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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 24-i üléséről. 

 

Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Bánné Hornyik Mária, Csányi 

Tibor, Dr. Egedy Zsolt, Kocsiné Tóth Valéria, Mészáros László, Murvainé Kovács Rita, 

Paczáriné Barna Rozália, Parti Mihály, Pető Istvánné, Retkes Mária, Szabó András Istvánné 

Képviselő-testület tagjai 12 fő. 

 

Napirend tárgyalása közben érkezett: Földi Áron, Gulykáné Gál Erzsébet és Krupincza 

Tibor képviselő. 

 

Távolmaradását jelezte: Dudinszky István, Habony István és Kovács László képviselő. 

 

Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: Dr. Németh Mónika jegyző, Urbán Ildikó 

aljegyző, Egedi Bernadett titkársági ügyintéző, Valaczkainé Varga Erzsébet 

településfejlesztési osztályvezető, Kovács Teodóra humán közszolgáltatások és munkaügyi 

osztályvezető, Vargáné Francsák Hajnalka gazdasági ügyintéző, Márkus Tamás 

okmányirodai ügyintéző, Darányi Erika jegyzőkönyvvezető. 

 

Meghívottként jelen volt: ifj. dr. Tóta Áron ügyvéd, Korbély Csabéné Abonyi Lajos 

Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely, Kazinczyné Juhász Ildikó Somogyi 

Imre Általános Iskola igazgató, Falusiné Nagy-Juhák Andrea Somogyi Imre Ált. Isk. 

igazgatóhelyettes, Dr. Soós Ferenc Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, AMI igazgató, 

Simon Gáborné Gyulai Gaál Miklós Ált. Isk., AMI igazgatóhelyettes, Nagy Andrea Montágh 

Imre Általános Iskola, Óvoda és EGYMI igazgató, Bakosné Kocsi Judit Bihari János 

Zeneiskola, AMI igazgató, Györe Tibor Mozgáskorlátozottak Egyesülete Helyi 

Szervezetének elnöke, Györe Zsófia Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi 

Kiállítóhely munkatársa, Temesközy Tamás Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja. 

 

Állampolgári megjelenés: 2 fő 

- - - 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. 

Megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés az önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 21/2007. (VI.29.) számú rendelet értelmében került összehívásra. 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 fővel határozatképes. 

 

A jegyzőkönyvi hitelesítők személyére tett javaslatot. Névsor szerint Bánné Hornyik Mária 

és Dr. Egedy Zsolt képviselők a jegyzőkönyvi hitelesítők. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a jegyzőkönyvi hitelesítők személyének 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

egyhangúlag mellett elfogadta Bánné Hornyik Mária és Dr. Egedy Zsolt jegyzőkönyvi 

hitelesítők személyét. 
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Gulykáné Gál Erzsébet és Krupincza Tibor képviselők az ülésre megérkeztek, így a 

jelenlévő képviselők száma 14 fő. 
 

Ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat. 

 

Levételre javasolta a meghívóban 15. napirendi pontként szereplő 

 

- Véglegesített akcióterületi terv jóváhagyása című napirendi pontot 

 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság levételre javasolta a meghívóban 12. napirendi 

pontként szereplő  

- Abonyi Speciális Otthon, Salgóbányai tábor szállás díjának méltányos megállapítására 

benyújtott kérelmének elbírálása című napirendi pontot. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Véglegesített akcióterületi terv 

jóváhagyása c. napirendi pont levételéről. 

 

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

mellett a Véglegesített akcióterületi terv jóváhagyása c. napirendi pont levételével 

egyhangúlag egyetértett, és a következő határozatot hozta: 

 

164/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a véglegesített akcióterületi terv jóváhagyása című napirendi pont levételéről 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva a meghívóban 15. 

napirendi pontként szereplő „Véglegesített akcióterületi terv jóváhagyása” című 

napirendi pontot a képviselő-testületi ülés napirendjéről leveszi. 

 

- - - 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az Abonyi Speciális Otthon, Salgóbányai 

tábor szállás díjának méltányos megállapítására benyújtott kérelmének elbírálása c. napirendi 

pont levételéről. 

 

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

mellett az Abonyi Speciális Otthon, Salgóbányai tábor szállás díjának méltányos megállapítására 

benyújtott kérelmének elbírálása c. napirendi pont levételével egyhangúlag egyetértett, és a 

következő határozatot hozta: 

 

165/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Abonyi Speciális Otthon, Salgóbányai tábor szállás díjának méltányos 

megállapítására benyújtott kérelmének elbírálása című napirendi pont 

levételéről 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva a meghívóban 12. 

napirendi pontként szereplő „Az Abonyi Speciális Otthon, Salgóbányai tábor 
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szállás díjának méltányos megállapítására benyújtott kérelmének elbírálása” 
című napirendi pontot a képviselő-testületi ülés napirendjéről leveszi. 

 

- - - 

Felvételre javasolta: 

 

Nyílt ülés 13. napirendi pontjaként 

 

 Abony Város Önkormányzat és az Allegro Kft. között kötött „műszer és betegirányító 

rendszer beszerzése” tárgyú szerződés módosítása 

 

Nyílt ülés 20. napirendi pontjaként: 

 

 Művelődési Ház Báthory u. 2. sz. alatti épületének Fiatalok Egészséges Életmódjáért 

Egyesület részére történő használatba adása 

 

Nyílt ülés 22. napirendi pontjaként: 

 

 Önrevízió benyújtása az általános forgalmi adó elszámolásával kapcsolatban 

 

című napirendi pontokat. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak Abony Város Önkormányzat és az 

Allegro Kft. között kötött „műszer és betegirányító rendszer beszerzése” tárgyú szerződés 

módosítása c. napirendi pont felvételéről. 

 

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

mellett Abony Város Önkormányzat és az Allegro Kft. között kötött „műszer és 

betegirányító rendszer beszerzése” tárgyú szerződés módosítása c. napirendi pont 

felvételével egyhangúlag egyetértett, és a következő határozatot hozta: 

 

166/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Abony Város Önkormányzat és az Allegro Kft. között kötött „műszer és 

betegirányító rendszer beszerzése” tárgyú szerződés módosítása című 

napirendi pont felvételéről 

 

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 „Abony Város 

Önkormányzat és az Allegro Kft. között kötött „műszer és betegirányító 

rendszer beszerzése” tárgyú szerződés módosítása című napirendi pontot a 

képviselő-testületi nyílt ülés 13. napirendi pontjaként napirendre tűzi. 

 

- - - 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Művelődési Ház Báthory u. 2. sz. 

alatti épületének Fiatalok Egészséges Életmódjáért Egyesület részére történő használatba 

adása c. napirendi pont felvételéről. 

 

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

mellett a Művelődési Ház Báthory u. 2. sz. alatti épületének Fiatalok Egészséges 

Életmódjáért Egyesület részére történő használatba adása c. napirendi pont felvételével 

egyhangúlag egyetértett, és a következő határozatot hozta: 

 

167/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Művelődési Ház Báthory u. 2. sz. alatti épületének Fiatalok Egészséges 

Életmódjáért Egyesület részére történő használatba adása című napirendi 

pont felvételéről 

 

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 „Művelődési Ház 

Báthory u. 2. sz. alatti épületének Fiatalok Egészséges Életmódjáért Egyesület 
részére történő használatba adása” című napirendi pontot a képviselő-testületi 

nyílt ülés 20. napirendi pontjaként napirendre tűzi. 

 

- - - 

 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az Önrevízió benyújtása az általános 

forgalmi adó elszámolásával kapcsolatban c. napirendi pont felvételéről. 

 

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

mellett az Önrevízió benyújtása az általános forgalmi adó elszámolásával kapcsolatban c. 

napirendi pont felvételével egyhangúlag egyetértett, és a következő határozatot hozta: 

 

168/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az önrevízió benyújtása az általános forgalmi adó elszámolásával 

kapcsolatban című napirendi pont felvételéről 

 

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 „Önrevízió 

benyújtása az általános forgalmi adó elszámolásával kapcsolatban” című 

napirendi pontot a képviselő-testületi nyílt ülés 22. napirendi pontjaként napirendre 

tűzi. 

 

- - - 
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Dr. Pusztai Dezső, a Sanamed Kft. ügyvezető igazgatója zárt ülés megtartását kérte a 

SANAMED Kft. és Abony Város Önkormányzat  között lévő az önkormányzat egészségügyi 

járóbeteg-szakellátás működtetésére vonatkozó egészségügyi ellátási szerződés felmondása 

c. napirend kapcsán gazdasági érdekeire való hivatkozással. 

 

Dr. Németh Mónika: a kiküldött anyag tartalma véleménye szerint nem indokolja a zárt 

ülés megtartását. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: a kiegészítő hozzászólása tartalmazza azokat az 

információkat, amely miatt kéri a zárt ülés megtartását. Kérte, hogy ehhez járuljanak hozzá. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a SANAMED Kft. és Abony Város 

Önkormányzat között lévő az önkormányzat egészségügyi járóbeteg-szakellátás 

működtetésére vonatkozó egészségügyi ellátási szerződés közös megegyezéssel történő 

megszüntetése c. napirend zárt ülésen való tárgyalásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen és 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett a SANAMED Kft. és Abony Város Önkormányzat között lévő az önkormányzat 

egészségügyi járóbeteg-szakellátás működtetésére vonatkozó egészségügyi ellátási szerződés 

közös megegyezéssel történő megszüntetése c. napirend megtárgyalására zárt ülést rendelt el, 

és a következő határozatot hozta: 

 

169/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a SANAMED Kft. és Abony Város Önkormányzat között lévő az 

önkormányzat egészségügyi járóbeteg-szakellátás működtetésére vonatkozó 

egészségügyi ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése 

című napirendi pont zárt ülésen történő tárgyalásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve az Ötv. 

12.§ (4) bekezdés a) pontjában, valamint Abony Város Önkormányzatának a 

képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007. 

(VI. 29.) számú rendelet 8. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltakat, a „SANAMED 

Kft. és Abony Város Önkormányzat között lévő az önkormányzat 

egészségügyi járóbeteg-szakellátás működtetésére vonatkozó egészségügyi 

ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése” című napirendi 

pont megtárgyalására zárt ülést rendel el. 

 

- - - 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a kialakult napirendi pontok 

elfogadásáról. 

