. 

Alaptevékenységi körében ellátja a gyermekek személyiségének és képességeinek fejlesztését, 

közösségi életre történő felkészítését, a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált 

fejlesztését, fejlődésének elősegítését, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai 

nevelését. 

Saját programja alapján felvállalja a részképesség kieséssel, beilleszkedési és magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek fejlődésének segítését. 

Felvállalja a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését gyógypedagógus, 

fejlesztőpedagógus igénybevételével, az alábbiak szerint: 

a/ Érzékszervi fogyatékos (hallássérült, látássérült), enyhe fokban értelmi fogyatékos és 

beszédfogyatékos gyermekek. 

b/ A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és 

súlyos rendellenességgel küzdő gyermek. 

c/ A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra nem visszavezethető 

tartós és súlyos rendellenességgel küzdő gyermek. 

d/ Nevelési, tanulási folyamatban akadályozott.
  

Felvállalja az oktatási és kulturális miniszter által kiadott személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, 

felzárkóztató program szerint foglalkoztatást. 

 

3. Alaptevékenység besorolása 2010. évtől érvényes szakfeladat szerint: 

 

Alaptevékenység TEÁOR száma:  

8510 Iskolai előkészítő oktatás 

85101 Óvodai nevelés 

889 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 

8891 Gyermekek napközbeni ellátása 

889101 Bölcsődei ellátás 
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Alaptevékenységi szakfeladatok: 

 

851011 Óvodai nevelés, ellátás, iskolai életmódra felkészítés; nemzeti, etnikai 

kisebbségi feladatok ellátása; óvodai integrációs program alkalmazása 

889101 Bölcsődei ellátás 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása, az iskolai 

életmódra felkészítése, integrált nevelése az alábbi sajátos nevelési igény esetén: 

- értelmileg enyhe fokban sérült 

- beszédfogyatékos 

- érzékszervi fogyatékos: hallássérült 

- testi fogyatékos, mozgássérült 

- nevelési, tanulási folyamatban akadályozott 

- aktivitás és figyelem zavara 

- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 

organikus okra visszavezethető tartós és súlyos 

rendellenesség 

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 

organikus okra nem visszavezethető tartós és súlyos 

rendellenesség 

- személyiségfejlesztés, tehetséggondozás, felzárkóztatás 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

 

A költségvetési szerv alaptevékenységét érintő, fenntartó által meghatározott alapadatok: 

 
Pedagógus álláshelyek száma: 17 

Nem pedagógus álláshelyek száma: 9,5 

 

4. A költségvetési szerv működési köre: 

 

Abony Város közigazgatási területe. Az intézmény kötelező felvételi körzete: A Ceglédi út, 

valamint a Ceglédi úttól a Tószegi útig terjedő terület. 

 

5. A költségvetési szerv irányító és fenntartó szerv neve, székhelye: 

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

A költségvetési szerv alapító jogokkal felruházott irányító, fenntartó szerv neve, 

székhelye:  

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

A költségvetési szerv felügyeleti szerv neve, székhelye: 

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1.   

 

6. A költségvetési szerv típus szerinti besorolása: 

 

A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató 

Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 

 

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv 
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Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szerv gazdasági és pénzügyi 

feladatainak ellátására Abony Város Polgármesteri Hivatalát (2740 Abony, Kossuth tér 1.) jelöli 

ki. 

A költségvetési szerv vállalkozói tevékenységet nem folytathat. 

 

7. Vezetőjének kinevezési (megbízási) rendje: 

 

Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás 

előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a jegyző köteles elvégezni. A pályázati 

felhívást a vonatkozó jogszabályok előírásai alapján kell közzétenni. 

 

Az intézményvezetői megbízást a helyi önkormányzat Képviselő-testülete adja. A megbízás 5 

évre, illetve tanévre szól. Jogszabály eltérő szabályokat is megállapíthat. 

 

8. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (ok) megjelölése: 

- Közalkalmazott, aki jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény az irányadó.  

 

9. A költségvetési szerv jogi személyiségű szervezeti egységgel nem rendelkezik. 

 

10. A költségvetési szerv típusa: óvoda 

 

11. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

 

Ingatlan címe:    hrsz:    terület (m2) 

Abony,  Arany J. úti óvoda  3339      798 

Abony, Bethlen G. úti óvoda  4894    5586 

Abony, Bethlen G. úti óvoda  4861      750 

 

Rendelkezésre állnak továbbá a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. A felsorolt 

vagyontárgyakat a nevelő-oktató munka feladatainak ellátásához szabadon használhatja. 

 

12. A vagyon feletti rendelkezés joga: 

 

A költségvetési szerv a rendelkezésre álló épületeket, helyiségeket az önkormányzat 

vagyonrendeletében meghatározott időre bérletbe adhatja, szabad szellemi kapacitását 

felhasználhatja, szellemi termékeit értékesítheti, feltéve, hogy az nem akadályozza az 

intézményben folyó nevelő és oktató munkát, figyelembe véve az önkormányzat 

vagyonrendeletében foglaltakat. 

A használatába adott ingatlanok tekintetében a tulajdonosi jogokat az önkormányzat Képviselő-

testülete gyakorolja, azonban annak rendeltetésszerű használatáról az intézmény köteles 

gondoskodni az önkormányzat rendeletében meghatározott módon. 

 

13. Az óvodába felvehető maximális gyermeklétszám: 240 fő 

Az Óvodai Intézmény 8 óvodai csoporttal működő nevelési-oktatási intézmény. 

Sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma csoportonként maximum 3 fő. 
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Záradék: A Pingvines Óvoda egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Abony Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete a 157/2009. (V.28.) sz. határozatával hagyta jóvá.  

 

Abony, 2009. május 28.      

P.H. 

 

------------------------------------------------------ 

alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 

 

 

Záradék: A Pingvines Óvoda egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratának módosítását 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 271/2009. (VIII.27.) sz. határozatával 

hagyta jóvá.  

 

Abony, 2009. augusztus 27. 

 

P.H. 

 

------------------------------------------------------- 

alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 

 
 

Záradék: A Pingvines Óvoda egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratának módosítását 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 236/2010. (VIII.26.) sz. határozatával 

hagyta jóvá.  

 

Abony, 2010. augusztus 26. 

 

P.H. 

 

------------------------------------------------------- 

alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 

 
 

236/2010. (VIII.26.) számú képviselő-testületi határozat 15. számú melléklete 

 

SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 

 

Alapító Okiratának  

 

2. számú módosító okirata 

 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben, az államháztartás működési 

rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendeletben, a költségvetési szervek jogállásáról és 

gazdálkodásáról a 2008. évi CV. törvény, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvényben foglaltak alapján Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szivárvány 

Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:  
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Az Alapító Okirat 3. pontja az alábbiak szerint változik: 

 

Az Alapító Okirat 3. pontjából törlésre kerül az alaptevékenység 2009. évben érvényes 

szakfeladat szerinti besorolása. 

 

Az Alapító Okirat 3. pontja, az alaptevékenységek 2010. évtől érvényes szakfeladat rend 

szerinti besorolása kiegészül az alábbiakkal: 

 

Alaptevékenység TEÁOR száma:  

85101 Óvodai nevelés 

889 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 

8891 Gyermekek napközbeni ellátása 

889101 Bölcsődei ellátás 

 

A költségvetési szerv alaptevékenységét érintő, fenntartó által meghatározott alapadatok a 

2010/2011 – es tanévben a költségvetési szerv alaptevékenységét érintő, fenntartó által 

meghatározott alapadatok módosítása a közoktatási intézmények 2010/2011. tanév szakmai 

feladatellátásához szükséges pedagógus álláshelyek számának meghatározásáról szóló 

173/2010. (VI.24.) számú képviselő-testületi határozatok alapján: 

 
Pedagógus álláshelyek száma: 15 

Nem pedagógus álláshelyek száma: 16 

 

 

Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlanok maradnak. 

 

 

Abony, 2010. augusztus…… 

 

 

       Romhányiné Dr. Balogh Edit 

        polgármester 
 

 

 

236/2010. (VIII.26.) számú képviselő-testületi határozat 16. számú melléklete 

 

SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 

 

Alapító Okirata 
 

 

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4.§ (1), 

továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésében foglaltak alapján 

Abony Város Önkormányzata a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát az alábbiak 

szerint adja ki. 

1. A költségvetési szerv  

Neve: Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 
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Székhelye: 2740 Abony, Tószegi út 58./A.  

 

2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

A bölcsőde feladata a családban nevelkedő, elsősorban dolgozó szülők 1-3 éves gyermekeinek 

napközbeni ellátása, szakszerű gondozása, nevelése, az életkori és egyéni sajátosságok 

figyelembevételével. 

 

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai 

nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások 

keretében folyik. 

Alaptevékenységi körében ellátja a gyermekek személyiségének és képességeinek fejlesztését, 

közösségi életre történő felkészítését, a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált 

fejlesztését, fejlődésének elősegítését, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai 

nevelését. 

Saját programja alapján felvállalja a részképesség kieséssel, beilleszkedési és magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek fejlődésének segítését. 

Felvállalja a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését gyógypedagógus, 

fejlesztőpedagógus igénybevételével, az alábbiak szerint: 

a/ Érzékszervi fogyatékos (látássérült), enyhe fokban értelmi fogyatékos és beszédfogyatékos 

gyermekek. 

b/ A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és 

súlyos rendellenességgel küzdő gyermek. 

c/ A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra nem visszavezethető 

tartós és súlyos rendellenességgel küzdő gyermek. 

d/ Nevelési, tanulási folyamatban akadályozott.
  

Felvállalja az oktatási és kulturális miniszter által kiadott személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, 

felzárkóztató program szerint foglalkoztatást. 