 

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

mellett a kialakult napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. 
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Napirend:         Előadó: 
  
Nyílt ülés: 

 

1. Piaccsarnok és üzlethelyiség engedélyes tervének elkészí- Romhányiné dr. Balogh Edit 

tésére tervező megbízása      Polgármester 

 

2. Abonyi Lajos Művelődési Ház Könyvtár és Múzeumi  Romhányiné dr. Balogh Edit 

Kiállítóhely 2009. évi beszámolója    Polgármester 

 

3. A közoktatási intézmények 2010/2011. tanév szakmai   Romhányiné dr. Balogh Edit 

feladatellátásához szükséges órakeretek és pedagógus  Polgármester 

álláshelyek számának meghatározása 

 

4. A 2010/2011-es tanév indítható osztályainak számának  Romhányiné dr. Balogh Edit 

meghatározása       Polgármester 

 

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

programjának szakértői véleményezésére megbízás  Polgármester 

 

6. A logopédiai és gyógytestnevelési feladatok 2010. szeptember Romhányiné dr. Balogh Edit 

01-től történő ellátásáról szóló megállapodás jóváhagyása Polgármester 

 

7. Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010.(II.17.) Romhányiné dr. Balogh Edit 

számú rendeletének módosítása     Polgármester 

 

Zárt ülés: 

 

1. A SANAMED Kft. és Abony Város Önkormányzat  Romhányiné dr. Balogh Edit 

között lévő az önkormányzat egészségügyi járóbeteg -  Polgármester 

szakellátás működtetésére vonatkozó egészségügyi ellátási 

szerződés felmondása 

 

Nyílt ülés: 

 

8. A belvíz okozta problémák megszüntetéséről a vis major Romhányiné dr. Balogh Edit 

tartalékkeret igénybevételével     Polgármester 

 

9. Állásfoglalás Tóth Tibor peres ügyében    Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

10. Abony Város Önkormányzat tulajdonában lévő lakások  Romhányiné dr. Balogh Edit 

bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 17/2007.(IV.26.) Polgármester 

számú rendelet módosítása 

 

11. Abony Város Ivóvízminőség-javítási és Ivóvízhálózat  Romhányiné dr. Balogh Edit 

rekonstrukciós programjának megvalósítása KEOP-  Polgármester 

1.3.0/2F/09-2009/007 azonosító számú pályázathoz könyv- 

vizsgálói feladatok ellátása kapcsán cég megbízása 
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12. „Lehetőségeink Fő tere – Abony Város integrált település- Romhányiné dr. Balogh Edit 

központ fejlesztése” című a KMOP-5.2.1/B-09-1f-2010-0019 Polgármester 

kódjelű projekthez kapcsolódóan városmarketing stratégia 

elkészítésére cég megbízása 

 

13. Abony Város Önkormányzat és az Allegro Kft. között  Romhányiné dr. Balogh Edit 

kötött „műszer és betegirányító rendszer beszerzése” tárgyú Polgármester 

szerződés módosítása 

14. A KMOP-2010-3.1.1/B Belterületi csapadékvíz-elvezetés Romhányiné dr. Balogh Edit 

és gyűjtés című pályázathoz szükséges önerő mértékének Polgármester 

meghatározása 

 

15. „Kreatív Kópévár – Új bölcsőde létesítése Abonyban” című Romhányiné dr. Balogh Edit 

KMOP-4.5.2-09-2009-0024 kódjelű pályázathoz kapcsolódó Polgármester 

Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és közbeszerzési eljárást 

lefolytató szervezet megbízása 

 

16. A KMOP-4.5.3-09-2009-0040 kódjelű „Az alapfokú köz- Romhányiné dr. Balogh Edit 

oktatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés megvalósítása Polgármester 

az abonyi Somogyi Imre Általános Iskolában” című pályá- 

zathoz kapcsolódóan nyilvánosság biztosítására szerződés 

megkötése 

 

17. Abony Város Önkormányzat és a Garzon Bútor Kft. között Romhányiné dr. Balogh Edit 

kötött „Orvosi rendelő bútorainak beszerzése” tárgyú szer- Polgármester 

ződés módosítása 

 

18. Abony Város Önkormányzata és az ABOKOM Nonprofit  Romhányiné dr. Balogh Edit 

Kft. között közműfejlesztési hozzájárulás felhasználási   Polgármester 

megállapodás módosítása 

 

19. Közintézmények, középületek és közterületek akadálymen- Romhányiné dr. Balogh Edit 

tesítése a mindennapi életben     Polgármester 

 

 

20. Művelődési Ház Báthory u. 2. sz. alatti épületének  Romhányiné dr. Balogh Edit 

Fiatalok Egészséges Életmódjáért Egyesület részére  Polgármester 

történő használatba adása 

 

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

Polgármester 

 

22. Önrevízió benyújtása az általános forgalmi adó elszámolásával Romhányiné dr. Balogh Edit 

kapcsolatban       Polgármester 

 

- - - 
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Napirend előtti kérdések, észrevételek: 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a Dinamit Kft-vel kötött szerződés 

végrehajtása elkezdődött. Az utaknál, elsősorban az aszfaltjavítási munkák megkezdődtek, a 

Radák úton, a Tószegi úton és folytatódni fog a Mátyás király úton. A szerződés mellékletét 

képező ütemtervet nyilvánosságra fogják hozni. A héten került a terület átadásra, és a 

belvízhelyzet miatt nem volt biztos, hogy ténylegesen meg tudják kezdeni a munkát. A 

belvízhelyzettel kapcsolatban megköszönte mindenkinek, aki részt vett a munkában, ill. 

jelenleg is részt vesz. 

 

A szombat éjjeli és a vasárnap délutáni felhőszakadás következtében rendkívül kritikus 

helyzet alakult ki, III. fokú belvízvédekezést kellett elrendelni. A válságstáb vasárnap 

délután összehívásra került. Megköszönte azoknak a képviselőknek, akik felmérték a 

körzetükben lévő helyzetet. A legnagyobb problémát az jelentette, hogy az özönvízszerű 

esőzések miatt valamennyi szennyvízátemelő akna teleszaladt csapadékvízzel, emiatt a 

szivattyúk leálltak, és a város szennyvízhálózata gyakorlatilag megbénult. Emellett azoknak 

az utcáknak, amelyeknek a csapadékvízelvezetése nem a legtökéletesebb, nincsenek 

megfelelő árkok kialakítva, és az út keskeny, ott szinte tenger keletkezett. Ilyen volt többek 

között a Thököly és a Könyök út. A mai napra a szennyvízhálózat többé-kevésbé 

működésileg helyre áll. Több ezer m3 vizet kellett kiszivattyúzni. A belvízre betervezett 

bruttó 7,5 millió Ft mintegy 10-12 millió Ft átcsoportosítását igényli. Kritikus a helyzet, 

ezért el kell járni abban, hogy valamennyi lakóépület környékén kerüljön kialakításra 

szikkasztásra alkalmas árok, ill. a csapadékvizet mindenki a saját területén szikkassza, és a 

lakosságnak tekintettel kell lennie arra, hogy vannak mélyen fekvő területek, ahová 

összetódul a víz. A Könyök út átvágásával átmenetileg megoldódott a vízelvezetés, a 

beszakadt átereszt a Gárdonyi úton a belvíz levonulásával cserélni kell, a Bem József úton 

volt két-három olyan ingatlan, amely veszélyben volt a víz miatt. Ott folyamatos 

szivattyúzással tudnak segíteni. Elmondható, hogy a 4-es déli részén kisebb volt a probléma, 

a belvízelvezető rendszer takarításával, a nád vágásával, - így a Csiky lapos, Hollósi-lapos - 

nagyon sokat tudtak segíteni. Az északi területre nem jutott még el a belvízrendszer 

rendbetételére az ABOKOM és a közmunkaprogram dolgozói, ennek következtében alakult 

ki ilyen probléma a Bem József úton. Az Andrássy és a Kemény Zsigmond úti átemelő jól 

üzemelt. 

 

Kritikusnak mondható a Mikes Kelemen út és annak környéke, a Vécsey Károly út teljes 

egészében, a Hold út, Illyés Gyula út. Annak a területnek az elvezetetlensége az, amelyre 

most pályázatot kívánnak beadni. Ugyanilyen nagy probléma az Abonyi Lajos út és a 

Kazinczy Ferenc utca között belvízelvezető, amely a Piócásra vezetne. A mai napon a Szent 

László úton az áteresz megnyitása megtörtént, a víz most már tódul le a Piócás felé. 

Megkezdődött a belvízzel sújtott területeken az apadás. Ha nem lesz esőzés, kb. egy hét alatt 

jelentős javulás érhető el. Mintegy 30 zsákot kellett homokzsákkal körbevenni és védeni. 

Ezeket az ingatlanokat folyamatosan figyelemmel kísérik, fotókkal, építész dokumentálja, ill. 

nézik majd a kiszáradást követően, hogy milyen repedések, állagmegóvások következtek be. 

Jelenleg a Vécsey u. 7. sz. alatti ingatlan a legkritikusabb. Felajánlottak egy önkormányzati 

bérleményt, de a család egyelőre nem fogadja el, marad az ingatlanjában, addig amíg 

életveszélyessé nem kell nyilvánítani. A költségvetési rendelet módosítását rövid időn belül 

hozni fogják, amely tételesen fogja tartalmazni, hogy milyen átcsoportosítások fognak 

történni a belvízvédekezés érdekében. Jelenleg kiment egy körlevél valamennyi intézmény 
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számára, hogy be vannak fagyasztva a pénzfelhasználások, csak a közüzemi számlák 

kifizetésére van lehetőség. Amíg nem szűnik meg a vészhelyzet, nem tudnak hozzájárulni 

semmilyen felújításhoz, karbantartáshoz. Bízik benne, hogy július végére legalább 

visszajelzést kapnak, hogy igényelhető-e a vis maior keretből összeg, és az APEH-tól az áfa 

visszaigényelhető-e.  

 

Retkes Mária: a Művelődési Ház bontásával kapcsolatban kérdezte, hogy van-e konkrét 

ismeret arról, hogy a bontásra és az építésre kiadták-e az engedélyt? Kérte, hogy az 

Egészségház építéséről is kapjanak egy rövid tájékoztatót. 

 

Dr. Németh Mónika: a Művelődési Házra jogerős bontási engedélyt Nagykáta 

Polgármesteri Hivatala adott ki, tehát megfelelő engedéllyel rendelkeznek. Az elmúlt három 

napban voltak kinn a kollégák lakossági bejelentésre. Amikor a belső részt bontották, akkor 

nem volt az út körbekordonozva, de mára már, amikor a külső részt bontották, körbe lett 

szalagozva. Ha bármi történne, akkor vagy az Építésfelügyelet felé, vagy az első fokú 

hatóság felé tudnak jelzéssel élni. Építési engedély még nem érkezett. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: az Egészségügyi Centrummal kapcsolatban elmondta, hogy 

holnap lesz a Semmelweis nap, amikor lesz egy tájékoztató az építkezésről, ill. jelezte az 

építésvezetőnek és a vezérigazgató úrnak, hogy meg kívánja holnap mutatni az egészségügyi 

dolgozóknak az épületet. Ma volt egy egyeztetés az alvállalkozókkal, a fővállalkozóval ill. az 

Önkormányzattal közösen. Az alvállalkozóknak van bankgaranciájuk a kifizetésre, de kérték, 

hogy járuljon hozzá az Önkormányzat, partnerséget vállaljon, hogy engedményesként 

megjelölésre kerüljenek az alvállalkozók. A Ptk.-nak megfelelően az erre vonatkozó 

nyilatkozatot kiadták. Amennyiben a Gen-Ép az engedélyezéshez hozzájárul, azt tudomásul 

kell venni. Ezt elfogadták az alvállalkozók, és ígéretet tettek, hogy július 15-ig készre 

jelentik az épületet. A fővállalkozó a mai napon írásban lenyilatkozza. A röntgen helyiség 

kialakítása miatt teljes egészében áttervezésre került a röntgenhelyiség. A statikus készítette 

el a módosított tervet. A közfalak állnak, de a gépészetet és az elektromosságot azon a részen 

át kellett terveztetni. A bútorkészítő Garzon Kft. a mai napon felmérte a helyiségeket. 37 db 

ablak érkezett a mai napon. A Fadrusz utcai szárnyba a mai és holnapi napon az ablakok 

behelyezése megtörténik. A belső nyílászárók, autótokok behelyezése folyamatosan történik. 

A vakolás az Újszászi úti szárnyon folyamatban van. A gépészet és a villanyszerelés a 

megkezdés előtti állapotba jutott. A vakolás és a végleges aljzatbeton hiányzik még. A vizes 

helyiségekben megkezdődtek a burkolási munkák. Az előtérben lévő gerendákat 

visszaszedték, 6,5 méter egybefüggő gerendákat tesznek be a saját költségükön.  

 

Parti Mihály: a belvízhelyzettel kapcsolatban elmondta, hogy az Imre utca környéke, ill. a 

Tompa Mihály úton és az Endre után is a laposban komoly gondot okoz a belvíz, alsó 

épületek vannak víz alatt. A Nagykőrösi úti áremelőt meg kellene egy kicsit bővíteni, bár 

folyamatban van az Imre utcánál a probléma megoldása, de egy kritikus helyzetnél ez nem 

elég. Az árvízzel kapcsolatos kommunikáció kapcsán elmondta, hogy néhány üléssel ezelőtt 

felvetette, hogy helyre kellene állítani a hangosbemondót, amely ilyen helyzetben végig 

járhatná a várost. Sokkal hatékonyabb lenne a közlésmód. Szeretné, ha ez naprakészen és 

szükség szerint rendelkezésre állna. A Hunor út Csiky lapos kapcsán az útalapokból kiszedett 

követ oda helyezték el. Ha megindul a II. üteme, a nagyon kritikus helyzeteket kell 

orvosolni, pl. a Bodócs köz, az Endre utca. 

 



 11 

Dr. Egedy Zsolt: a Nagykőrösi út áteresz kapcsán elmondta, hogy Gáspár Csaba és csapata 

megtekintették az átereszt, amely működik. Ahhoz, hogy a Nagykőrösi út jobb oldalán a 

földben elhelyezkedő csatornarendszert meg lehessen tisztítani, ki kell alakítani egy tisztító 

aknát. 

 

Az Egészségügyi Centrummal kapcsolatban elmondta, hogy a röntgen helyiség áttervezésére 

való hivatkozással nem tudtak teljesíteni. Ez megmosolyogtató, mert az eredeti szerződés 

szerint április 30-ig kellett volna a beruházást teljesíteni. De mint utóbb kiderült, az április 

30-a április 2-a. A módosított ütemterv, amelyet elfogadtak, a röntgenhelyiséget már akkor is 

jelezte. Az előtérben lévő gerendát saját költségén cseréli ki. Ami a kiviteli terven nem 

szerepel, azt is el kell végeznie, mert egyösszegű átalánydíjas szerződést kötött, és minden 

olyan a kivitelezői gyakorlat szempontjából szükséges műszaki elemet, amit nem teljesít a 

szerződés, azt is teljesíteni kell. 

 

Örül annak, ha az alvállalkozók elszántak, és próbálják a Gen-Ép-et is olyan irányba 

elmozdítani, hogy kedvezményezze a Gen-Ép számukra a szerződésnek megfelelő összeg 

önkormányzat részéről való közvetlen átutalását az alvállalkozók felé.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: reméli, hogy a Képviselő-testület minden tagja egy irányba 

néz, és nem azt kell keresni, hogyan lehet a problémát nem megoldani. 

Elmondta, hogy ahhoz, hogy el tudjanak számolni, szükséges egy peren kívüli megegyezés.   

Az is tény, hogy a röntgen közbeszerzési eljárásából eredően a szerződés még nincs egy hete, 

hogy aláírásra került. 

Kérdezte, hogy van-e még napirend előtti kérdés, észrevétel? 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

- - - 

 

1./ Napirendi pont tárgya:  Piaccsarnok és üzlethelyiség engedélyes tervének elkészí-

     tésére tervező megbízása   

  

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A nagyléptékű 

városfejlesztés I. fordulója nyert, a II. fordulóra való bejelentkezés feltétele, hogy engedélyes 

tervdokumentációval rendelkezzen az Önkormányzat. A nagyléptékű  városfejlesztésben 

valamennyi terv rendelkezésre áll, kivéve a piac és üzletház engedélyes terve. Ennek 

elkészítésére és hatósághoz való benyújtásának határideje szeptember 8-a. A tervben 

egyeztetés történt az üzleti tervet készítő konzorciummal, ill. a tanulmánytervet készítő 

tervezővel is, hogy hogyan lehet engedélyes tervet benyújtani, úgy hogy az üzleti terv még 

nincs meg. Egy térként kerül benyújtásra, amelyben a gépészeti csonk kerülne betervezésre, 

de a válaszfalat még nem tervezik be, ténylegesen a kiviteli terv része lesz a jövőbeli 

tulajdonosok igénye szerint. Ma már erre van lehetőség, hogy üzletházaknál egy térként 

kezeljék az épületet, és úgy kerüljön az engedélyezési eljárás benyújtásra. A tanulmánytervet 

a Horizont 4 Kft. készítette. Mivel az ő tanulmánytervük olyan készültségi fokkal 

rendelkezett, amellyel ugyan kell még dolgozni, de ezért tudnak egy kedvezőbb árajánlatot 

adni, 4 millió Ft + áfáért. A Bizottságok megtárgyalták, és egyhangúlag támogatták. A 

szerződésre tett módosítások: 1.3 pont: Tervező által készített vázlattervet, valamint a 
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megrendelő igényei alapján. 1.4 pont: Megrendelő vállalja, hogy a tervező szerződésszerű 

szolgáltatását átveszi, ezért a 2. pontban meghatározott díjat fizeti. 

A 861/1 és 861/2 sz. ingatlanok tekintetében olyan kötelezettségeket vállal az önkormányzat, 

amellyel írásbeli megállapodásra még nem rendelkezik. Ezek az ingatlanok közvetlen 

szomszédságában vannak a piacnak, és tűzfalas tető kialakítás feltétele, hogy sorház jelleggel 

megépüljön az egész utcafront. A tulajdonosokkal az egyeztetés megtörtént, a következő 

testületi ülésre fog bekerülni a megállapodás.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e kérdés, észrevétel? 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról. 

 

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

mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot alkotta: 

 

170/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Piaccsarnok és üzlethelyiség engedélyes tervének elkészítésére tervező 

megbízásáról 

 

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. A Képviselő-testület a KMOP-2009-5.2.1/B kódjelű, Lehetőségeink Fő tere 

Abony település központjának integrált fejlesztése című pályázat 

megvalósításához kapcsolódó Piaccsarnok és üzlethelyiség bontási és építési 

engedélyes terveinek elkészítésével a Horizont 4 Kft.-t bízza meg. 

 

2. A megbízási díj 4.000.000,-Ft + ÁFA, mely összeg a pályázatban biztosított. 

Abony Város Önkormányzata a fedezetet a támogatás igénybevételéig a Két 

Torony kötvény terhére biztosítja. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert 

a határozat mellékletét képező vállalkozási szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2010. július 15. 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

Településfejlesztési Osztály 

Gazdasági Osztály 

Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

  Dr. Németh Mónika jegyző 

  Urbán Ildikó aljegyző 

 Jegyzői Titkárság 
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 Valamennyi Osztályvezető 

 Tőrös Csaba Horizont 4 Kft. 

 
170/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 
TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 

MŰSZAKI, TERVEZŐI TERVEZÉSRE  

 

Mely létrejött egyrészről a  
Abony Város Önkormányzata (2740 Abony Kossuth tér. 1.), 

Adószám:15390709-2-13 

Képviselője:Romhányiné Dr Balogh Edit polgármester 

mint megrendelő, másrészt a 

Horizont 4 Tervező és Szolgáltató Kft. (2700 Cegléd, Kossuth tér 4.),  
Adószám:  11795511-2-13 
 
Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-081577 
 
Bankszámlaszáma:  10103812-77100400-00000007 
 
Képviselője:  Tőrös Csaba ügyvezető 
 
Felelős Tervezőtervező:  Tőrös Csaba 

Elérhetősége:  20-9355295 

Kamarai Névjegyzék száma:É/1 13-0145/12 

 
mint tervező, vállalkozó között az alábbi feltételekkel: 

 

I. RÉSZ   ÁLTALÁNOS RÉSZ 

I.1. A szerződés feladata a tervezői teljesítések részletezése, a felek jogainak és kötelezettségeinek 

szabályozása.  

I.2. A szerződés tárgya:  
Piaccsarnok, szabadtéri piac, parkolók, üzletek, lakások tervezése a „Funkcióbővítő rehabilitáció” Pest 

megyei településközpontok fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest megyében KMOP-2009-5.2.1/B kódjelű 
pályázathoz, Abony hrsz. 859/1, 859/2, 860, 867, 865 ingatlanra, melyek összevonás alatt állnak. 
 
I.3.  Program: 

A Tervező által elkészített vázlattervek, valamint a Megrendelő igényei alapján. 
 
I.4.  Megrendelő vállalja, hogy Tervező szerződésszerű szolgáltatását átveszi és ezért a II. pontban 
meghatározott díjat fizeti.  
 
További feltételek, megjegyzések: 
 
A felek közösen tudomásul veszik, hogy a tervezési terület különböző tulajdonban van, melyek rendezése 
folyamatban van.  
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A Megrendelő biztosítja a jövendő üzlettulajdonosokkal való kommunikációt, ő rendezi ezek igényeinek összeírását, 
koordinálását. 
  
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a HÉSZ által előírt minimális építménymagasság csak a Kossuth tér felöli 
homlokzaton tartható a program adottsága miatt.  
 
A tervezési folyamat során felmerülő kérdéseket a felek legjobb tudásuk szerint, a lehető legkevesebb időn belül 
próbálják megoldani, megválaszolni. 
 
A Megrendelő a szomszédos 861/1, 861/2 hrsz-ú telkek tulajdonosaival megállapodásra jut a két ház 
összeépíthetőségét illetően, vagyis a házat a tervezett épülethez illeszkedően tűzfalas kialakításúvá kell átépíteni, 
mint ahogy azt a vázlatterv javasolja. 

 

II. RÉSZ   KIADOTT TELJESÍTÉSEK ÉS ÁRAIK: 
1. 
,- Bontási engedélyezési terv elkészítése a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet alapján ( 10pld) 
A terv tartalmazza a következő fejezeteket: 
- Tervező tervek, felmérések a meglévő épületekről M=1:100 
- Műszaki leírások 
 
- Építési engedélyezési terv elkészítése a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet alapján ( 15pld), folyamatos 
tervegyeztetéssel: 
A terv tartalmazza a következő fejezeteket: 
- Építész tervek M=1:100 
- Látványtervek 
- Talajmechanikai szakvélemények elkészítése  
- Szükség szerinti tartószerkezeti, gépészeti, elektromos műszaki leírás 
- Tűzvédelmi műszaki leírás 
- Akadálymentesítési műszaki leírás 
- Környezetvédelmi tervfejezet 
- Közműegyeztetések 
- Út, parkoló útcsatlakozási tervek, az építési engedélyhez szükségesek 
 
2.Határidő:  2010. augusztus 31. 
 
3. Vállalási ár: 4.000.000 Ft +Áfa 
A Tervező a tervezői díjon felül semmilyen többletdíjat, vagy többletköltséget nem jogosult felszámítani. 
 
4. Fizetés: A teljes vállalási árat tartalmazó számla megrendelő által történt kézhezvételét követő 15 napon 
belüli átutalással.  

A Megbízott bankja: Budapest Bank Ceglédi fiókja 
Bankszámlaszám:  10103812-77100400-00000007 

  
5. A felek akként állapodnak meg, hogy a Tervező az 1.2. pontban meghatározott tervet, illetve a megbízásra 
vonatkozó számláját kizárólag az Abony Város Polgármesterével történt egyeztetést követően, a jóváhagyó 
nyilatkozatával együtt nyújthatja be a Megrendelő felé. A Megrendelő részéről a számla igazolására Valaczkainé 
Varga Erzsébet a Településfejlesztési Osztály vezetője jogosult. 
 
III: RÉSZ A TERVEZŐ FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 
Az tervező hatásköre 1. Az tervező szolgáltatásainak végzése során a szakmai és etikai szabályok betartása 

mellett a megrendelő érdekeinek, továbbá utasításainak megfelelően köteles eljárni. 
 