 

3. Alaptevékenység besorolása 2010. évtől érvényes szakfeladat szerint: 

 

Alaptevékenység TEÁOR száma:  

8510 Iskolai előkészítő oktatás 

85101 Óvodai nevelés 

889 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 

8891 Gyermekek napközbeni ellátása 

889101 Bölcsődei ellátás 

 

 

Alaptevékenységi szakfeladatok: 

 
851011 Óvodai nevelés, ellátás, iskolai életmódra felkészítés; nemzeti, etnikai 

kisebbségi feladatok ellátása; óvodai integrációs program alkalmazása 

889101 Bölcsődei ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása, az iskolai 

életmódra felkészítése, integrált nevelése az alábbi sajátos nevelési igény esetén: 

- értelmileg enyhe fokban sérült 

- beszédfogyatékos 

- érzékszervi fogyatékos: látássérült 

- testi fogyatékos, mozgássérült 

- nevelési, tanulási folyamatban akadályozott 
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- aktivitás és figyelem zavara 

- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 

organikus okra visszavezethető tartós és súlyos 

rendellenesség 

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 

organikus okra nem visszavezethető tartós és súlyos 

rendellenesség 

- személyiségfejlesztés, tehetséggondozás, felzárkóztatás 

 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

 

A költségvetési szerv alaptevékenységét érintő, fenntartó által meghatározott alapadatok a 

2010/2011 – es tanévben a költségvetési szerv alaptevékenységét érintő, fenntartó által 

meghatározott alapadatok módosítása a közoktatási intézmények 2010/2011. tanév szakmai 

feladatellátásához szükséges pedagógus álláshelyek számának meghatározásáról szóló 

173/2010. (VI.24.) számú képviselő-testületi határozatok alapján: 

 
Pedagógus álláshelyek száma: 15 

Nem pedagógus álláshelyek száma: 16 

 

4. A költségvetési szerv működési köre: 

 

A bölcsőde kötelező felvételi körzete: Abony Város közigazgatási területe.  

Az óvoda kötelező felvételi körzete: A Tószegi út, valamint a Tószegi úttól az Abonyi Lajos útig 

terjedő terület. 

 

5.  A költségvetési szerv irányító és fenntartó szerv neve, székhelye: 

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

A költségvetési szerv alapító jogokkal felruházott irányító, fenntartó szerv neve, 

székhelye:  

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

A költségvetési szerv felügyeleti szerv neve, székhelye: 

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1.   

 

6. A költségvetési szerv típus szerinti besorolása: 

 

A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató 

Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 

 

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szerv gazdasági és pénzügyi 

feladatainak ellátására Abony Város Polgármesteri Hivatalát (2740 Abony, Kossuth tér 1.) jelöli 

ki. 

 

A költségvetési szerv vállalkozói tevékenységet nem folytathat. 
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7. Vezetőjének kinevezési (megbízási) rendje: 

 

Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás 

előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a jegyző köteles elvégezni. A pályázati 

felhívást a vonatkozó jogszabályok előírásai alapján kell közzétenni. 

 

Az intézményvezetői megbízást a helyi önkormányzat Képviselő-testülete adja. A megbízás 5 

évre, illetve tanévre szól. Jogszabály eltérő szabályokat is megállapíthat. 

 

8. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (ok) megjelölése: 

- Közalkalmazott, akik jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény az irányadó.  

 

9. A költségvetési szerv jogi személyiségű szervezeti egységgel nem rendelkezik. 

 

10. A költségvetési szerv típusa: közös igazgatású közoktatási intézmény 

 

11. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

 

A feladatok ellátásához az intézménynek rendelkezésre állnak, illetve kizárólagos használatába 

kerülnek az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlanok: 

 

Ingatlan címe:    hrsz:    terület (m2) 

Abony,  Tószegi u. 58/A.            3835               7804 

 

Rendelkezésre állnak továbbá a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. A felsorolt 

vagyontárgyakat a nevelő-oktató munka feladatainak ellátásához szabadon használhatja. 

 

12. A vagyon feletti rendelkezés joga: 

 

A költségvetési szerv a rendelkezésre álló épületeket, helyiségeket az önkormányzat 

vagyonrendeletében meghatározott időre bérletbe adhatja, szabad szellemi kapacitását 

felhasználhatja, szellemi termékeit értékesítheti, feltéve, hogy az nem akadályozza az 

intézményben folyó nevelő és oktató munkát, figyelembe véve az önkormányzat 

vagyonrendeletében foglaltakat. 

A használatába adott ingatlanok tekintetében a tulajdonosi jogokat az önkormányzat Képviselő-

testülete gyakorolja, azonban annak rendeltetésszerű használatáról az intézmény köteles 

gondoskodni az önkormányzat rendeletében meghatározott módon. 

 

13. Az óvodába felvehető a maximális gyermeklétszám: 210 fő 

      Sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma csoportonként maximum 3 fő. 

A bölcsődébe felvehető a maximális gyermeklétszám: 22 fő  

 

A költségvetési szerv 7 óvodai és 2 bölcsődei csoporttal működő intézmény.   

 

Záradék: A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 157/2009. (V.28.) sz. határozatával hagyta 

jóvá.  

 

Abony, 2009. május 28.      
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P.H. 

 

------------------------------------------------------- 

alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 

 

 

Záradék: A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratának 

módosítását Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 271/2009. (VIII.27.) sz. 

határozatával hagyta jóvá.  

 

Abony, 2009. augusztus 27. 

 

P.H. 

 

------------------------------------------------------- 

alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 

 
 

Záradék: A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratának 

módosítását Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 236/2010. (VIII.26.) sz. 

határozatával hagyta jóvá.  

 

Abony, 2010. augusztus 26. 

 

P.H. 

 

------------------------------------------------------- 

alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 

 
 

236/2010. (VIII.26.) számú képviselő-testületi határozat 17. számú melléklete 

 

ABONYI LAJOS MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUMI 

KIÁLLÍTÓHELY 

 

Alapító Okiratának  

 

2. számú módosító okirata 
 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben, az államháztartás működési 

rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendeletben, a költségvetési szervek jogállásáról és 

gazdálkodásáról a 2008. évi CV. törvény, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvényben foglaltak alapján Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abonyi Lajos 

Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely Alapító Okiratát az alábbiak szerint 

módosítja:  

 

Az Alapító Okirat 3. pontja az alábbiak szerint változik: 
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Az Alapító Okirat 3. pontjából törlésre kerül az alaptevékenység 2009. évben érvényes 

szakfeladat szerinti besorolása. 

 

Az Alapító Okirat 3. pontja, az alaptevékenységek 2010. évtől érvényes szakfeladat rend 

szerinti besorolása kiegészül az alábbiakkal: 

 

3. Alaptevékenység besorolása 2010. évtől érvényes szakfeladat szerint: 

 

Alaptevékenység TEÁOR száma:  

9101 Könyvtári, levéltári tevékenység  

91012 Könyvtári tevékenység 

9102 Múzeumi tevékenység 

91020 Múzeumi tevékenység 

9105 Közművelődési tevékenységek 

9313 Szabadidős sport támogatása 

 

Alaptevékenységi szakfeladatok: 

910121 Könyvtári állomány gyarapítása nyilvántartása 

 

Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlanok maradnak. 

 

 

Abony, 2010. augusztus ….  

 

        Romhányiné Dr. Balogh Edit 

         polgármester 

 
 

 

236/2010. (VIII.26.) számú képviselő-testületi határozat 18. számú melléklete 

 

ABONYI LAJOS MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS 

MÚZEUMI KIÁLLÍTÓHELY  

 

Alapító Okirata 
 

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4.§ (1), 

továbbá a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvényben foglaltak alapján Abony Város Önkormányzata az Abonyi Lajos 

Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely Alapító Okiratát az alábbiak szerint adja ki. 

 

1. A költségvetési szerv  

Neve: Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely  

Székhelye: 2740 Abony, Csillag Zsigmond út 5. 

A költségvetési szerv telephelye: 

Múzeumi Kiállítóhely          2740 Abony, Vasút u. 16. hrsz. 3342 

Művelődési Ház                   2740 Abony, Báthory u. 2. hrsz. 3297 



 63 

 

2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

A közművelődési szolgáltatást ellátó intézmény Abony város polgárainak művelődését az alábbi 

feladatok ellátásával szolgálja: 

- Művelődési Ház:  
Biztosítja a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez, az iskolarendszeren kívüli oktatáshoz, 

valamint a különböző művelődő, ismeretszerző, amatőr közösségek tevékenységének 

működéséhez szükséges feltételeket; elősegíti a kultúra értékeinek megismerését és 

befogadását, valamint feladata az ünnepek kultúrájának gondozása és a fenntartó által 

meghatározott egyéb közművelődési feladatok ellátása. 

- Városi Könyvtár:  

Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre 

bocsátja, tájékoztat a könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól, biztosítja más 

könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, részt vesz a könyvtárak közötti 

dokumentum- és információcserében, gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek 

megfelelően alakítja, közhasznú információs szolgáltatást nyújt, helyismereti 

információkat és dokumentumokat gyűjt, és egyéb kiegészítő feladatokat lát el.  

-  Múzeumi Kiállítóhely:  

Feladata a kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtése, nyilvántartása, 

megőrzése, valamint a kulturális javak, régészeti lelőhelyek, illetőleg épületek vagy 

épületegyüttesek tartozékaikkal és berendezéseikkel együtt történő bemutatása. 

 

3. Alaptevékenység besorolása 2010. évtől érvényes szakfeladat szerint: 

 

Alaptevékenység TEÁOR száma:  

9101 Könyvtári, levéltári tevékenység  

91012 Könyvtári tevékenység 

9102 Múzeumi tevékenység 

91020 Múzeumi tevékenység 

9105 Közművelődési tevékenységek 

9313 Szabadidős sport támogatása 

 

Alaptevékenységi szakfeladatok: 

 
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 

910121 Könyvtári állomány gyarapítása nyilvántartása 

900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 

910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 

910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

931301 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 

 

4. A költségvetési szerv működési köre: Abony Város közigazgatási területe 

 

5.  A költségvetési szerv irányító és fenntartó szerv neve, székhelye: 

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. 
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A költségvetési szerv alapító jogokkal felruházott irányító, fenntartó szerv neve, 

székhelye:  

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

A költségvetési szerv felügyeleti szerv neve, székhelye: 

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

6. A költségvetési szerv típus szerinti besorolása: 

 

A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató 

Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 

 

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmény gazdasági és pénzügyi feladatainak 

ellátására Abony Város Polgármesteri Hivatalát (2740 Abony, Kossuth tér 1.) jelöli ki. 

A költségvetési szerv vállalkozói tevékenységet nem folytathat. 

 

7. Vezetőjének kinevezési (megbízási) rendje: 

 

Az intézmény vezetője a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján magasabb vezető 

állású közalkalmazottnak minősül, akit Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat 

útján nevez ki. 

 

8. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (ok) megjelölése: 

- Közalkalmazott, akik jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény az irányadó.  

 

 

9. A költségvetési szerv jogi személyiségű szervezeti egységgel nem rendelkezik. 

 

10. A költségvetési szerv típusa: közművelődési, közgyűjteményi és muzeális intézmény 

 

11. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

 

A feladatok ellátásához rendelkezésre áll az intézmény kizárólagos használatában lévő abonyi 858 

hrsz-ú 1472 m
2 

ingatlan, valamint a 3342 hrsz-ú 1025 m2 és a 3297 hrsz-ú 951 m2 ingatlanok.  

Rendelkezésre állnak továbbá a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. A felsorolt 

vagyontárgyakat az intézmény feladatai ellátásához szabadon használhatja. 

 

12. A vagyon feletti rendelkezés joga: 

 

A költségvetési szerv a rendelkezésre álló épületeket, helyiségeket az önkormányzat 

vagyonrendeletében meghatározott időre bérletbe adhatja, szabad szellemi kapacitását 

felhasználhatja, szellemi termékeit értékesítheti, feltéve, hogy az nem akadályozza az 

intézményben folyó nevelő és oktató munkát, figyelembe véve az önkormányzat 

vagyonrendeletében foglaltakat. 
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A használatába adott ingatlanok tekintetében a tulajdonosi jogokat az önkormányzat Képviselő-

testülete gyakorolja, azonban annak rendeltetésszerű használatáról az intézmény köteles 

gondoskodni az önkormányzat rendeletében meghatározott módon. 

 

Záradék: Az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratát Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

157/2009. (V.28.) sz. határozatával hagyta jóvá.  

 

Abony, 2009. május 28.      

P.H. 

 

------------------------------------------------------- 

alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 

 

Záradék: Az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító okiratának módosítását Abony Város Önkormányzat Képviselő-

testülete a 271/2009. (VIII.27.) sz. határozatával hagyta jóvá.  

 

Abony, 2009. augusztus 27. 

P.H. 

 

------------------------------------------------------- 

alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 

 

Záradék: Az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító okiratának módosítását Abony Város Önkormányzat Képviselő-

testülete a 236/2010. (VIII.26.) sz. határozatával hagyta jóvá.  

 

Abony, 2010. augusztus 26. 

P.H. 

------------------------------------------------------- 

alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 

 
 

236/2010. (VIII.26.) számú képviselő-testületi határozat 19. számú melléklete 

 

ABONY VÁROSI SPORTCSARNOK 

 

Alapító Okiratának  

 

2. számú módosító okirata 
 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben, az államháztartás működési 

rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendeletben, a költségvetési szervek jogállásáról és 

gazdálkodásáról a 2008. évi CV. törvény, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvényben foglaltak alapján Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony Városi 

Sportcsarnok Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:  

 

Az Alapító Okirat 3. pontja az alábbiak szerint változik: 
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Az Alapító Okirat 3. pontjából törlésre kerül az alaptevékenység 2009. évben érvényes 

szakfeladat szerinti besorolása. 

 

Az Alapító Okirat 3. pontja, az alaptevékenységek 2010. évtől érvényes szakfeladat rend 

szerinti besorolása kiegészül az alábbiakkal: 

 

Alaptevékenység TEÁOR száma:  

931 Sporttevékenység 

9313 Szabadidős sport támogatása 

9319 Egyéb sporttevékenység 

932 Egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 

9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 

 

Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlanok maradnak. 

 

 

Abony, 2010. augusztus ….  

 

        Romhányiné Dr. Balogh Edit 

         polgármester 

 

 
236/2010. (VIII.26.) számú képviselő-testületi határozat 20. számú melléklete 

 

 

ABONY VÁROSI SPORTCSARNOK 

 

Alapító Okirata 
 

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4.§ (1), 

továbbá a sportról szóló 2004. I. törvényben foglaltak alapján Abony Város Önkormányzata az 

Abony Városi Sportcsarnok Alapító Okiratát az alábbiak szerint határozza meg. 

1. A költségvetési szerv  

Neve: Abony Városi Sportcsarnok 

Székhelye: 2740 Abony, Kossuth tér 18. 

Telephelye: Sportpálya, 2740 Abony, Imre u. 4. hrsz.5022 

 

2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 

Városi szinten jelentkező diák-, szabadidős és versenysport feladatok ellátása, az önkormányzat 

sportlétesítményeinek fenntartása, üzemeltetése, karbantartása. 

 

3. Alaptevékenység besorolása 2010. évtől érvényes szakfeladat szerint: 

 

Alaptevékenység TEÁOR száma:  

9311 Sportlétesítmény működtetése 

931 Sporttevékenység 
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9313 Szabadidős sport támogatása 

9319 Egyéb sporttevékenység 

932 Egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 

9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 

 

Alaptevékenységi szakfeladatok: 

 

931301 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 

932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás 

931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 

931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

 

4. A költségvetési szerv működési köre: Abony Város közigazgatási területe 

 

5.  A költségvetési szerv irányító és fenntartó szerv neve, székhelye: 

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

A költségvetési szerv alapító jogokkal felruházott irányító, fenntartó szerv neve, 

székhelye:  

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

A költségvetési szerv felügyeleti szerv neve, székhelye: 

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

6. A költségvetési szerv típus szerinti besorolása: 

 

A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató 

Közszolgáltató szerv fajtája: közintézet 

 

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmény gazdasági és pénzügyi feladatainak 

ellátására Abony Város Polgármesteri Hivatalát (2740 Abony, Kossuth tér 1.) jelöli ki. 

 

7. Vezetőjének kinevezési (megbízási) rendje: 

 

Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján.  

 

8. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (ok) megjelölése: 

- Közalkalmazott, akik jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény az irányadó.  

 

9. A költségvetési szerv jogi személyiségű szervezeti egységgel nem rendelkezik. 

 

10. A költségvetési szerv típusa: sportfeladatokat ellátó intézmény 

 

11. A feladatellátást szolgáló vagyon: 
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A feladatok ellátásához az intézménynek rendelkezésre áll a kizárólagos használatában lévő 

önkormányzati tulajdonú ingatlan. 

 

Ingatlan címe:                                      Hrsz.           Terület  

Kossuth tér 18.                                     5503            3375 m
2
 

(Gimnáziummal közös) 

Imre u. 4.                                            4989/1           2 ha 2715 m
2
 

 

Rendelkezésre állnak továbbá a leltár szerint nyilvántartott állóeszközök. A felsorolt 

vagyontárgyakat az intézmény feladatainak ellátásához szabadon használhatja. 

 

A költségvetési szerv a rendelkezésére álló épületeket, helyiségeket egy naptári évnél nem 

hosszabb időtartamra bérletbe adhatja, feltéve, hogy az alaptevékenysége és az ezen okiratban 

meghatározott feladatai ellátásában nem akadályozza, figyelembe véve az önkormányzati 

vagyonrendeletet. 

 

12. A vagyon feletti rendelkezés joga: 

 

A költségvetési szerv a rendelkezésre álló épületeket, helyiségeket az önkormányzat 

vagyonrendeletében meghatározott időre bérletbe adhatja, szabad szellemi kapacitását 

felhasználhatja, szellemi termékeit értékesítheti, feltéve, hogy az nem akadályozza az 

intézményben folyó nevelő és oktató munkát, figyelembe véve az önkormányzat 

vagyonrendeletében foglaltakat. 

A használatába adott ingatlanok tekintetében a tulajdonosi jogokat az önkormányzat Képviselő-

testülete gyakorolja, azonban annak rendeltetésszerű használatáról az intézmény köteles 

gondoskodni az önkormányzat rendeletében meghatározott módon. 

 

A felsorolt vagyontárgyakat az intézmény feladatainak ellátásához szabadon használhatja. 

 

Záradék: Az Abony Városi Sportcsarnok egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 157/2009. (V.28.) sz. határozatával hagyta 

jóvá.  

 

Abony, 2009. május 28. 

     P.H. 

 

------------------------------------------------------- 

alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 

 

 

Záradék: Az Abony Városi Sportcsarnok egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratának 

módosítását Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 271/2009. (VIII.27.) sz. 

határozatával hagyta jóvá.  

 

Abony, 2009. augusztus 27. 

 

P.H. 

 

------------------------------------------------------- 

alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 
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Záradék: Az Abony Városi Sportcsarnok egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratának 

módosítását Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 236/2010. (VIII.26.) sz. 

határozatával hagyta jóvá.  

 

Abony, 2010. augusztus 26. 

 

P.H. 

 

------------------------------------------------------- 

alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 

 

 
236/2010. (VIII.26.) számú képviselő-testületi határozat 21. számú melléklete 

 

POLGÁRMESTERI HIVATAL 

 

Alapító Okiratának  

 

2. számú módosító okirata 

 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben, az államháztartás működési 

rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendeletben, a költségvetési szervek jogállásáról és 

gazdálkodásáról a 2008. évi CV. törvény, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvényben foglaltak alapján Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri 

Hivatal Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:  

 

Az Alapító Okirat 3. pontja az alábbiak szerint változik: 

 

Az Alapító Okirat 3. pontjából törlésre kerül az alaptevékenység 2009. évben érvényes 

szakfeladat szerinti besorolása. 

 

Az Alapító Okirat 3. pontja, az alaptevékenységek 2010. évtől érvényes szakfeladat rend 

szerinti besorolása kiegészül az alábbiakkal: 

  

Alaptevékenység szakágazat száma: 

841124 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 

 

Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlanok maradnak. 

 

Abony, 2010. augusztus ….. 

        

Romhányiné Dr. Balogh Edit 

                   polgármester 
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236/2010. (VIII.26.) számú képviselő-testületi határozat 22. számú melléklete 

 

Abony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 

 

Alapító Okirata 
 

Abony Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § 

(1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66. §-a, valamint a 

költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1. §-a alapján 

az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki: 

 

1. A költségvetési szerv 

Neve: Abony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 

Székhelye: 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

2. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
 

A társadalom közös szükségletei kielégítését szolgáló feladatait alaptevékenységként a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. rendelkezései szerint illetve más jogszabályok 

alapján látja el. 

Ezek: 

        -  közegészségügyi, szociális, oktatási szolgáltatások, 

- kulturális sporttevékenység, 

- hatósági jogkörök, 

- városgazdálkodási, ellenőrzési, információszolgáltatás, 

- közszolgáltatások (infrastruktúra üzemeltetése, vízgazdálkodás, temető 

fenntartás, vásárfelügyelet, köztisztaság, stb.), 

- más közösségi szolgáltatások. 