 2. Az tervező az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető, építési előírásba ütköző, 
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szakszerűtlen, nem megvalósítható, etikai szabályokkal ellentétes szolgáltatást nem 
végezhet, illetve ilyen utasításokat nem hajthat végre, még akkor sem, ha erre a 
megrendelő kifejezetten felszólítja. 
 

 3. A tervező a kiadott vagy a megrendelő által jóváhagyott terveken a megrendelő 
tudomása és jóváhagyása nélkül semmilyen lényeges módosítást nem végezhet, azt 
nem egészítheti ki, abból semmit nem hagyhat ki, kivéve, amennyiben ez szakmai 
kötelessége, illetve amennyiben ez a kivitelezés során szükségessé válik. Ezen 
esetekben a megrendelőt késedelem nélkül értesíteni kell. 
 

 4. Az tervező köteles felhívni a megrendelő figyelmét arra, ha a terv kockázatos, 
célszerűtlen vagy gazdaságtalan eredménnyel járhat.  
 

 5. Az tervezési szerződés alapján az tervező a birtokába jutott adatokat, tényeket, 
információkat köteles bizalmasan kezelni, azokat a szerződéssel össze nem függő 
célra nem használhatja fel, harmadik személynek nem adhatja tovább. 
 

Alkalmazott 
szabványok 

6. Az tervező a magyar szabványok és szakmai előírások figyelembe vételérre és 
betartására köteles. Amennyiben a megrendelő a magyar követelményeknél 
szigorúbb előírások érvényesítését követeli meg, abban az esetben a szükséges 
szakmai előírások, valamint az azokhoz esetlegesen kapcsolódó tervezési-, számítási 
módszerek beszerzése megrendelő feladata. 
 

Szavatosság a 
tervekért 

7. Az tervező szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a terv 
felhasználását akadályozza. 
 

 8. Amennyiben a kivitelezés a tervek szolgáltatásától számított három éven belül 
megkezdődik, a tervek hibája miatt érvényesíthető jogok elévülési idejének kezdő 
időpontja a létesítmény átadás-átvételének időpontja. 
 

 9. Amennyiben a tervek kivitelezése azok szolgáltatásától számított három év után 
kezdődik meg, az tervező a terveket csak akkor szavatolja, ha azokat a megrendelő 
megbízásából külön tervezési díj fejében felülvizsgálta, és szükség szerint módosította 
(korszerűségi felülvizsgálat). 
A korszerűségi felülvizsgálat a szavatossági jogok elévülésének kezdetét három évvel 
meghosszabbítja. 
 

Tervek megőrzése 10.  A tervező valamennyi szolgáltatását köteles írásban vagy rajzban rögzíteni, és 
azokat a létesítmény megvalósulásától számított legalább tíz évig megőrizni. 

 

Felelősség az építési 
költségekért1 

11. Az tervező tevékenységénél fogva csupán tájékozott az építőipari árakban, ezért 
nem felel, és nem szavatolja, hogy a kivitelezés költségeiről kialakított állásfoglalása 
(költségbecslés) megegyezik egy esetleges peres eljárásban építési költségként 
megítélt összeggel. 

 
 

IV: RÉSZ A MEGRENDELŐ FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 

A megrendelő fő 
kötelezettsége 

1. A megrendelő elsősorban a tervek jóváhagyására, valamint átvételére valamint 
azok ellenértékének a megfizetésére köteles. 
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A megrendelő mellék-
kötelezettségei 

2. A megrendelő a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek figyelembe 
vételével, valamint a felek közötti együttműködés betartásával köteles az tervező 
számára a terv elkészítéséhez, illetve az általa vállalt egyéb szolgáltatások 
teljesítéséhez szükséges minden adatot, tényt, információt, felvilágosítást megadni, 
a rövid határidő miatt folyamatos és gyors konzultációs lehetőséget biztosítani. 
 

Adatszolgáltatás 3. A következő adatokat, illetve dokumentumokat kell az tervezőnek átadni: 
a) új létesítmény vagy meglévő létesítmény bővítése esetén a földhivatal által 

hitelesített ingatlan-nyilvántartási térképmásolat, tulajdoni lap, geodéziai 
felmérés, program. 

 
A tájékoztatási 
kötelezettség 
megszegése 

4. Amennyiben a megrendelő az tervezőt nem tájékoztatja azon adatokról, tényekről, 
információkról, amelyek a terv elkészítéséhez szükségesek, abban az esetben az 
tervező megfelelő póthatáridőt tűz ki a tájékoztatási kötelezettség teljesítésére.  
 
5. Amennyiben a határidő eredménytelenül telik el, vagy a megrendelő megtagadja a 
tájékoztatást, abban az esetben az tervező jogosult a szerződést felmondani, és az 
általa elvégzett munka ellenértékét érvényesíteni. 
 

Engedélyek 
beszerzése 

6. A szükséges engedélyek beszerzése a megrendelő feladata, de az Tervezőt 
meghatalmazhatja eseti eljárásban. 
 

 
 

7. Függetlenül attól, hogy az engedélyezési eljárásban az tervező milyen szerepet 
vállal, az tervező nem felel az engedélyezés sikertelenségéért, amennyiben a 
sikertelenség nem a terv hibájára vezethető vissza. Az tervező az általa elkövetett 
esetleges eljárás során feltárt hiányokat haladéktalanul pótolja. 

  
 

V. RÉSZ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE  
 

Határidő 1. A szerződő felek a feladat jellegének megfelelően a II. szerint állapodnak meg a 
teljesítési határidőben. 
 

Póthatáridő 2. Amennyiben bármelyik fél túllépi a határidőket, a másik fél köteles megfelelő 
póthatáridőt kitűzni a teljesítésre. A póthatáridő eredménytelen letelte esetén, illetve 
a teljesítés megtagadása esetén a másik fél a szerződéstől elállhat, és kártérítést 
követelhet. 
 
3. Amennyiben a határidő túllépésének oka elhúzódó hatósági eljárás vagy olyan ok, 
ami a megrendelő érdekkörébe tartozik, ebben az esetben a teljesítési határidő 
ennek megfelelően módosul, meghosszabbodik.  
Ilyennek kell tekinteni különösen: 

a) a tervezési feladat megrendelő kérésére történő módosítását. 
b) ha a megrendelő késedelmesen közöl tervezési adatokat, ill. késve teljesíti 

közbenső adatszolgáltatási vagy jóváhagyási kötelezettségét, 
c) vagy olyan más jellegű adatot közöl, mely a szerződés lényeges tartalmára 

kihatással van, 
d) a tervezés megkezdése után olyan kötelezően figyelembe veendő előírás 

(jogszabály, szabvány, szabályzat, stb.) lép hatályba, melynek 
rendelkezése folytán a már elkészített tervet vagy tervrészeket át kell 
dolgozni. 

 
Igények a szerződés 
megszűnése esetén 

4. Amennyiben a szerződés az tervezőnek fel nem róható ok miatt szűnik meg, az 
tervező jogosult a szerződés megszüntetésének idejéig elvégzett szolgáltatásainak, 
felmerült költségeinek, valamint a megszüntetéssel kapcsolatos költségeinek 
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ellenértékére. 
 

Igények az tervező 
szerződésszegése 
esetén 

5. Az tervező szerződésszegése esetén a megrendelő a következőkre tarthat igényt: 
Késedelmes teljesítés esetén a megrendelőt kötbér illeti, mely a vonatkozó teljes 
tervezői díj összege, 0,20%-a naponta. 
 

Vitarendezés 6. Felek vitás ügyeiket kötelesek megkísérelni elsődlegesen békés úton, közvetlenül 

vagy képviselőik útján rendezni. Szerződő felek esetleges vitás kérdéseik 

eldöntésére a Ceglédi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét fogadják el. 

 
 

VI. RÉSZ SZERZŐI JOGOK 
 

Szerzői jogok 1. A jelen szerződéssel kapcsolatban keletkező jogi oltalomban részesíthető szellemi 
alkotásokkal kapcsolatos szerzői jogok Tervezőt illetik.  
 

2. A megrendelő a tervek átvételével és az ellenérték megfizetésével kizárólag egy 
meghatározott létesítmény megvalósítására jogosult, a tervek e létesítmény 
megvalósítása érdekében teljesített szolgáltatások eszközei. 
 
3. A szerzői jogvédelem alatt álló mű megváltoztatása vagy többszörözése a szerző 
kizárólagos joga.  
 

Tervek felhasználása 4. Az tervező által készített tervek az tervezőnek kizárólagosan a szerződés I.2. 
pontjában meghatározott létesítmény megvalósítása érdekében teljesített 
szolgáltatási eszközei.  
 
5. A jelen szerződéssel a szerződés tárgyát képező jogi oltalomban részesíthető 
szellemi alkotással kapcsolatban Tervező egy meghatározott 
létesítménymegvalósítása érdekében felhasználási jogot biztosít Megrendelőnek. A 
felhasználás díját a felek a II. részben meghatározott díjba foglalták. 
 
6. Az tervező által készített tervek művészeti alkotásnak minősülnek, amelynek 
szerzője az tervező, amennyiben az tervező és a megrendelő másként nem 
állapodnak meg, az tervező a tervek tulajdonosa is. 
 

 7. A megrendelő jogosult a tervek (többszörözésére is alkalmas) másolatait 
megtartani, és azokat a létesítmény engedélyeztetéséhez, illetve eladásával, 
bérbeadásával összefüggésben tájékoztatóként felhasználni. 
 

 8. A tervező terveit a megrendelő vagy harmadik személy nem használhatja fel a 
létesítmény bővítéséhez, más létesítmény megvalósításához a tervező 
hozzájárulása és megfelelő díjazása nélkül. 
 

Kijavítás, változtatás,  
Átdolgozás joga 

9. Az tervező kizárólagos joga, hogy terveit kijavítsa, megváltoztassa (módosítsa), 
vagy átdolgozza, és hogy erre másnak engedélyt adjon. A megrendelő jogosult a 
megvalósításra alkalmatlan tervet mással kijavíttatni, a kivitelezéshez 
elengedhetetlenül szükséges módosításokat mással elvégeztetni, ha a kijavítást, 
illetve módosítást az tervező alapos ok nélkül megtagadja, vagy határidőre nem 
végzi el.  
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Tervek és a 
létesítmény 
Nyilvánossága 

10. A megrendelő köteles tűrni, hogy az tervező az elkészült létesítményről 
fényképet és videó felvételeket készítsen, vagy készítessen, és a tervekkel együtt 
nyilvánosságra hozza. A közlemény nem tartalmazhat a megrendelő által 
bizalmasnak vagy titkosnak tekintett információt, amennyiben a Megrendelő 
előzetesen írásban figyelmeztette a tervezőt, mit tekint bizalmas vagy titkos 
információnak. 
 

Névhasználat 11. A megrendelő köteles feltüntetni a tervező nevét és munkahelyét az építési 
táblán, továbbá a tervezett elkészült létesítményről készült látképen, a létesítményre 
vonatkozó kiadványban, közleményben. 

 12. A tervező kérésére a megrendelő köteles feltüntetni az tervező nevét és a 
tervezés vagy kivitelezés időpontját a létesítményen. A tervező határozza meg a 
feltüntetés módját. A feltüntetés módja nem sértheti a megrendelő indokolt érdekét. 

 

 

VII. RÉSZ   ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

 

Szerződés példányszámaJelen szerződés 5 szó szerint egymással megegyező eredeti példányban 5 oldalon 

készült, a szerződő felek elolvasták, megértették és mint akaratukkal minden megegyezőt 

helybenhagyólag írták alá. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 

Tervezési szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

 

 
Abony 2010. június ……  

 

.........................................................                              ............................................................. 

         Abony Város Önkormányzat      Horizont 4. Kft. 