 

3. Alaptevékenység besorolása 2010. évtől érvényes szakfeladat szerint: 

 

Alaptevékenység TEÁOR száma:  

8411 Általános közigazgatás 

 

Alaptevékenység szakágazat száma:  

841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

841124 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 

 

Alaptevékenység szakfeladatok száma és elnevezése: 

 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés 

581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

841132 Adóigazgatás 

841133 Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 

841402 Közvilágítás 

841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s szolgáltatások 
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841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 

869041 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás 

869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

889957 Hadigondozotti pénzellátások 

910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

931301 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 

932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás 

949900 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

421100 Út, autópálya építése 

522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

522130 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 

649000 Egyéb pénzügyi közvetítés 

661902 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység 

841112 Önkormányzati jogalkotás 

841125 Területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek  

841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz  

             kapcsolódó tevékenységek 

841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek  

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 

            (1-4. évfolyamon) 

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,  

            oktatása (1-4. évfolyam) 

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.) évfolyam 

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,  

             oktatása (5-8. évfolyam) 

852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 

852032 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti,  

             szín-és bábművészeti ágban 

853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13.évfolyam) 

853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) 

853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti  

   oktatás a szakképzési évfolyamokon 

853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati  

   oktatás a szakképzési évfolyamokon 

853114 Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13.évfolyam) 

853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13.évfolyam) 

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 

855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 

855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 

855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 

855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 

856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 
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862101 Háziorvosi alapellátás 

862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása 

862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása 

862301 Fogorvosi alapellátás 
862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

882111 Rendszeres szociális segély 

882112 Időskorúak járadéka 

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 

882115 Ápolási díj alanyi jogon 

882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

882119 Óvodáztatási támogatás 

882122 Átmeneti segély 

882123 Temetési segély 

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 

882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 

889935 Otthonteremtési támogatás 

882202 Közgyógyellátás 

882203 Köztemetés 

889101 Bölcsődei ellátás 

889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése 

889942 Önkormányzatok által nyújtott lakás támogatás 

890441 Közcélú foglalkoztatás 

890442 Közhasznú foglalkoztatás 

890443 Közmunka 

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

910123 Könyvtári szolgáltatások 

910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 

931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 

931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása  

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

 

4. Illetékességi területe: Abony Város közigazgatási területe, kivéve, ha jogszabály a 

költségvetési szerv illetékességét másként állapítja meg. 

 

5. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv(ek) neve, székhelye:  

Intézmény alapítója: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Intézmény irányító szerve, címe: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, 

Kossuth tér 1. 

 

6. Az intézmény típus szerinti besorolása: 

A tevékenységek jellege alapján: közhatalmi. 

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és gazdálkodó. 

7. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: 

A jegyző kinevezése a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. szerint pályázat 

alapján történik. Az intézmény képviseletére a Polgármesteri Hivatal vezetője, a jegyző jogosult. 
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8. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 

Köztisztviselő, akik jogviszonyára a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény az 

irányadó.  

Közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az 

irányadó.  

Munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az 

irányadó.  

Megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak, akik jogviszonyára a Polgári Törvénykönyvről szóló 

1959. évi. IV. törvény az irányadó. 

 

Az intézmény az alaptevékenységén túl vállalkozási tevékenységet nem végez. 

Az intézmény jogi személyiségű szervezeti egységgel nem rendelkezik. 

9. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

A feladat ellátását szolgáló alapításkori – alapító okirat jóváhagyásakor meglévő – ingatlan és ingó 

vagyona az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet mellékletében felsoroltak az alapító tulajdona. 

10. A vagyon feletti rendelkezés joga: 

A vagyon feletti jogosultság a 11. pontban felsorolt, valamint a költségvetési szerv működése 

során keletkező vagyontárgyak esetében elsősorban az alapító illeti meg. 

Az intézményvezető az egyes vagyontárgyak feletti bérbeadási, értékesítési jogosultságát az 

önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak szerint gyakorolhatja. 

 

Záradék: Abony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal alapító okirat módosítását (s 

így az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot is) Abony Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete a 157/2009. (V.28.) sz. határozatával fogadta el.  

 

Abony, 2009. május 28.      

P.H. 

------------------------------------------------------- 

alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 

 

Záradék: Abony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okiratának módosítását Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

271/2009. (VIII.27.) sz. határozatával hagyta jóvá.  

 

Abony, 2009. augusztus 27. 

P.H. 

------------------------------------------------------- 

alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 

 

Záradék: Abony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okiratának módosítását Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

236/2010. (VIII.26.) sz. határozatával hagyta jóvá.  

 

Abony, 2010. augusztus 26. 

P.H. 

------------------------------------------------------- 

alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 

 

- - - 
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5./ Napirendi pont tárgya:  Közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai 

programjának jóváhagyása 

    

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Átadta a szót Bánné Hornyik Mária Oktatási, Sport és Kulturális 

Bizottság Elnökének az előterjesztés ismertetésére. 

 

Bánné Hornyik Mária: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy az 

intézményvezetők megkapták a szakértői javaslatokat, a javasolt változások figyelembevételével 

elfogadható az intézmények nevelési, illetve pedagógiai programja. A Montágh Iskola nevelési 

programját nem javasolta a szakértő elfogadásra, módosítást és átdolgozást kért. Amikor a 

módosítás és átdolgozás elkészítésre kerül, akkor a Somogyi Iskola és a Gyulai Iskolával együtt 

történik meg a nevelési, pedagógiai program jóváhagyása. 

 

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. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az 

előterjesztést és az 1-es számú határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

237/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat   

a közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai programjának jóváhagyása 

(Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola) 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. törvény 102. § (1) bekezdés f.) pontjában foglaltakra, az alábbi határozatot hozza: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő – testülete a Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola 

Pedagógiai Programját – szakértői véleményben foglalt javaslatokkal kiegészítve - jóváhagyja. 

 

Határidő: 2010. szeptember 01. 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:    
Jegyzői Titkárság 

Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola 

A határozatról értesül:  

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

Dr. Németh Mónika jegyző 

Urbán Ildikó aljegyző 

Jegyzői Titkárság 

Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a 2-es számú határozati javaslat 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az 

előterjesztést és a 2-es számú határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

238/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat   

a közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai programjának jóváhagyása 

(Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. törvény 102. § (1) bekezdés f.) pontjában foglaltakra, az alábbi határozatot hozza: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő – testülete a Bihari János Zeneiskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programját – szakértői véleményben foglalt 

javaslatokkal kiegészítve - jóváhagyja. 

 

Határidő: 2010. szeptember 01. 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:    
Jegyzői Titkárság 

Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

A határozatról értesül:  

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

Dr. Németh Mónika jegyző 

Urbán Ildikó aljegyző 

Jegyzői Titkárság 

Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a 3-as számú határozati javaslat 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az 

előterjesztést és a 3-as számú határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

239/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat   

a közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai programjának jóváhagyása 

(Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény) 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. törvény 103. § (1) bekezdés f.) pontjában foglaltakra, az alábbi határozatot hozza: 
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Abony Város Önkormányzat Képviselő – testülete a Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Programját – szakértői 

véleményben foglaltaknak megfelelően – átdolgozásra javasolja. 

 

Határidő: 2010. szeptember 01. 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:    
Jegyzői Titkárság 

Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

A határozatról értesül:  

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

Dr. Németh Mónika jegyző 

Urbán Ildikó aljegyző 

Jegyzői Titkárság 

Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a 4-es számú határozati javaslat 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az 

előterjesztést és a 4-es számú határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

240/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat   

a közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai programjának jóváhagyása 

(Pingvines Óvoda) 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. törvény 102. § (1) bekezdés f.) pontjában foglaltakra, az alábbi határozatot hozza: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő – testülete a Pingvines Óvoda Nevelési Programját – 

szakértői véleményben foglalt javaslatokkal kiegészítve - jóváhagyja. 

 

Határidő: 2010. szeptember 01.  

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:    
Jegyzői Titkárság 

Pingvines Óvoda 

A határozatról értesül:  

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

Dr. Németh Mónika jegyző 

Urbán Ildikó aljegyző 

Jegyzői Titkárság 

Pingvines Óvoda 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és az 5-ös számú határozati javaslat 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az 

előterjesztést és az 5-ös számú határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

241/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat   

a közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai programjának jóváhagyása 

(Gyöngyszemek Óvodája) 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. törvény 102. § (1) bekezdés f.) pontjában foglaltakra, az alábbi határozatot hozza: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő – testülete a Gyöngyszemek Óvodája Nevelési 

Programját – szakértői véleményben foglalt javaslatokkal kiegészítve - jóváhagyja. 

 

Határidő: 2010. szeptember 01.  

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:    
Jegyzői Titkárság 

Gyöngyszemek Óvodája 

A határozatról értesül:  

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

Dr. Németh Mónika jegyző 

Urbán Ildikó aljegyző 

Jegyzői Titkárság 

Gyöngyszemek Óvodája 

 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a 6-os számú határozati javaslat 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az 

előterjesztést és a 6-os számú határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

242/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat   

a közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai programjának jóváhagyása 

(Szivárvány Óvoda és Bölcsőde) 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. törvény 102. § (1) bekezdés f.) pontjában foglaltakra, az alábbi határozatot hozza: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő – testülete a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Nevelési 

Programját – szakértői véleményben foglalt javaslatokkal kiegészítve - jóváhagyja. 
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Határidő: 2010. szeptember 01.  

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:    
Jegyzői Titkárság  

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 

A határozatról értesül:  

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

Dr. Németh Mónika jegyző 

Urbán Ildikó aljegyző 

Jegyzői Titkárság 

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 

- - - 

 

6./ Napirendi pont tárgya:  A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2011. évi csatlakozása 

    

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni nem 

kívánta.  

 

Kérdezte, van-e kérdés, hozzászólás? 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait 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 egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

243/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat   

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2011. évi 

csatlakozásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel az 51/2007.(III.26.) Kormányrendeletben 

és a pályázat 2011. évi fordulójának általános szerződési feltételeiben foglaltakra az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1.) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2010. évi fordulójához 

csatlakozik 3.000.000,-Ft összeggel, melyet a 2011. 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: 2010. szeptember 30. 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 



 79 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Határozatról értesül: 

 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

 Dr. Németh Mónika jegyző 

 Urbán Ildikó aljegyző 

 Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága  

(1244 Budapest,Pf.: 920.) 

Valamennyi Osztályvezető 

 

 

OKM Támogatáskezelő Igazgatósága 

1244 Budapest, Pf. 920 

részére ajánlott küldeményként postázandó 

2010. szeptember 30-ig 

 

CSATLAKOZÁSI NYILATKOZAT 

 
 
Alulírott, .....................................................  , mint a  ............................................... …………. Önkormányzat 

polgármestere (a polgármester akadályoztatása esetén teljes jogkörrel eljáró helyettese) jelen nyilatkozat 

aláírásával igazolom, hogy az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan 

döntést hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg 

felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához. 

Kijelentem, hogy az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat 

kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi 

fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok 

kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak 

megfelelően jár el.   

 
 ....................................................... 2010............................................  
 

P.H. 
 