 Romhányiné dr. Balogh Edit     Tőrös Csaba 

   polgármester         ügyvezető 

   Megrendelő          Tervező 
 

- - - 

 

2./ Napirendi pont tárgya: Abonyi Lajos Művelődési Ház Könyvtár és Múzeumi  

     Kiállítóhely 2009. évi beszámolója 

 

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Bánné Hornyik Mária: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Az Oktatási Bizottság 

megtárgyalta a napirendi pontot. Az intézmény három tagintézményt foglal magában, 

mellette pedig ellátja az Abonyi Napló kiadását is havi rendszerességgel. Ötödik feladatként 

pedig nem iskolai rendszerű szakmai oktatást, és vizsgáztatást is végez. Elég sokrétű 

feladatot lát el az intézmény. A Bizottság csak pozitívumként tud beszélni az intézmény 

munkájáról. A tájékoztató szinte napra pontosan kimutatja, hogy milyen rendezvényeket 

szerveztek. A városban nem is bonyolódott le úgy rendezvény, amelynek oroszlán részesei 

ne lettek volna az intézmény dolgozói. A rendezvények száma jóval több volt, mint az előző 
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évben. Ezek a rendezvények úgy tartalmában, mint színvonalában kiemelkedők voltak. Egy-

két igazán rangos rendezvény is sikeredett. A személyi feltételekkel kapcsolatban az 

intézményvezető megjegyezte, hogy a hét dolgozó munkája sajnos annyira sokrétű, hogy a 

munkát nem igazán tudják lefedni. A közeljövőben szükség lenne még egy főre, aki még 

többet tudna tenni a rendezvények ügyében. 

 

Földi Áron képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők száma 15 fő. 
 

Az Abonyi Napló szerkesztése, írása, sokszorosítása, terjesztése egy embert kíván, így aki 

ezt végzi, más munkában nem tud részt venni. A tárgyi feltételekkel kapcsolatban az 

intézményvezető megjegyezte, hogy a legkritikusabb helyzetben a Múzeumi Kiállítóhely 

van. Rövid időn belül aláfalazás vagy javítás kellene, hogy az omladozástól meg tudják 

menteni az épületet. Ha az Egészségügyi Centrum megépül, és az Orvosi ügyelet a szembe 

lévő épületből kiköltözik, ott birtokba lehetne venni a falumúzeum részére azt a hosszú 

épületet, hiszen olyan temérdek anyag gyűlt össze a falumúzeumban, hogy azoknak egy 

kicsit tágasabb és impozánsabb épület kellene. Folyamatosan nézik a pályázati lehetőségeket, 

hogy esetleg találnának-e olyan lehetőséget, amely a falumúzeum épületét meg tudná 

menteni. Ha a gazdasági kimutatást megnézik a beszámolóban, látható, hogy megtakarítással 

zárta az intézmény a 2009. évet. Ez abból adódhat, hogy pályázatokon kisebb-nagyobb 

összegeket nyertek, amelyből olyan forrásokhoz jutottak, hogy az önkormányzati költséget 

nem kellett teljes egészében felhasználniuk. A Bizottság nevében megköszönte az intézmény 

munkáját, amelyet a hétvégi és egyéb rendezvényeken tanúsítottak. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: az önkormányzat nevében valamennyi dolgozónak, és 

elsősorban Korbély Csabáné igazgatónak megköszönte a munkát. Tájékoztatásul elmondta, 

hogy a Kostyán-ház felújítására benyújtott pályázat nem nyert. Ha a tervezett látogatói 

létszámot találták alacsonynak. Ahhoz, hogy a pályázatot pozitívan bírálják el, 40 ezer éves 

látogatónak kellene lennie, ezért erre való hivatkozással elutasították a pályázatot. 

Remélhetőleg megépül a Közösségi Ház, amely lényegesen enyhíteni fogja a város 

közművelődési, infrastrukturális helyzetét. 

 

Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még kérdés, észrevétel? 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a beszámoló és a határozati javaslat 

elfogadásáról. 

 

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

mellett a beszámolót és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

171/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 2009. évi 

beszámolójának elfogadásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot 

hozza: 



 20 

 

Az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 2009. évi 

beszámolóját elfogadja.  

 

A határozatról értesül:  

1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

3. Dr. Németh Mónika jegyző 

4. Urbán Ildikó aljegyző 

5. Jegyzői Titkárság 

6. Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely  

 

- - - 

 

3./ Napirendi pont tárgya: A közoktatási intézmények 2010/2011. tanév szakmai   

     feladatellátásához szükséges órakeretek és pedagógus  

     álláshelyek számának meghatározása 

    

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Bánné Hornyik Mária: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Képviselő-testület 

április 29-i ülésén elfogadta az órakeret biztosításának alapelveit. Ezt követően minden 

oktatási intézménnyel személyesen egyeztettek. Az előterjesztés mellékletében az oktatási 

intézmények órakerete részletesen kimutatva megtalálhatók. A még hatályban lévő 

törvények szerint készítették el az órakeret számításokat. Ha törvényi változás lesz, 

augusztusban valószínűleg vissza kell térni a napirendi pontra. A Somogyi Iskolában egy fő 

orvosi javaslatra magántanuló lesz, ezért a törvény szerint 10 órát kell biztosítani az ő 

oktatására. Így a Somogyi Iskola órakerete 1321,825 órára emelkedik. A Gyulai Iskola 

órakerete egyeztetés után úgy helyes, ahogyan a táblázat mutatja. A Montágh Iskola órakeret 

szintén változott, mert időközben tanulók iratkoztak be a második osztályba, így a 6 

tanulócsoport helyett 7 tanulócsoportot kell törvény szerint indítani, így a 2-3. osztály önálló 

osztályként fog indulni a mostani létszám alapján, és a 6-7. osztály összevontan. Így a heti 

órakeret 315,35. A középiskolának megfelelő az órakerete. Az órakereteket 100 %-os 

órakeret mellett javasolta elfogadásra. 

 

A pedagógus álláshelyek kapcsán elmondta, hogy a tavasz folyamán a Képviselő-testület 

olyan döntést hozott, hogy évfolyamonként két osztály indítható, amely maga után vonzza, 

hogy pedagógus létszám szükséges. Így a Somogyi Iskolában plusz 1 főre van szükség, tehát 

51 + 1 fő lenne a pedagógus álláshelyek száma. A Gyulai Iskolában megnövekedett a 

napközis csoportok száma, és a művészetoktatás terület tartott órák számával növekedtek, 

így az Oktatási Bizottság a jelenlegi 52 iskolai pedagógus álláshelyet 2 fővel javasolja 

megemelni a napközis foglakozások miatt. A művészetoktatási pedagógus álláshelyeit fél 

álláshellyel kívánja megemelni. Tehát 52 + 1 művészetoktatási álláshely helyett 54 fő iskolai 

státuszon, és 1,5 a művészetoktató álláshelyen. A Montágh Iskolában 17 fővel működött 

előző évben az oktatás, így javasolja továbbra is a Bizottság. A Bihari Zeneiskolában 17,5 

álláshely van, ezt javasolja a Bizottság a következő tanévben is. A Kinizsi Gimnáziumban 20 

fő volt az elmúlt tanévben, ezt javasolja továbbra is a Bizottság. A Gyöngyszemek 
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Óvodájában és a Pingvines Óvodában 17 fő maradna az álláshely, a Szivárvány Óvodában 

pedig 15 fő, mivel az óvodákban nem változik a csoportok száma. 

 

Retkes Mária: kérdezte, hogy mi változott az egyeztetések óta, mert elnök asszony az 

egyeztetéseken elhatárolódott attól, hogy bármiféle pedagógus álláshely növelés történjen. A 

Pénzügyi Bizottság tartotta magát az akkori egyezkedés után kialakult állásponthoz. Úgy 

gondolja, hogy amit a Gyulai Iskola művel a Képviselő-testülettel, az erkölcstelen eljárás. 

Ismét van egy olyan osztályuk, ami napközis lett, ezért új napközis létszám kell. Tavaly volt 

egy iskolaotthonos osztály, amelyet meg kellett szavazni, hogy iskolaotthonos legyen. Most 

van ismét egy új osztály, amely miatt plusz egy osztály szükséges. Bármiféle változás, amely 

arról szól, hogy mennyi pénzt kell az iskolára fordítani, előzetes egyeztetés szükséges. Az 

egyeztetések során elmondta, hogy maximum 1 fő létszám emelését tartja indokoltnak. A 

Pénzügyi Bizottság mindenhol a kevesebb létszámot támogatta. 

 

Bánné Hornyik Mária: elmondta, hogy a Bizottság javaslatát közölte a Képviselő-

testülettel. 

 

Kocsiné Tóth Valéria: a Gyulai Iskola tanulólétszáma az előző évhez képest 

megnövekedett-e és hány fővel? A Pénzügyi Bizottsági ülésen az hangzott el, hogy nem 

növekedett. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: megadta a szót dr. Soós Ferencnek, a Gyulai Iskola 

igazgatójának. 

 

Dr. Soós Ferenc: a tanulólétszám növekedett, és 726 tanuló van. A következő tanévben egy 

osztállyal többen lesznek, a napközis létszámot viszont nem tudják befolyásolni. Ha egy 

adott szakon nincs megfelelő pedagógus, akkor álláshelyen tudnak alkalmazni 

részfoglalkoztatású határozott idejű munkavállalót. Régebben nagy különbség volt a 

kinevezett, és a határozott idejű munkavállalók bérköltségei között. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte Kazinczyné Juhász Ildikó igazgatót, hogy a 

Somogyi Iskolában emelkedett-e a létszám?  

 

Kazinczyné Juhász Ildikó: elmondta, hogy nem emelkedett a létszám. A napközis 

csoportok száma emelkedett. 32 osztály maradt, ill. a 9 napközis csoportból 10 napközis 

csoport lett, ezért kérték a létszámot. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte dr. Soós Ferenc igazgatót, hogy ha csak egy 

osztállyal nőtt a létszám, akkor mi indokolja a 2,5 álláshelyet? 

 

Dr. Soós Ferenc: a 0,5 álláshely a művészetoktatásra szükséges, mert 39 óra van, és 22 órát 

vállalhat egy pedagógus. A túlórákat megnézve megállapítható, hogy a Gyulai Iskolában 2 

álláshelynyi túlóra van kiosztva, és mivel szűkült az összlétszám, és az alsós tanítóknak nem 

lehet túlóráztatni, ezért szükségessé vált a plusz két álláshely. A helyettesítést sem tudják 

megoldani. Tulajdonképpen 4 álláshelyet kértek, mert nem lehet szervezni a munkát.  

 

Bánné Hornyik Mária: a pedagógus álláshelyeknél nem az iskola tanulói létszámát kell 

figyelembe venni, hanem az osztályok számát. A Gyulai Iskolában és a Somogyi Iskolában is 
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32 osztály fog indulni szeptembertől. A Gyulai Iskolában 31 volt tavaly, három 8. osztály 

végzett, és négy 1. osztály indult, tehát eggyel növekedett a tanulócsoportok száma. A 

Somogyi Iskolában 9 napközis osztály és 1 tanulószoba indul, tehát összesen 10. A Gyulai 

Iskolában 12 napközis és 1 tanulószobai csoport indul. A napközis csoportok száma több, 

mint a Somogyi Iskolában, az igazgató úr ezért kérte az álláshelyet, mert a délutáni napközit 

nem tudja megoldani. A napközis létszámok alakulását egyelőre még nem tudják. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte dr. Soós Ferenc igazgató urat, hogy azok a felsős 

pedagógusok, akiknek a 22 óra kötelezője nincs kitöltve, vállalhatnak-e túlmunkát? Vannak 

ugyanis olyan pedagógusok, akiknek a kötelező óraszámuk sincs kitöltve, és nagyon 

egyenetlenek a túlórák.  