 (aláírás) ..............................................  
 (név) 
  
 

NYILATKOZAT AZ ON-LINE ADATBÁZIS HASZNÁLATÁRÓL 1 

                                                 
 

 

Általános Szerződési Feltételek 1. sz. melléklete 
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Alulírott, ……………………………………………..  , mint a …………………………………………………………

  Önkormányzat 

polgármestere (a polgármester akadályoztatása esetén teljes jogkörrel eljáró helyettese) jelen 

nyilatkozat aláírásával igazolom, hogy az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az 

Ösztöndíjrendszer 2011. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokról hozott döntését az 

OKM Támogatáskezelő által üzemeltetett https://bursa.okmt.hu/palyazat/ Internet honlapon on-

line adatbázisban rögzíti. 

Az adatrögzítéssel megbízott munkatársa neve: 

Beosztása: 

Születési Idő: 

E-mail cím: 

Telefonszám: 

 ....................................................... 2010............................................  
 

P.H. 
 
 (aláírás) ..............................................  
 (név) 
  

- - - 

 

7./ Napirendi pont tárgya:  Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet járóbeteg-szakellátó 

tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítására cég kiválasztása 

    

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni nem 

kívánta. 

 

Retkes Mária: Pénzügyi Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta és a KPG Consult Kft. 

megbízását javasolta elfogadásra a Képviselő-testületnek, összege 700.000,-Ft + Áfa, melynek 

fedezete a városi tevékenység szakfeladat, működési céltartalék előirányzat során biztosított. 

 

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, a KPG 

Consult Kft. megbízásának elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az 

előterjesztést és a határozati javaslatot, a KPG Consult Kft. megbízását egyhangúlag elfogadta, és 

a következő határozatot hozta: 
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244/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat   

Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet járóbeteg-szakellátó tárgyú közbeszerzési eljárás 

lebonyolítására cég kiválasztásáról 

 

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 a Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet 

működtetéséhez kapcsolódóan a járóbeteg-szakellátás ellátása tárgyában közbeszerzési 

eljárás lebonyolítói feladatainak ellátásával KPG Consult Kft.-t (2700 Cegléd, Csolnak u. 

32.) bízza meg. 

 

2. A megbízási díj összege 700.000,-Ft + Áfa, melynek fedezete a városi tevékenység 

szakfeladat, működési céltartalék előirányzat során biztosított. 

 

3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat melléklete szerinti szerződés 

aláírására. 

 

Határidő: 2010. augusztus 30. 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Határozatról értesül: 

 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

 Dr. Németh Mónika jegyző 

 Urbán Ildikó aljegyző 

 Ep. Ecoline Kft. Tata, Nagysándor J. út 4. Kovács Péter ügyvezető 

 KPG Consult Kft. Cegléd, Csolnak u. 32. Kovács Gábor ügyvezető 

 Dr. Dóra Tímea egyéni ügyvéd Szolnok, Ságvári út 27. fsz. 3. 

Valamennyi Osztályvezető 

 

244/2010.(VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

MEGÁLLAPODÁS  

 

 

amely létrejött egyrészről, Abony Város Önkormányzata (2740, Abony, Kossuth tér 1.) 

képviseli Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester mint megbízó - továbbiakban megbízó  

 

másrészről a  KPG Consult Kft. (2700 Cegléd, Csolnak u. 32.) képviseli: Kovács Gábor 

ügyvezető, mint megbízott - továbbiakban megbízott között alulírott napon és helyen az alábbi 

feltételek mellett. 

 

1. Előzmények 

 

1.1.Az ajánlatot tevő KPG Consult Kft. az Ajánlatkérő felkérésére tesz ajánlatot, Abony Város 

Önkormányzata részére a Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet működtetéséhez kapcsolódóan a 
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járóbeteg-szakellátás ellátása tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás lebonyolítói feladatainak 

ellátására. 

 

A közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 22. § -ban meghatározottak szerint 

megbízónak a Kbt. 38. § szerint megállapított értékhatárra tekintettel közbeszerzési eljárást kell 

lefolytatni. 

 

A szerződő felek rögzítik azt a tényt, hogy a KPG Consult Kft. rendelkezik mindazon tárgyi és 

személyi feltételekkel, mely megbízás esetén közbeszerzési eljárás teljeskörű lebonyolításához 

szükséges. A megbízott kijelenti, hogy a megbízási szerződés tárgyának teljesítésére hivatalos 

közbeszerzési tanácsadót vesz igénybe.(…………………………..). A Megbízott a TEÁOR 84.11 

„Általános közigazgatás”, 70.22. „ Üzletviteli tanácsadás” tevékenység keretében látja el feladatát 

a Megbízó megbízása alapján. 

 

 

2. A szerződés tárgya 

 

2.1.Megbízó megbízza megbízottat nevében eljáró szervezetként a közbeszerzési feladatok 

lefolytatására előírt nyílt közbeszerzési eljárás 2.2. pontban foglaltak szerinti ellátásával, a 

megbízott eljárás szabályszerűségéért fennálló – a 7. pontban rögzített – felelősségvállalása 

mellett. 

 

2.2. A közbeszerzési eljárás lebonyolítása során a megbízott feladatai: 

 

Az adott beszerzéssel kapcsolatos helyzet- és piacfelmérés elvégzése, a közbeszerzés becsült 

értékének meghatározása, javaslattétel a választott eljárás fajtájára. 

A Megbízó iránymutatásai alapján és szakértőinek bevonásával az eljárás előkészítése, a 

szükséges egyeztetések lefolytatása. 

Az eljárást kezdeményező ajánlati felhívás elkészítése, az alkalmassági és kizárási 

feltételrendszer, bírálati szempontrendszer, az alapvető teljesítési elvárások kidolgozása az 

elvégzett piac-, és kockázatelemzés alapján. 

 

Az eljárást kezdeményező, a megbízó Közbeszerzési Szabályzata szerint elfogadott hirdetmény 

megjelentetéséről való gondoskodást. 

Ajánlati dokumentáció elkészítése, rendelkezésre tartása. 

 

Az ajánlattételi szakban érkező ajánlattevői kérdések fogadása, válaszok előkészítése, azok 

megküldése az eljárásban résztvevő ajánlattevők részére. 

 

A benyújtásra kerülő ajánlatok fogadása. 

 

Az ajánlatok bontási eljárásának megtartása, a bontásról jegyzőkönyv elkészítése, megküldése az 

ajánlattevők részére. 

 

A hiánypótlási felhívásra érkező dokumentumok megfelelőségének értékelése. 

 

Ajánlatok formai és tartalmi értékelése, döntési javaslat előkészítése, előterjesztése a megbízó 

felé.  
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Eredményhirdetési eljárás megtartása, az eredményhirdetésről jegyzőkönyv elkészítése, 

megküldése az ajánlattevőknek. 

 

Írásos összegzés és tájékoztató elkészítése, a kötelező hirdetmény formájában. 

Közreműködés a szerződés előkészítésében. 

Valamennyi az eljárás előkészítése és lebonyolítása során szükséges előterjesztés és jegyzőkönyv 

elkészítése, az eljárás teljes körű dokumentálása. 

A szerződéskötést követően teljesítési dokumentáció készítése és átadása a Megbízó részére. 

Szükség esetén helyszín biztosítása az eljárási cselekményekhez. 

 

Megbízott a megbízást – figyelemmel 2.2. pontban részletesen meghatározott feladatokra - 

elfogadja.  

 

3. Megbízási díj mértéke, esedékessége 

 

3.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy megbízottat a 2.2. pontban foglalt feladatok 

maradéktalan, s szerződésszerű  ellátásáért megbízási díj illeti meg, melynek mértéke 

összesen : 700.000,-Ft + ÁFA, az alábbi részletezés szerint:  

- a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződés aláírását követően számla 

alapján. 

 

3.2. A megbízási díj a 3.1. pontban részletezettek szerint, a megbízás teljesítésekor esedékes. 

Megbízott a feladatait a Kbt. által meghatározott határidők betartásával köteles elvégezni. 

A feladatok teljesítése után megbízott számlát bocsát ki. A megbízási díjat a számla 

kibocsátásától számított 30 banki napon belül kell megbízónak kiegyenlíteni egy 

összegben. 

 

 

4. Megbízó jogai, kötelezettségei 

 

4.1. Megbízó köteles mindazon szükséges információval, adatokkal ellátni megbízottat, 

            melyek ismerete a szerződésszerű teljesítéshez szükségesek. 

 

4.2. Megbízó köteles együttműködni megbízottal. 

 

5. Megbízott jogai, kötelezettségei 

 

5.1. Feladatait a megbízó üzleti érdekeit messzemenőkig figyelembe véve köteles 

maradéktalanul ellátni.  

 

5.2.  Feladat elvégzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket megbízott saját maga

 biztosítja. Feladatait a célszerűség és szakszerűség követelményeinek megfelelően szabadon 

látja el. Feladatainak ellátása során, - az ágazati jogszabályok     

          rendelkezéseinek betartása mellett - igénybe vehet közreműködőket, illetve teljesítési

 segédeket azzal, hogy azok magatartásáért sajátjaként felel.  

 

5.3.  Megbízott az adott helyzetben tőle elvárható szakszerű és gondos ügy ellátásra köteles.  
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5.4. A megbízott a feladat ellátáshoz szükséges időt, annak keretét, mértékét önállóan jogosult 

meghatározni. 

 

5.5. A megbízási jogviszonnyal együtt járó fokozott együttműködési kötelezettség teljesítése 

terén megbízott köteles a megbízót tevékenységéről és az ügy ellátásáról kívánságára, 

szükség esetén e nélkül is folyamatosan tájékoztatni.  

 

5.6. Megbízott külön kötelezettségei: 

 

 5.6.1. A 2.2. pontban meghatározott feladatok magas szakmai színvonalon történő 

ellátása.  

 

 5.6.2. A titokvédelem, adatvédelem és a szerződés teljesítése során a hatályos 

jogszabályok betartása. 

 

 5.6.3. A megbízó üzletpolitikai alapelveinek, üzleti érdekeit tiszteletben tartani, továbbá 

az etikai ajánlásokat betartani. 

 

 

6. Titokvédelem 

 

 

6.1.  Szerződő felek egybehangzóan meg állapodnak abban, hogy megbízott tudomására jutott 

minden a Megbízóra vonatkozó adat, információ úgyszintén a munka elvégzéséhez 

megszabott módszerek kizárólag a Megbízó részére hasznosíthatók és azok üzleti titkot 

képeznek.  

 

6.2. Üzleti titkot képeznek különösen: megbízó adatai, a megkötött szerződések tartalma, 

gazdálkodási adatok, a megbízó tagjainak személyes adatai, információk, valamint mindazon 

adatok melyek titokban maradásához a megbízónak méltányolható érdeke fűződik.  

 

6.3. Megbízott elismeri, hogy teljes felelősséggel tartozik minden olyan veszteségért, kárért,  

         amely saját maga, vagy teljesítési segédként bevont harmadik személyek a 

         titokvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeinek megszegése miatt következik be.   

 

7. Szerződésszegésért való felelősség szabályai 

 

7.1.   Megbízott elismeri, hogy teljes felelősséggel tartozik minden olyan veszteségért, kárért, 

amely saját maga, vagy teljesítési segédként bevont harmadik személynek a szerződés 

teljesítése során, akár gondatlan, akár szándékos megszegése illetve megsértése miatt 

következik be.   

 

7.2. Nem tarozik viszont a Megbízott a Megbízó hibájából vagy mulasztásából eredő

 veszteségek, károk megtérítésével. 

 

7.3.   A megbízott a jogszerűen igénybe vett közreműködő teljes tevékenységéért általában úgy 

felel, mintha maga járt volna el. A megbízott által ilyen minőségben okozott kárért a

 károsult harmadik személlyel szemben a megbízó a megbízottal egyetemlegesen felelős.  
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8. A szerződés időtartama 

 

8.1. Szerződő felek jelen szerződést határozott időre hozzák létre, az eljárást lezáró jogerős 

döntés meghozataláig, illetőleg jogorvoslati eljárás esetén annak jogerős lezárásáig. 

 

8.2. A szerződés rendkívüli felmondással a másik fél súlyos szerződésszegése esetén mondható 

fel. 

 
8.3. A szerződés bármely módon történő megszűntetése esetén megbízottat időkorlát       nélkül köti a tudomására 

jutott üzleti titok védelmével és megőrzésével kapcsolatos titoktartási kötelezettség, s terheli a titokvédelemmel 

kapcsolatos helytállási kötelezettség.  

8.4. Azonnali hatályú felmondás joga illeti meg Megbízót különösen a következő  

         esetekben: 

 gazdasági információk, statisztikai adatok, belső információk kiszolgáltatása 

illetéktelen személyek részére, 

 a Megbízó hírnevének sértése, veszélyeztetése, 

 képviseleti jogosultságból eredő kötelezettségek megszegése (a Megbízó üzleti 

lehetőségeivel, okmányaival történő visszaélés),  

 megbízott az üzleti titokvédelemmel kapcsolatos kötelezettségét akár szándékosan akár 

gondatlanul megsértette, 

 amennyiben megállapításra kerül, hogy a Megbízott bármely tekintetben a Megbízó 

üzleti érdekeit sértő módon járt el. 

8.5. Megbízott akkor élhet rendkívüli felmondással, amennyiben megtett észrevétele ellenére a 

Megbízó nyilvánvalóan jogszabályt sértő döntést hozott. Továbbá abban az esetben, ha a 

Megbízó a teljesítésigazolás alapján kiállított számla kifizetésével késedelembe esik és 

annak időtartama a 30 napot meghaladja. 

 

9. Egyéb rendelkezések 

 

9.1. Jelen szerződés aláírói kijelentik, hogy rendelkeznek mindazon testületi felhatalmazással, 

mely alapján jelen szerződés aláírásával érvényesen szereznek jogokat, s vállalnak 

kötelezettségeket.  

  

9.2.   Jelen szerződésben nem, vagy másképpen nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megfelelő 

rendelkezései az irányadók. 

 

Jelen szerződést - annak elolvasása és közös értelmezését követően - szerződő felek, mint 

akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írják alá.  

Abony, 2010. augusztus 30. 

 

………………………………….             ………………………………….. 

                             megbízó    megbízott                                  

 

- - - 

 



 86 

8./ Napirendi pont tárgya:  Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet intézményvezető-

főigazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére irányuló 

pályázat kiírása 

    

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni nem 

kívánta. 

 

Kérdezte, van-e kérdés, hozzászólás? 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az 

előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

245/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat   

Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Intézményvezető – főigazgató (magasabb vezető) 

munkakör betöltésére irányuló pályázat kiírásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvényben foglaltakat, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. 

(XII.31.) Korm. rendelet rendelkezéseit, valamint a gyógyintézetek vezetőjének és vezető-

helyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt 

pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a  Dr. Kostyán Andor 

Rendelőintézet Intézményvezető - főigazgató ( magasabb vezető) munkakör betöltésére. 

    

2. A pályázati felhívás közzétételre kerül: A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és 

Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes oldalán, az Egészségügyi Közlönyben 

és Abony város honlapján, és a hirdetőtáblán. 

 

3. A beérkezett pályázatok elbírálásáról – az e célra létrehozott bizottság írásos véleményének 

kialakítását követően -  a benyújtási határidő lejártát követő munkaterv szerinti Képviselő-

testületi ülés dönt. 

 

Határidő: 2010. december 31. 

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 
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Dr. Németh Mónika jegyző  

Urbán Ildikó aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

A pályázatok véleményezésére létrehozott bizottság tagjai 
 

245/2010.  (VIII.26.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

pályázatot ír ki 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltakat, valamint a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő 

végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII.31.) Korm. rendelet rendelkezéseit, valamint a 

gyógyintézetek vezetőjének és vezető-helyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a 

vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 

13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján 

 

Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Intézményvezető - főigazgató ( magasabb vezető) 

munkakör betöltésére 
az alábbi tartalommal: 

 

A pályázatot meghirdető szerv:    Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

Munkahely:  Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet       

         2740 Abony, Újszászi út 21. 

 

Munkáltatói jog gyakorlója: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

A betöltendő magasabb vezetői megbízás: intézményvezető (magasabb vezető) 

A magasabb vezetői  megbízás mellett betöltendő munkakör: orvos 

A magasabb vezetői megbízás időtartama: határozatlan időre szóló  

 

Az állás betöltésének ideje: A képviselő-testület döntését követően azonnal 

 

A költségvetési szerv jogállása:  önállóan működő költségvetési szerv 

A munkakörbe tartozó, illetve a magasabb vezető megbízással járó lényeges feladatok:  

Fő szabály szerint a 43/2003.(VII.29.) ESzCsM) szerint 

- elkészíti az intézmény SZMSZ-ét, kötelezően előírt szabályzatait, az intézmény működését 

segítő szabályzatokat, rendelkezéseket, házirendet. 

- feladatát képezi az intézet szakmai követelményeknek megfelelő, folyamatos és 

gazdaságilag hatékony működtetése. Feladatának ellátása során a hatályos jogszabályok, a 

szervezeti és működési szabályzat, illetőleg a fenntartó határozatainak figyelembevételével 

jár el. 

- A költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott és tulajdonában lévő 

vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlása. 

- A költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és 

az eredményesség követelményeinek, a gazdálkodási lehetőségek és a 
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kötelezettségvállalások összhangjának érvényesítése, költségvetési, fejlesztési, beruházási 

tervek elkészítése, jóváhagyása. 

 

 

Pályázati feltételek: 

-  orvostudományi egyetemi szintű végzettség, 

-  egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú 

továbbképzési szakon szerzett képesítés,  

-  legalább ötéves vezetői gyakorlattal, valamint 

- büntetlen előélet. 

 

A pályázathoz csatolni kell: 

 a pályázó szakmai életrajzát, 

 az intézmény vezetésére vonatkozó programot, fejlesztési elképzeléseket,  

 az iskolai végzettséget igazoló okmányok közjegyző által hitelesített másolatát,  

 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 

 az 5 éves vezetői gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolást, 

 pályázó nyilatkozatát, melyben hozzájárul, hogy a pályázati anyagát a pályázat 

elbírálásában részt vevők, valamint az illetékes bizottságok és a képviselő-testület 

megismerhesse, abba betekinthessen 

 nyilatkozatot arról (a személyes adatokról szóló 1992. évi LXIII.  törvény 3. § (1) 

bekezdése alapján), hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, a pályázat elbírálásában részt vevők 

betekintési jogának gyakorlásához hozzájárul 

 nyilatkozatot az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. 

törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról 

 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény. 41.§, 42.§ és 43/A §-

iban foglalt előzetes összeférhetetlenségi nyilatkozat. 

 

Juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint. 

 

A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti 

jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (2) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelően. 

                 

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. október 18. 

 

A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes 

oldalán történő megjelenés időpontja: 2010.szeptember 15. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtási határidő lejártát követő első képviselő-

testületi ülés időpontja.  

 

Egyéb információk: A pályázatot Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármesternek címezve, zárt 

borítékban (személyesen vagy postai úton) 2 példányban kell beadni. 

Postacím: Polgármesteri Hivatal, 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

A pályázókat a pályázat kiírója által e célra létrehozott szakértelemmel 

rendelkező  bizottság hallgatja meg, illetve a pályázatokat véleményezi. 
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A pályázattal kapcsolatos felvilágosításra a Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztályon 

(53) 360-135 telefonszámon kérhető.  

 

- - - 

 

9./ Napirendi pont tárgya:  Abony, Simonffy u. 3. szám alatti 409/3 hrsz-ú ingatlan 

értékesítése pályázat útján 

    

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy három 

ajánlat érkezett, mely ajánlatok érvényesek, de javasolta, hogy a pályázati kiírást 

eredménytelennek nyilvánítsák, mert az ajánlott ár alacsonyabb, mint a tényleges ár. 

 

Kovács László: Kérdezte, hogy a 12,5 millió forint Áfa-s összeg-e?  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kifizetésre került a végrehajtás összege is. Pontos adatot nem tud 

mondani, mert most került kiosztásra az anyag. Végrehajtás és az Áfa összege együtt magasabb az 

ajánlott árnál. 

 

Vargáné Francsák Hajnalka: Az ingatlanra vonatkozó összes adat kigyűjtésre került, így 

8.743.000,-Ft az összes költség, mely tartalmazza az Árverező Ház ügyvédi költségét és az 

értékbecslést is. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Magyarázatot kért arra vonatkozóan, hogy miért lett a pályázat 

eredménytelen? 

 

Dr. Németh Mónika: Pályázat kiírásakor az volt a Képviselő-testület kérése, hogy ez a folyamat 

lezárásra kerüljön. Tegnap telt le a pályázati határidő, egy nap állt rendelkezésre, az előterjesztés 

elkészítésére. Eredménytelennek javasolták a pályázatot, mert az ingatlan értéke több mint a 

legmagasabb ajánlat kétszerese. Végrehajtási joggal kapcsolatosan a földhivatalhoz fordultak, 

olyan információt kaptak, hogy az ingatlanra ismételten végrehajtási jogot fognak bejegyeztetni. 