 

Dr. Soós Ferenc: akinek a képesítési megvan, taníthat alsós osztályban is. Alsós tanítóban 

van hiány. A terhelés annyiban aránytalan, hogy a magyar és a matematika szakosoknál 

magas a túlóra, a testnevelés szakosoknál pedig ha egy pedagógus hiányzik, a másik kettő 

pedagógusnak rögtön megugrik az óraszáma. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még kérdés, 

észrevétel? 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Ismertette az 1. sz. határozati javaslatban foglaltakat. 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Somogyi Imre Általános Iskolában 

a 2010/2011. tanévben a kötelezően finanszírozandó 100 %-os órakeretet – 1321,825 

óratömeg felhasználásával – biztosítja, a határozat 1. számú mellékletét képező 

kimutatás szerint. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 1. pontjának 

elfogadásáról. 

 

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

mellett a határozati javaslat 1. pontját egyhangúlag elfogadta. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyulai Gaál Miklós Általános 

Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a 2010/2011. tanévben a kötelezően 

finanszírozandó 100 %-os órakeretet – 1424,175 óratömeg felhasználásával – biztosítja, 

a határozat 2. számú mellékletét képező kimutatás szerint. 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a művészetoktatás órakeretét 

maximálisan 39 óra felhasználásában határozza meg, a határozat 3. számú mellékletét 

képező kimutatás szerint. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 2. pontjának 

elfogadásáról. 

 

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

mellett a határozati javaslat 2. pontját egyhangúlag elfogadta. 
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3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Montágh Imre Általános Iskola, 

Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben a 2010/2011. 

tanévben a kötelezően finanszírozandó 100 %-os órakeretet – 315,35 óratömeg 

felhasználásával – biztosítja, a határozat 4. számú mellékletét képező kimutatás szerint. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 3. pontjának 

elfogadásáról. 

 

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

mellett a határozati javaslat 3. pontját egyhangúlag elfogadta. 

 

4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kinizsi Pál Gimnázium és 

Szakközépiskolában a 2010/2011. tanévben a kötelezően finanszírozandó 100 %-os 

órakeretet – 499,2 óratömeg felhasználásával – biztosítja, a határozat 5. számú 

mellékletét képező kimutatás szerint. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 4. pontjának 

elfogadásáról. 

 

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

mellett a határozati javaslat 4. pontját egyhangúlag elfogadta. 

 

5. Abony Város Önkormányzat Képviselő – testülete a Bihari János Zeneiskola, 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011. tanévben felhasználható 

óratömegét 385 órában, a túlórákat 27 órában határozza meg. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 5. pontjának 

elfogadásáról. 

 

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

mellett a határozati javaslat 5. pontját egyhangúlag elfogadta. 

 

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

elfogadásáról. 

 

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

mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

172/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a közoktatási intézmények 2010/2011. tanév szakmai feladatellátáshoz 

szükséges órakeretek meghatározására 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a 

közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltakat, az alábbi határozatot 

hozta: 
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1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Somogyi Imre Általános 

Iskolában a 2010/2011. tanévben a kötelezően finanszírozandó 100 %-os 

órakeretet – 1321,825 óratömeg felhasználásával – biztosítja, a határozat 1. 

számú mellékletét képező kimutatás szerint. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyulai Gaál Miklós 

Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a 2010/2011. 

tanévben a kötelezően finanszírozandó 100 %-os órakeretet – 1424,175 

óratömeg felhasználásával – biztosítja, a határozat 2. számú mellékletét képező 

kimutatás szerint. 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a művészetoktatás órakeretét 

maximálisan 39 óra felhasználásában határozza meg, a határozat 3. számú 

mellékletét képező kimutatás szerint. 

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Montágh Imre Általános 

Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben a 

2010/2011. tanévben a kötelezően finanszírozandó 100 %-os órakeretet – 

315,35 óratömeg felhasználásával – biztosítja, a határozat 4. számú mellékletét 

képező kimutatás szerint. 

 

4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kinizsi Pál Gimnázium és 

Szakközépiskolában a 2010/2011. tanévben a kötelezően finanszírozandó 100 

%-os órakeretet – 499,2 óratömeg felhasználásával – biztosítja, a határozat 5. 

számú mellékletét képező kimutatás szerint. 

 

5. Abony Város Önkormányzat Képviselő – testülete a Bihari János Zeneiskola, 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011. tanévben felhasználható 

óratömegét 385 órában, a túlórákat 27 órában határozza meg. 

 

Határidő: 2010/2011. tanév 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:  
Intézményvezetők 

Jegyzői Titkárság 

Gazdasági Osztály 

A határozatról értesül:  

1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

3. Dr. Németh Mónika jegyző 

4. Urbán Ildikó aljegyző 

5. Jegyzői Titkárság 

6. Gazdasági Osztály 

7. Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

igazgatója 

8. Somogyi Imre Általános Iskola igazgatója 

9. Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény igazgatója 
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10. Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola igazgatója 

11. Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

A 172/2010. (VI. 24.) sz. KT határozat ezen jegyzőkönyv mellékletét képezi! 

- - - 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette a 2. sz. határozati javaslatban foglaltakat.  

 

A 2. sz. határozati javaslat 1. pontjában „A” és „B” alternatíva került kidolgozásra. 

 

A változat: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Somogyi Imre Általános 

Iskolában az általános iskolai pedagógus álláshelyek számát a 2010/2011. tanévtől 51 fővel 

engedélyezi. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 1. pontjának 

elfogadásáról az „A” variáció szerint. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 4 igen és 5 nem szavazattal, 6 tartózkodás 

mellett a határozati javaslat 1. pontját az „A” variáció szerint nem fogadta el. 

 

B változat: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Somogyi Imre Általános 

Iskolában a pedagógus álláshelyek számát a 2010/2011. tanévtől 52 fővel engedélyezi. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 1. pontjának 

elfogadásáról a „B” variáció szerint. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen és 2 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett a határozati javaslat 1. pontját a „B” variáció szerint elfogadta. 

 

A 2. sz. határozati javaslat 2. pontjában „A” és „B” alternatíva került kidolgozásra. 

 

A változat: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyulai Gaál Miklós 

Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézményben az általános iskolai 

pedagógus álláshelyek számát a 2010/2011. tanévtől 52 fővel, az alapfokú művészetoktatási 

pedagógus álláshelyek számát 1 fővel engedélyezi. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 2. pontjának 

elfogadásáról az „A” variáció szerint. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 3 igen és 6 nem szavazattal, 6 tartózkodás 

mellett a határozati javaslat 2. pontját az „A” variáció szerint elfogadta. 

 

Javasolta, hogy a Gyulai Iskolában a pedagógusok álláshelyek számát 53 fővel, az alapfokú 

művészetoktatásban pedig a pedagógus álláshelyek számát 1,5 fővel engedélyezzék. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott egyéni indítvány 

elfogadásáról. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 4 igen és 2 nem szavazattal, 9 tartózkodás 

mellett az elhangzott egyéni indítványt nem fogadta el. 

 

Az Oktatási Bizottság javasolta, hogy a Gyulai Iskolában a pedagógus álláshelyek számát 54 

főben, az alapfokú művészetoktatásban résztvevő pedagógusok számát 1,5 főben határozza 

meg a Képviselő-testület. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az Oktatási Bizottság módosító 

javaslatának elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 1 nem szavazattal, 4 tartózkodás 

mellett az Oktatási Bizottság módosító javaslatát elfogadta. 

 

Ismertette a határozati javaslat 3. pontját. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 3. pontjának 

elfogadásáról. 

 

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

mellett – 1 fő nem szavazott – a határozati javaslat 3. pontját egyhangúlag elfogadta. 

 

Ismertette a határozati javaslat 4. pontját. 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 4. pontjának 

elfogadásáról. 

 

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

mellett a határozati javaslat 4. pontját egyhangúlag elfogadta. 

 

Ismertette a határozati javaslat 5. pontját. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 5. pontjának 

elfogadásáról. 

 

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

mellett a határozati javaslat 5. pontját egyhangúlag elfogadta. 

 

Ismertette a határozati javaslat 6. pontját. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 6. pontjának 

elfogadásáról. 

 

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

mellett a határozati javaslat 6. pontját egyhangúlag elfogadta. 

 

Ismertette a határozati javaslat 7. pontját. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 4. pontjának 

elfogadásáról. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett a határozati javaslat 7. pontját egyhangúlag elfogadta. 

 

Ismertette a határozati javaslat 8. pontját. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 4. pontjának 

elfogadásáról. 

 

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

mellett a határozati javaslat 8. pontját egyhangúlag elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a kialakult határozati 

javaslat elfogadásáról. 

 

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

mellett az előterjesztést és a kialakult határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a 

következő határozatot hozta: 

 

173/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a közoktatási intézmények 2010/2011. tanév szakmai feladatellátáshoz 

szükséges pedagógus álláshelyek számának meghatározására 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a 

közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltakat, az alábbi határozatot 

hozta: 

 

1.  Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Somogyi Imre Általános 

Iskolában a pedagógus álláshelyek számát a 2010/2011. tanévtől 52 fővel 

engedélyezi. 

 

2.  Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyulai Gaál Miklós 

Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézményben az általános 

iskolai pedagógus álláshelyek számát a 2010/2011. tanévtől 54 fővel, az 

alapfokú művészetoktatási pedagógus álláshelyek számát 1,5 fővel 

engedélyezi. 

 

3.  Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Montágh Imre Általános 

Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben 
a pedagógus álláshelyek számát a 2010/2011. tanévtől 17 fővel engedélyezi. 

 

4.  Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bihari János Zeneiskola, 

Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a pedagógus álláshelyek számát 

a 2010/2011. tanévtől 17,5 fővel engedélyezi. 

 

5.  Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kinizsi Pál Gimnázium és 

Szakközépiskolában a pedagógus álláshelyek számát a 2010/2011. tanévtől 

20 fővel engedélyezi. 
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6.  Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyöngyszemek 

Óvodájában a 2010/2011. nevelési évtől a pedagógus álláshelyek számát 17 

fővel engedélyezi. 

 

7.  Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pingvines Óvodában a 

2010/2011. nevelési évtől a pedagógus álláshelyek számát 17 fővel 

engedélyezi. 

 

8.  Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szivárvány Óvoda és 

Bölcsődében a 2010/2011. nevelési évtől a pedagógus álláshelyek számát 15 

fővel engedélyezi. 

 

Határidő: 2010/2011. tanév 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:  
Intézményvezetők 

Jegyzői Titkárság 

Gazdasági Osztály 

 

A határozatról értesül:  
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

3. Dr. Németh Mónika jegyző 

4. Urbán Ildikó aljegyző 

5. Jegyzői Titkárság 

6. Gazdasági Osztály 

7. Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

igazgatója 

8. Somogyi Imre Általános Iskola  

9. Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény  

10. Kinizsi Pál gimnázium és Szakközépiskola  

11. Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  

12. Pingvines Óvoda  

13. Gyöngyszemek Óvodája 

14. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 

 

- - - 
 

4./ Napirendi pont tárgya: A logopédiai és gyógytestnevelési feladatok 2010. 

szeptember 01.-től történő ellátásáról szóló megállapodás 

jóváhagyása 

 

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Nem kívánt 

kiegészítést tenni. 
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Retkes Mária: elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság nem látott olyan kimutatást, amelyen el 

tudott volna igazodni. Kérdezte, hogy a lap alján látható 7,2 millió Ft bevétel mit takar? 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: megadta a szót Nagy Andreának, a Montágh Iskola 

igazgatójának. 

 

Nagy Andrea: elmondta, hogy a költségvetési törvény alapján a módszertani intézményben 

dolgozó pedagógusok létszáma alapján számított normatíva. Egy főre 900.000 Ft-ot lehet 

igényelni. 

 

Retkes Mária: tehát bepótlásra nincsen szükség? 

 

Nagy Andrea: nincs. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még kérdés, 

észrevétel? 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról. 

 

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

mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

174/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a logopédiai és gyógytestnevelési feladatok 2010. szeptember 01.-től történő 

ellátásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról 

 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 9.§ - ban biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve az 

önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvényben 

foglaltakat, a következő határozatot hozta: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a logopédiai és 

gyógytestnevelési feladatok ellátásáról szóló, 2010. szeptember 01. és 2011. 

augusztus 31. közötti időszakra, a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulással 

kötött Megállapodást a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét 

képező Megállapodás aláírására. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény igazgatóját, hogy a 

bepótlással kapcsolatos igényt a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztálya 

felé jelezze a szükséges intézkedések megtétele érdekében. 
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Határidő: 2010. június 30.  

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:    
Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény  

Jegyzői Titkárság 

A határozatról értesül:  
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

Dr. Németh Mónika jegyző 

Urbán Ildikó aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 

Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény  
 

174/2010. (VI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

MEGÁLLAPODÁS 

 
amely létrejött egyrészről a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás (2700 Cegléd, Kossuth tér 

1.) képviseli: Földi László elnök (továbbiakban: megbízó), 

másrészről: Abony Város Önkormányzata, (2740 Abony, Kossuth tér 1.) 

képviseli Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester (továbbiakban: megbízott), között az alábbi 

pontokba foglalt feltételekkel: 

 

1.) Előzmények: a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás tagönkormányzatai megállapodtak 

abban, hogy kistérségi szinten látják el az alábbi feladatokat: 

Pedagógiai szakszolgálatok 

 

2.) A megállapodás célja: a megbízó számára külső erőforrás bevonása a jelen megállapodás 

tárgyát képező feladatok tekintetében. 

 

3.) A megállapodás tárgya: 

 

a.) A Magyar Köztársaság Költségvetéséről szóló törvényben rögzítetteknek megfelelően 

gyógytestnevelési feladatok ellátása a következő településeken: 

Abony 

Kőröstetétlen 

 

b.) A Magyar Köztársaság Költségvetéséről szóló törvényben rögzítetteknek megfelelően 

logopédiai feladatok ellátása a következő településeken: 

Abony 

Kőröstetétlen 

Újszilvás 

 

4.) Kötelezettségvállalás: a megbízott díjazás ellenében kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen 

megállapodásban 3. pontjában megjelölt feladatokat elvégzi. 
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A díjazás mértéke mindkét feladat tekintetében 11.000 (tizenegyezer) forint/év 

ellátottanként. Az alaptámogatás kétszerese 22.000 (huszonkétezer) forint/év jár azon 

ellátottak után, akiknek a szolgáltatást lakóhelyükön, vagy abban a közoktatási 

intézményben biztosítja, ahol tanulói jogviszonnyal rendelkeznek. 

 

5.) A kifizetés ütemezése: a kifizetések havi egyenlő bontásban, a teljesítés igazolása után, a 

havi rendes normatív hozzájárulás megbízóhoz való megérkezését követő 5. napon 

esedékesek. 

 

6.) A szerződő felek tudomásul veszik, hogy: 

 továbbra is a Ceglédi Többcélú kistérségi társulás látja el tagönkormányzatai jelen 

szerződésben felsorolt pedagógiai szakszolgálati feladatait, 

 a jelen megállapodás az 1. pontban rögzítetteknek megfelelően nem 

feladatátadásnak, hanem külső erőforrás bevonásának minősül. 

 

7.) A jelen megállapodás 2010. szeptember 1-től 2011. augusztus 31-ig szól. 

 

8.) A megbízó a teljesítés vonatkozásában hozzájárul harmadik személy közreműködéséhez, de 

a megbízott a harmadik személy bevonása tárgyában köteles konzultálni a megbízóval. 

 

9.) A teljesítést igazolja a társulás munkaszervezetének vezetője. 

 

Abony, 2010. 

 

 …………………………..     …………………………. 

  Földi László               Romhányiné dr. Balogh Edit 

      elnök              polgármester 

   (megbízó)               (megbízott) 

 

Elllenjegyzők: 

 

 …………………………     …………………………. 

     dr. Ferenczi Norbert          Dr. Németh Mónika 

   munkaszervezet-vezető         jegyző 

 

- - - 
 

5./ Napirendi pont tárgya: A 2010/2011-es tanév indítható osztályai számának 

meghatározása 
 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Nem kívánt 

kiegészítést tenni. 

 

Ismertette a határozati javaslatban foglaltakat. 

 

A Montágh Iskolánál úgy változik az indítható osztályok száma a határozati javaslatban 

foglaltakkal ellentétben, hogy egy összevont (6-7. osztály) csoport indítását, összesen 7 

tanulócsoport indítását engedélyezi a Képviselő-testület. 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat 

elfogadásáról az elhangzott módosítással együtt. 

 

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

mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot az elhangzott módosítással együtt elfogadta, 

és a következő határozatot hozta: 
 

175/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a 2010/2011-es tanév indítható osztályai számának meghatározásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, a közoktatásról szóló 

1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak alapján az alábbi határozatot hozta: 

 

1.  A Somogyi Imre Általános Iskolában a 2010/2011. tanévben az 1. 

évfolyamon négy osztály indítását, továbbá a tanulók napközbeni ellátására 

(napközi, iskolaotthon és tanulószoba) összesen 10 csoport indítását 

engedélyezi. Más évfolyamokon nem változik az indítható osztályok száma. 

 

2.  A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézményben a 2010/2011. tanévben az 1. évfolyamon négy osztály, 

továbbá a tanulók napközbeni ellátására (napközi, iskolaotthon és 

tanulószoba) összesen 13 csoport indítását engedélyezi. Más évfolyamokon 

nem változik az indítható osztályok száma. 

 

3.  A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és EGYMI-ben a 2010/2011. 

tanévben egy összevont (6.-7. osztály) csoport indítását, összesen 7 

tanulócsoport, a tanulók napközbeni ellátására (napközi és tanulószoba) 

összesen 2 csoport indítását engedélyezi. 

 

4.  A Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskolában a 2010/2011. tanévben 

összesen 5 gimnáziumi és 4 szakközépiskolai osztály indítását engedélyezi. 

 

5.  A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 1-4. pontban foglalt 

feladatokkal kapcsolatos intézkedések megtételére.  

 

Határidő: 2010. augusztus 31. 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

Jegyzői Titkárság 

Oktatási intézmények 

 

A határozatról értesül:  

1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

3. Dr. Németh Mónika jegyző 

4. Urbán Ildikó aljegyző 

5. Valamennyi osztályvezető 
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6. A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény  

7. A Somogyi Imre Általános Iskola  

8. A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és EGYMI  

9. A Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola  
 

- - - 

  

6./ Napirendi pont tárgya: Közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai  

programjának szakértői véleményezésére megbízás  
 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Több árajánlat 

bekérésre került. Nem kívánt egyéb kiegészítést tenni. 

 

Pető Istvánné: az Ügyrendi Bizottságnak volt egy olyan javaslata a szerződés 5. pontjánál, 

hogy konkrét időpontot jelöljenek meg, 2010. augusztus 15-ét a programok 

véleményezésére. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy az árajánlatok bekérésénél volt-e határidő 

megjelölve? Elkészíthetőek-e addig a vélemények? Kérdezte Pető Istvánné képviselőt, hogy 

fenntartja-e javaslatát? 

 

Pető Istvánné: visszavonta javaslatát. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még kérdés, 

észrevétel? 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Ismertette a határozati javaslatokban foglaltakat. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és az 1. sz. határozati 

javaslat elfogadásáról az elhangzott módosítással együtt. 

 

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

mellett az előterjesztést és az 1. sz. határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a 

következő határozatot hozta: 

 

176/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai programjának szakértői 

véleményezésére vonatkozó megbízásról 

(Szivárvány Óvoda és Bölcsőde) 

 

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

évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a közoktatásról 

szóló 1993. évi LXXIX. törvény 44.§ (1) bekezdésében, valamint a közoktatási szakértői 
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tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 38/2009. 

(XII.29.) OKM rendeletben foglaltakat, a következő határozatot hozta: 

 

1.  Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 

Nevelési Programjának törvényességi szakmai vizsgálatával, szakértői vélemény 

készítésével a MÓD-SZER-TÁR Oktatásszervező és Tanácsadó Kft-t bízza meg 

bruttó 45.000,- Ft díjazásért, melynek fedezetét a Városi tevékenység 55324 

szakmai szolgáltatások soron biztosítja. 

 

2.  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 

megbízási szerződés aláírására.   

 

Határidő: 2010. június 30.  

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:    
Jegyzői Titkárság 

A határozatról értesül:  

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

Dr. Németh Mónika jegyző 

Urbán Ildikó aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

MÓD-SZER-TÁR Oktatásszervező és Tanácsadó Kft. 

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 
176/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 

 

Amely létrejött egyrészről a Abony Város Önkormányzata (székhely: 2740 Abony, Kossuth 

tér 1. képviseli: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester, adószám: 15390709-2-13, 

bankszámlaszám: 1199360906147486-10000104, mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) 

 

másrészről MÓD-SZER-TÁR Oktatásszervező és Tanácsadó Kft. (székhely: 1075 Budapest, 

Síp u. 15. II/22. adószám: ……………..,  bankszámlaszám: …………….. vállalkozói igazolvány 

száma: ………………..), mint megbízott (továbbiakban: Megbízott) között az alábbi 

feltételekkel: 

 

1. Megbízó megbízza Megbízottat a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Nevelési Programjának 

törvényességi szakmai vizsgálatával, szakértői vélemény készítésével.  A közoktatási 

intézmények nevelési, illetve pedagógiai programjának szakértői véleményezésének 

megbízásáról Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 176/2010. (VI.24.) számú 

határozatában döntött. 

 

2. Megbízó a megbízást elfogadja, az elfogadott dokumentumról a szakértői véleményt 

elkészíti. 

 

3. A Megbízott kijelenti, hogy a közoktatási szakértői tevékenység folytatásához szükséges – a 

38/2009. (XII.29.) OKM rendelet által előírt – feltételekkel rendelkezik. 
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Országos Szakértői névjegyzékben feltüntetett szakértői nyilvántartási szám:…………… 

 

4. A Megbízó a Megbízott részére megküldi a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde a közoktatásról 

szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 47. – 48. § szerint elkészített és a Kt.  

44. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a nevelőtestület által elfogadott Nevelési/Pedagógiai 

Programját. A szakértői vélemény elkészítéséhez szükséges további adatokat a Megbízott 

részére a közoktatási intézmények vezetői, valamint a Polgármesteri Hivatal Jegyzői 

Titkársága biztosítják. 

 

5. Megbízott vállalja, hogy a szakértői véleményt elkészíti olyan időpontban, hogy a Program 

jóváhagyásáról a Képviselő-testület munkaterv szerinti augusztus havi ülésén dönteni tudjon. 

Megbízott vállalja továbbá, hogy ugyanezen időpontban a szakértői véleményt nyomtatott és 

elektronikus formában átadja Megbízónak. 

 

6. A megbízási szerződés 2. pontjában meghatározott feladat elvégzéséért Megbízottat 33.750,- 

Ft + ÁFA (azaz 45.000 forint) megbízási díj illeti meg. Az összeget Megbízott a szakértői 

vélemény átadásával egyidejűleg jogosult leszámlázni.  