Amennyiben a földhivatal nem utasítja el, akkor nem jó a szerződés, ebben az esetben olyan jogi 

helyzet állhat elő, amiben nem tudják garantálni a szerződésben foglaltak valószínűségét. Úgy 

vélte, ha egy ingatlan 24 millió forintot ér és 12 millió forintért adják el, akkor nagyértékre 

elkövetett bűncselekményt követnek el. Nem javasolta eladni az ingatlant. 

 

Kocsiné Tóth Valéria: Véleménye szerint a költségek nem magasabbak, mint amennyiért 

megvásárolta az önkormányzat. Bevétele is származott a bérleti díjból. Gazdasági válság során a 

megemelkedett hitelkamatok miatt bajba jutott családon segített az önkormányzat. Mi áron alól 

adjuk el, hogy egy egyenes ági rokon tulajdonába kerüljön, ezzel lehetne érvelni. Karácsony előtt 

nagyon humánusan döntött a testület, biztosíték volt, hogy a pénzt letétbe helyezték, hogy vissza 

tudja vásárolni az ingatlan. Akkor nagyon humánus döntést hoztak, annak szellemében, hogy a 

családot újra az otthonába juttassák, ezt most is meg kell tenni. 

 

Kovács László: Karácsonyi döntés helytálló volt és humánus. Készpénzben ajánlotta fel a család 

a biztosítékot. Ehhez képest most egy emelt összeggel pályáztak. Hűtlen kezelést ebben az esetben 

nem tudja elfogadni, mert visszajut az önkormányzat a vagyonához. Olyan precedens eset, 

amellyel az önkormányzatnak élnie kell. Az ingatlan értékbecslések nem biztosak, amennyiben az 
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ingatlan az önkormányzat tulajdonában maradna, akkor sem biztos, hogy a későbbiekben 14 millió 

forintért értékesíteni lehetne. 

 

Retkes Mária: Dr. Tóta Áron ügyvéd úrhoz lenne kérdése. Három végrehajtási lap érkezett, nem 

tudta eldönteni, hogy véletlenül van három, vagy mind ugyanaz. Önkormányzat ingatlanára 

bejegyeznek jelzálogjogot, amivel nem az önkormányzat tartozik. Ajánlatban végrehajtási 

eljárásbeli követelés van. Kérdése, hogy ugyanaz a követelés, vagy valami más? 

 

Dr. Tóta Áron: Amikor élt az önkormányzat az elővásárlási jogával, a Tranzit Tüzépnek volt az 

ingatlanon végrehajtási joga, akkor elhangzott, hogy még van hátra tartozás, amit az 

önkormányzat fizetett ki, hogy a végrehajtási jog törlésre kerüljön. Májusban megtörtént a jelzálog 

törlése. Végrehajtó a Földhivatalhoz küldött megkeresése után a mai napon vették széljegyre, mint 

végrehajtási bejegyzésnek mi lesz a sorsa, ezt nem lehet megmondani. Valószínűleg el fogják 

utasítani, de erre az ingatlanra csak az önkormányzat hozzájárulásával lehetne jelzálogjogot 

bejegyezni. A végrehajtási jog visszajegyzés, ami maga a végrehajtás. Maradvány összeg volt az 

önkormányzat által kifizetett összeg. Abból adódott, hogy nagyobb része nem volt kifizetve a 

tulajdonos részéről. 

 

Dr. Németh Mónika: Emlékeztetett arra, hogy korábban zárt ülésen tárgyalták a napirendi pontot. 

Nyílt ülésen ezt nem lehet tárgyalni. Hűtlen kezeléssel kapcsolatban elmondta, hogy a bíróság 

fogja eldönteni, hogy az, vagy sem. Ha az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás során 

hozott döntés, büntetőjogi kategória, -a jegyzőnek jelzési kötelezettsége van. Korábban három 

körben tárgyalták az előterjesztést, minden esetben a maga részéről és az ügyvéd úr részéről is 

észrevételeket tettek, hogy maguk előtt görgetik az esetet, az önkormányzatra hátrányos az 

értékesítés, vagyonvesztést eredményez. 

 

Dudinszky István: Decemberben tárgyalták először a napirendi pontot. Nyílt ülés, vagy sem, el 

kell dönteni. Véleménye szerint a Képviselő-testület nagy erővel bír, ha akar, így az 

önkormányzatot kár nem éri. Javasolta, hogy vegyék le napirendről, és tárgyalják újra a 

későbbiekben. 

 

Habony István: Amennyiben ebben nem döntenek a család számára kedvezően most, akkor 

szakállas üggyé válik. Nem tudja, hogyan lehet a testületet megbüntetni. Esetleg kollektív 

felelősségre vonást alkalmazhatnak ellene. Javasolta, hogy a legmagasabb ajánlati áron adják el az 

ingatlant. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: A hűtlen kezelésre nincs joga a testületnek, de a nyerészkedésre 

sincs. 

 

Retkes Mária: Véleménye szerint tiszta tulajdoni lapot kérjenek. A felmondást követően 45 

napon belül kell eredményt hirdetni. Megoldás lehetne, hogy amikor a Földhivataltól megérkezik 

az elutasítás, akkor döntsenek. Értékbecslés nem szerepel az előterjesztésben, ezt is pótolni 

szükséges. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Meg kell vizsgálni, hogy lehet-e terhelt ingatlant értékesíteni? 

 

Csányi Tibor: Javasolta, hogy tegyenek pontot az ügy végére. Értékbecslést sokféleképpen el 

lehet készíteni. Az ingatlan értékét megadja, amiért már egyszer elkelt, azért vették meg az 

ingatlant, hogy ne vehesse meg más. Ezt nem fogja hűtlen kezelésnek érezni a maga részéről. 
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Egyetértett azzal, hogy minél tovább hozzák az ügyet, annál többet kell bérleti díjként kifizetni a 

bérlőnek. A legjobb ajánlati árért adják oda az ingatlant véleménye szerint. 

 

Dr. Tóta Áron: Az önkormányzat által megvásárolt vételi ár nyomott piaci ár volt, nem az 

ingatlan piaci értéke. 5 napon belül a Földhivatalnak azt kell eldöntenie, hogy a bejegyzés 

alkalmatlan, vagy, ha úgy dönt 5 napon belül nem utasítja el, akkor több ideje van, vagy 

foglalkozik vele, még mindig lehet a döntés jó, de nem 5 napon belül. Önkormányzati tulajdonra 

visszajegyezni egy már törölt értéket. Ingatlan tehermentesítésével felmerült és, nem az 

önkormányzat tartozását fizette ki. Korábbi tulajdonostól kérheti, amit adott esetben kifizetett. Az 

összeg beellenőrzésére nincs lehetőség, ezt a követelést leszámolni nem lehet. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Tudomása szerint a jelzálog követelés kiegyenlítésre került. Összeget azonban 

ez a végzés nem tartalmaz. Augusztus 19-én kelt pályázatok azt az összeget alkalmazzák, amit az 

ügyvéd úr említett és vitatja annak elszámolhatóságát. Bruttó 2 millió forintot 2 pályázó is vállalja, 

viszont a járulékos költségét nem Ebből nem lehet eldönteni, hogy mi a valóság. Abból kellene 

kiindulni, amennyibe az önkormányzatnak került, az összes APEH felé kötelezően befizetendő 

összeg figyelembevételével. Szerződésben kell rögzíteni. Meg lehet oldani, hogy tehermentesen 

vásárolja meg. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Véleménye szerint nem biztos, hogy jó tovább húzni ezt a dolgot, 

mert még később is előkerülhetnek végrehajtási jogok. A testület arra vállalt korábban 

kötelezettséget, hogy az ingatlant el fogják adni. Arról kell dönteni, hogy hajlandó-e eladni az 

önkormányzat a megajánlott legmagasabb összegért. Terheket átadni a következő testületnek nem 

szabad. A gazdálkodásért nyilvánosan a polgármester felel, ezért az ügyért ezt is vállalja. Döntsék 

el, hogy 12,5 millió forintért hajlandók-e értékesíteni az ingatlant. 

 

Dr. Tóta Áron: Értékesíteni lehet az ingatlant, de rögzíteni kell az összegszerűséget. Jelenleg 

problémát okoz, hogy nem tudják milyen összegű a terhelés. Nyilatkozni kell a vevőnek, hogy 

teherrel együtt vásárolja meg és vállalja a kifizetését. Az ügyben engedményezés történt, mert a 

Tranzit Tüzép követelését engedményezte az egyik pályázóra, de a beszámítás még mindig 

kérdéses. Amennyiben terhelten kerül eladásra, akkor az ingatlan értékét is meghaladhatja a 

vételár.  

 

Dr. Egedy Zsolt: 15 millió forintos vételár esetében a csökkentett végrehajtás vita tárgyát képező 

összeggel. Kérdezte, hogy amikor az adás-vételi szerződést mindkét fél aláírásával jön létre, ez 

nem jelent egyértelmű szerződéskötést? Hogyan lehet megfogalmazni, aláírást követően a 

Földhivatalhoz történő bejegyzést követően erre az ingatlanra beadott követelésért vállaljon a vevő 

kötelezettséget. 

 

Dr. Tóta Áron: Széljegy bejegyzés van, akkor pozitív elbírálás esetén fog az adás-vételi 

szerződéssel foglalkozni. Továbbra is azt mondta, hogy a széljegy törlésre fog kerülni, de 

megvárhatják, hogy letörlődjön és utána fognak szerződést írni. Végrehajtási jogot megvárják, 

hogy letöröljék, vagy pedig ezzel foglalkozni kell, de az összegszerűséget nem tudják. Az 

engedményezés a Tranzit Tüzép jogutódja a Fagora Kft. személyi összefüggés is van, nem tudja 

ilyen esetben, hogyan fogja ezt érvényesíteni. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta, hogy a testület ne fogadja el az adás-vételi szerződés 

szövegét, csak a szándékról döntsenek. 
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Dr. Németh Mónika: Testületnek lehetősége van arra, hogy az érvényesség tekintetében 30 

napon belül döntsön, erről a pályázót értesíteni kell. Tisztázni szükséges, hogy jelen pillanatban 

mennyi a vételár? Beszámítás, mely jogilag értelmezhetetlen, az érvényességre is hatással van. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta, hogy a napirendi pont tárgyalására következő testületi 

ülésen térjenek vissza. 

 

Kérdezte, van-e több kérdés, hozzászólás? 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy a Képviselő-testület a napirendi pont 

tárgyalására következő ülésén visszatér. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 6 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett az 

elhangzott javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

246/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat   

az Abony, Simonffy u. 3. szám alatti 409/3 hrsz-ú ingatlan értékesítése pályázat útján 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször 

módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 

figyelembe véve Abony Város Önkormányzatának az önkormányzati tulajdonban lévő lakások 

bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 17/2007.(IV.26.) számú rendeletében foglaltakra, az 

alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pont tárgyalására következő 

ülésén visszatér. 

 

Határidő: következő Képviselő-testületi ülés időpontja 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

Határozatról értesül: 

 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

 Dr. Németh Mónika jegyző 

 Urbán Ildikó aljegyző 

Tiszamenti Környezetvédelmi és Területfejlesztési Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

 Lőrinczy Mihályné Nagy Julianna 

 FAGORA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

 Valamennyi Osztályvezető 

- - - 

 

10./ Napirendi pont tárgya:  Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról 

    

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni nem 

kívánta.  

 

Kérdezte, van-e kérdés, hozzászólás? 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait 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 egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

247/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat   

a lejárt határidejű határozatokról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvényben biztosított jogkörében eljárva, Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 

hozott képviselő-testületi határozatok végrehajtása kapcsán az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi az alábbi 

határozatokat: 

 

 199/2009. (VI. 25.) Tájékoztató a tanköteles gyermekek iskolai beiratkozásáról, az 

indítható osztályok számának meghatározása 

 261/2009. (VIII. 27.) A KMOP – 3.1.1/C „Kulturális és örökségturizmus 

fejlesztése” című pályázati kiírásra pályázat benyújtása 

 294/2009. (IX. 24.) A KMOP-3.1.1/C „Kulturális és örökségturizmus fejlesztése” 

című pályázathoz szükséges önerő meghatározása, és a pályázat elkészítéséhez 

kapcsolódó vállalkozási szerződés jóváhagyása 

 315/2009. (X. 15.) KMOP-3.1.1/C „Kulturális és örökségturizmus fejlesztése” című 

pályázathoz szükséges önerő meghatározása 

 Z-30/2010. (II. 15.) A Báthory, Deák, Jókai, Thököly, Vak Bottyán és Szapáry 

utcák felújításához és a Vasúti kövek további felhasználásához valamint a 2010-es 

évben kátyúzni kívánt utakhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás ajánlattételi 

felhívásának megtárgyalása 

 85/2010. (IV. 19.) Somogyi Imre Általános Iskola igazgatói állására beérkezett 

pályázat elbírálása 

 Z-90/2010. (IV. 29.) Az alapfokú közoktatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés 

megvalósítása az abonyi Somogyi Imre Általános Iskolában című KMOP-4.5.3-09-

2009-0040 jelű projekt megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás ajánlattételi 

felhívásának megtárgyalása 

 93/2010. (IV. 29.) A közoktatási intézmények 2010/2011. tanév szakmai 

feladatellátásához szükséges órakeretek biztosításának alapelveinek meghatározása 

 150/2010. (V. 27.) Az ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói állására 

pályázat kiírása 

 170/2010. (VI. 24.) Piaccsarnok és üzlethelyiség engedélyes tervének elkészítésére 

tervező megbízása 
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 Z-182/2010. (VI. 24.) SANAMED KFT. és Abony Város Önkormányzat között 

lévő az önkormányzat egészségügyi járóbeteg-szakellátás működtetésére vonatkozó 

egészségügyi ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése 

(1-4. pont tekintetében) 

 185/2010. (VI. 24.) Abony Város Ivóvízminőség-javítási és Ivóvízhálózat 

rekonstrukciós programjának megvalósítása KEOP-1.3.0/2F/09-2009/007 azonosító 

számú pályázathoz könyvvizsgáló feladatok ellátása kapcsán cég megbízása 

 186/2010. (VI. 24.) „Lehetőségeink Fő tere - Abony Város integrált 

településközpont fejlesztése” című a KMOP-5.2.1/B-09-1f-2010-0019 kódjelű 

projekthez kapcsolódóan városmarketing stratégia elkészítésére cég megbízása 

 187/2010. (VI. 24.) Abony Város Önkormányzat és az Allegro Kft. között kötött 

„műszer és betegirányító rendszer beszerzése” tárgyú szerződés módosítása 

 189/2010. (VI. 24.) „Kreatív Kópévár - Új bölcsőde létesítése Abonyban” című 

KMOP-4.5.2-09-2009-0024 kódjelű pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési Ad-Hoc 

Bizottság és közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megbízása 

 190/2010. (VI. 24.) A KMOP-4.5.3-09-2009-0040 kódjelű „Az alapfokú 

közoktatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés megvalósítása az abonyi Somogyi 

Imre Általános Iskolában” című pályázathoz kapcsolódóan nyilvánosság 

biztosítására szerződés megkötése 

 191/2010. (VI. 24.) Abony Város Önkormányzat és a Garzon Bútor Kft. között 

kötött „Orvosi rendelő bútorainak beszerzése” tárgyú szerződés módosítása 

 196/2010. (VI. 24.) Önrevízió benyújtása az általános forgalmi adó elszámolásával 

kapcsolatban 

 197/2010. (VII. 19.) Tájékoztató az Egészségügyi Centrum további építésének 

lehetőségeiről 

 Z-203/2010. (VII. 29.) Abony Város Ivóvízminőség-javítási és Ivóvízhálózat 

rekonstrukciós programjának megvalósítása KEOP-1.3.0/2F/09-2009/007 azonosító 

számú projekt megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás ajánlattételi 

felhívásának megtárgyalása 

 217/2010. (VII. 29.) Abony, Erkel Ferenc u. 8. szám alatti 72/2 hrsz-ú ingatlan 

megvásárlási igénye 

 218/2010. (VII. 29.) A Remondis Kétpó Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés és a 

Remondis Szolnok Zrt-vel kötött együttműködési megállapodás közös 

megegyezéssel történő megszüntetése 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő hosszabbítását rendeli el az 

alábbi határozatok végrehajtására: 

 

 111/2007. (III. 29.) Szilágyi Erzsébet utca tulajdonjogának térítésmentes átadására 

és átvételére irányuló megállapodás jóváhagyása 

Határidő: 2010. december 31. 

 421/2008. (XII. 18.) A Polgármesteri Hivatal 2009. évi informatikai fejlesztésére 

fedezet biztosítása 

Határidő: 2010. szeptember 30. 

 205/2009. (VI. 25.) Abony Város belvíz elvezető rendszer (II. ütem) engedélyezés 

szintű tervdokumentációjának tervezésére tervező megbízása 

Határidő: 2010. december 31. 

 396/2009. (XII. 15.) Rendszer hálózathasználati és villamos energia vásárlási 

szerződés megkötéséről, valamint a közbeszerzési eljárás megindításához szükséges 

intézkedések megtétele 
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Határidő: 2010. december 31. 

 399/2009. (XII. 15.) Sebességmérő készülékek működtetésének lehetősége 

közreműködő igénybevételével 

Határidő: 2010. december 31. 

 Z-424/2009. (XII. 17.) Elővásárlási jog gyakorlása árverés útján értékesített 

lakóingatlanról 

Határidő: 2010. szeptember 30. 

 38/2010. (II. 15.) Abony Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének 

megalkotása 

Határidő: 2010. szeptember 30. 

 70/2010. (III. 25.) Útépítések miatt indokolt vízvezeték hálózat cseréje 

Határidő: 2010. szeptember 30. 

 139/2010. (V. 27.) OTP Bank Nyrt.-vel kötendő megállapodás a 3311 hrsz-ú 

ingatlannal kapcsolatban 

Határidő: 2010. szeptember 30. 

 151/2010. (V. 27.) Az Európai Mobilitási Hét és az Európai Autómentes Nap 

kezdeményezéshez való csatlakozásról 

Határidő: 2010. szeptember 30. 

 158/2010. (V. 31.) Abony Város Önkormányzata és az Abokom Nonprofit Kft. 

között közműfejlesztési hozzájárulás felhasználásáról megállapodás megkötése 

Határidő: 2010. december 31. 

 176/2010. (VI. 24.) Közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai 

programjának szakértői véleményezésére megbízás (Szivárvány Óvoda és 

Bölcsőde) 

Határidő: 2010. szeptember 30. 

 177/2010. (VI. 24.) Közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai 

programjának szakértői véleményezésére megbízás (Gyöngyszemek Óvodája) 

Határidő: 2010. szeptember 30. 

 178/2010. (VI. 24.) Közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai 

programjának szakértői véleményezésére megbízás (Pingvines Óvoda) 

 Határidő: 2010. szeptember 30. 

 179/2010. (VI. 24.) Közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai 

programjának szakértői véleményezésére megbízás (Bihari János Zeneiskola, 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény)  

Határidő: 2010. szeptember 30. 

 180/2010. (VI. 24.) Közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai 

programjának szakértői véleményezésére megbízás (Kinizsi Pál Gimnázium és 

Szakközépiskola) 

Határidő: 2010. szeptember 30. 

 181/2010. (VI. 24.) Közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai 

programjának szakértői véleményezésére megbízás (Montágh Imre Általános 

Iskola, Óvoda és EGYMI) 

Határidő: 2010. szeptember 30. 

 188/2010. (VI. 24.) KMOP-2010-3.3.1/B. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és 

gyűjtés című pályázathoz szükséges önerő mértékének meghatározása 

Határidő: 2010. december 31. 

 192/2010. (VI. 24.) Abony Város Önkormányzata és az ABOKOM Nonprofit Kft. 

között közműfejlesztési hozzájárulás felhasználási megállapodás módosítása 

Határidő: 2010. december 31. 
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 211/2010. (VII. 29.) Az Egészségügyi Centrum működtetését biztosító 

költségvetési szerv alapító okiratának jóváhagyása 

Határidő: 2010. december 31. 

 215/2010. (VII. 29.) Szilágyi Erzsébet út építésére kiviteli terv elkészítésére 

tervező megbízása 

Határidő: 2010. szeptember 30. 

 216/2010. (VII. 29.) Abony, Simonffy u. 3. sz. alatti 409/3 hrsz-ú ingatlan 

értékesítése pályázat útján 

Határidő: 2010. szeptember 30. 

 219/2010. (VII. 29.) A Remondis Kétpó Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés és a 

Remondis Szolnok Zrt-vel kötött együttműködési megállapodás közös 

megegyezéssel történő megszüntetése 

Határidő: 2010. december 31. 

 

A határozatról értesülnek: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

Dr. Németh Mónika jegyző 

Urbán Ildikó aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

- - - 

 

 

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, így Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester a 

nyílt ülést bezárta. 

 

Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját! 

 

Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült! 

 

K.m.f. 

 

 

 

        Romhányiné dr. Balogh Edit     Dr. Németh Mónika 

                   polgármester                    jegyző 

     

 

 

 

Kovács László             Krupincza Tibor  

jegyzőkönyvi hitelesítők 
 