 

7. Megbízó a megbízási díjat a számla kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül átutalja 

Megbízott bankszámlájára. Késedelmes teljesítés esetén Megbízott jogosult a Ptk. 301. § (1) 

bekezdése szerinti kamatot felszámítani. 

 

8. Felek kijelentik, hogy jelen szerződésből adódó vitás kérdéseket egyeztetés útján oldják meg. 

Amennyiben az egyeztetés eredményre nem vezet, úgy a megállapodó felek alávetik 

magukat a Ceglédi Városi Bíróság, illetve hatáskör esetén a Pest Megyei Bíróság 

illetékességének. 

 

9. Felek kijelentik, hogy a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó 

rendelkezései az irányadóak. 

 

Jelen megbízási szerződést a felek áttanulmányozást és értelmezést követően annak tartalmával 

minden tekintetben egyetértve, helybenhagyólag írták alá. 

 

Jelen megbízási szerződés 4 példányban készült, melyből 2-2 példány a megállapodó feleket 

illeti meg. 

 

Abony, 2010. ……………………………..        

 

 

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

Abony Város Önkormányzat                                                 Megbízott/képviselője 

 Megbízó képviseletében:                                                     szakértő       

Romhányiné Dr. Balogh Edit                                 

          polgármester               

- - - 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a 2. sz. határozati 

javaslat elfogadásáról az elhangzott módosítással együtt. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az előterjesztést és a 2. sz. határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a 

következő határozatot hozta: 

 

177/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai programjának szakértői 

véleményezésére vonatkozó megbízásról 

(Gyöngyszemek Óvodája) 

 

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

évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a közoktatásról 

szóló 1993. évi LXXIX. törvény 44.§ (1) bekezdésében, valamint a közoktatási szakértői 

tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 38/2009. 

(XII.29.) OKM rendeletben foglaltakat, a következő határozatot hozta: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyöngyszemek Óvodája 

Nevelési Programjának törvényességi szakmai vizsgálatával, szakértői vélemény 

készítésével a MÓD-SZER-TÁR Oktatásszervező és Tanácsadó Kft-t bízza 

meg bruttó 45.000,- Ft díjazásért, melynek fedezetét a Városi tevékenység 

szakmai 55324 szolgáltatások soron biztosítja. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 

megbízási szerződés aláírására.   

 

Határidő: 2010. június 30.  

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:    
Jegyzői Titkárság 

A határozatról értesül:  
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

Dr. Németh Mónika jegyző 

Urbán Ildikó aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

MÓD-SZER-TÁR Oktatásszervező és Tanácsadó Kft. 

Gyöngyszemek Óvodája 
177/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 

Amely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzata (székhely: 2740 Abony, Kossuth tér 

1. képviseli: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester, adószám: 15390709-2-13, 

bankszámlaszám: 1199360906147486-10000104, mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) 

 

másrészről MÓD-SZER-TÁR Oktatásszervező és Tanácsadó Kft. (székhely: 1075 Budapest, 

Síp u. 15. II/22. adószám: ……………..,  bankszámlaszám: …………….. vállalkozói igazolvány 

száma: ………………..), mint megbízott (továbbiakban: Megbízott) között az alábbi 

feltételekkel: 
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1. Megbízó megbízza Megbízottat a Gyöngyszemek Óvodája Nevelési Programjának 

törvényességi szakmai vizsgálatával, szakértői vélemény készítésével.  A közoktatási 

intézmények nevelési, illetve pedagógiai programjának szakértői véleményezésének 

megbízásáról Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 177/2010. (VI.24.) számú 

határozatában döntött. 

 

2. Megbízó a megbízást elfogadja, az elfogadott dokumentumról a szakértői véleményt 

elkészíti. 

 

3. A Megbízott kijelenti, hogy a közoktatási szakértői tevékenység folytatásához szükséges – a 

38/2009. (XII.29.) OKM rendelet által előírt – feltételekkel rendelkezik. 

 

Országos Szakértői névjegyzékben feltüntetett szakértői nyilvántartási szám:…………… 

 

4. A Megbízó a Megbízott részére megküldi a Gyöngyszemek Óvodája a közoktatásról szóló 

1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 47. – 48. § szerint elkészített és a Kt.  44. § 

(1) bekezdésében foglaltak alapján a nevelőtestület által elfogadott Nevelési/Pedagógiai 

Programját. A szakértői vélemény elkészítéséhez szükséges további adatokat a Megbízott 

részére a közoktatási intézmények vezetői, valamint a Polgármesteri Hivatal Jegyzői 

Titkársága biztosítják. 

 

5. Megbízott vállalja, hogy a szakértői véleményt elkészíti olyan időpontban, hogy a Program 

jóváhagyásáról a Képviselő-testület munkaterv szerinti augusztus havi ülésén dönteni tudjon. 

Megbízott vállalja továbbá, hogy ugyanezen időpontban a szakértői véleményt nyomtatott és 

elektronikus formában átadja Megbízónak. 

 

6. A megbízási szerződés 2. pontjában meghatározott feladat elvégzéséért Megbízottat 33.750,- 

Ft + ÁFA (azaz 45.000 forint) megbízási díj illeti meg. Az összeget Megbízott a szakértői 

vélemény átadásával egyidejűleg jogosult leszámlázni.  

 

7. Megbízó a megbízási díjat a számla kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül átutalja 

Megbízott bankszámlájára. Késedelmes teljesítés esetén Megbízott jogosult a Ptk. 301. § (1) 

bekezdése szerinti kamatot felszámítani. 

 

8. Felek kijelentik, hogy jelen szerződésből adódó vitás kérdéseket egyeztetés útján oldják meg. 

Amennyiben az egyeztetés eredményre nem vezet, úgy a megállapodó felek alávetik 

magukat a Ceglédi Városi Bíróság, illetve hatáskör esetén a Pest Megyei Bíróság 

illetékességének. 

 

9. Felek kijelentik, hogy a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó 

rendelkezései az irányadóak. 

 

Jelen megbízási szerződést a felek áttanulmányozást és értelmezést követően annak tartalmával 

minden tekintetben egyetértve, helybenhagyólag írták alá. 

 

Jelen megbízási szerződés 4 példányban készült, melyből 2-2 példány a megállapodó feleket 

illeti meg. 

 

Abony, 2010. ………………………..        
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………………………………                                        …………………………………….. 

Abony Város Önkormányzat                     Megbízott/képviselője 

 Megbízó képviseletében:                                                  szakértő   

Romhányiné Dr. Balogh Edit                                     

          polgármester               
- - - 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a 3. sz. határozati 

javaslat elfogadásáról az elhangzott módosítással együtt. 

 

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

mellett az előterjesztést és a 3. sz. határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a 

következő határozatot hozta: 

 

178/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai programjának szakértői 

véleményezésére vonatkozó megbízásról 

(Pingvines Óvoda) 

 

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

évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a közoktatásról 

szóló 1993. évi LXXIX. törvény 44.§ (1) bekezdésében, valamint a közoktatási szakértői 

tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 38/2009. 

(XII.29.) OKM rendeletben foglaltakat, a következő határozatot hozta: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pingvines Óvoda Nevelési 

Programjának törvényességi szakmai vizsgálatával, szakértői vélemény készítésével a 

MÓD-SZER-TÁR Oktatásszervező és Tanácsadó Kft-t bízza meg bruttó 45.000,- Ft 

díjazásért, melynek fedezetét a Városi tevékenység szakmai 55324 szolgáltatások 

soron biztosítja. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 

megbízási szerződés aláírására.   

 

Határidő: 2010. június 30.  

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:    
Jegyzői Titkárság 

A határozatról értesül:  

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

Dr. Németh Mónika jegyző 

Urbán Ildikó aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

MÓD-SZER-TÁR Oktatásszervező és Tanácsadó Kft. 

Pingvines Óvoda 
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178/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 

Amely létrejött egyrészről a Abony Város Önkormányzata (székhely: 2740 Abony, Kossuth 

tér 1. képviseli: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester, adószám: 15390709-2-13, 

bankszámlaszám: 1199360906147486-10000104, mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) 

 

másrészről MÓD-SZER-TÁR Oktatásszervező és Tanácsadó Kft. (székhely: 1075 Budapest, 

Síp u. 15. II/22. adószám: ……………..,  bankszámlaszám: …………….. vállalkozói igazolvány 

száma: ………………..), mint megbízott (továbbiakban: Megbízott) között az alábbi 

feltételekkel: 

 

1. Megbízó megbízza Megbízottat a Pingvines Óvoda Nevelési Programjának törvényességi 

szakmai vizsgálatával, szakértői vélemény készítésével.  A közoktatási intézmények 

nevelési, illetve pedagógiai programjának szakértői véleményezésének megbízásáról 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 178/2010. (VI.24.) számú határozatában 

döntött. 

 

2. Megbízó a megbízást elfogadja, az elfogadott dokumentumról a szakértői véleményt 

elkészíti. 

 

3. A Megbízott kijelenti, hogy a közoktatási szakértői tevékenység folytatásához szükséges – 

a 38/2009. (XII.29.) OKM rendelet által előírt – feltételekkel rendelkezik. 

 

Országos Szakértői névjegyzékben feltüntetett szakértői nyilvántartási szám:…………… 

 

4. A Megbízó a Megbízott részére megküldi a Pingvines Óvoda a közoktatásról szóló 1993. 

évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 47. – 48. § szerint elkészített és a Kt.  44. § (1) 

bekezdésében foglaltak alapján a nevelőtestület által elfogadott Nevelési/Pedagógiai 

Programját. A szakértői vélemény elkészítéséhez szükséges további adatokat a Megbízott 

részére a közoktatási intézmények vezetői, valamint a Polgármesteri Hivatal Jegyzői 

Titkársága biztosítják. 

 

5. Megbízott vállalja, hogy a szakértői véleményt elkészíti olyan időpontban, hogy a Program 

jóváhagyásáról a Képviselő-testület munkaterv szerinti augusztus havi ülésén dönteni 

tudjon. Megbízott vállalja továbbá, hogy ugyanezen időpontban a szakértői véleményt 

nyomtatott és elektronikus formában átadja Megbízónak. 

 

6. A megbízási szerződés 2. pontjában meghatározott feladat elvégzéséért Megbízottat 

33.750,- Ft + ÁFA (azaz 45.000 forint) megbízási díj illeti meg. Az összeget Megbízott a 

szakértői vélemény átadásával egyidejűleg jogosult leszámlázni.  

 

7. Megbízó a megbízási díjat a számla kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül átutalja 

Megbízott bankszámlájára. Késedelmes teljesítés esetén Megbízott jogosult a Ptk. 301. § 

(1) bekezdése szerinti kamatot felszámítani. 

 

8. Felek kijelentik, hogy jelen szerződésből adódó vitás kérdéseket egyeztetés útján oldják 

meg. Amennyiben az egyeztetés eredményre nem vezet, úgy a megállapodó felek alávetik 



 40 

magukat a Ceglédi Városi Bíróság, illetve hatáskör esetén a Pest Megyei Bíróság 

illetékességének. 

 

9. Felek kijelentik, hogy a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó 

rendelkezései az irányadóak. 

 

Jelen megbízási szerződést a felek áttanulmányozást és értelmezést követően annak tartalmával 

minden tekintetben egyetértve, helybenhagyólag írták alá. 

 

Jelen megbízási szerződés 4 példányban készült, melyből 2-2 példány a megállapodó feleket 

illeti meg. 

 

Abony, 2010. …………………………….        

 

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

Abony Város Önkormányzat                                                   Megbízott/képviselője 

 Megbízó képviseletében:                                                      szakértő      

Romhányiné Dr. Balogh Edit                                  

          polgármester               
 

- - - 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a 4. sz. határozati 

javaslat elfogadásáról az elhangzott módosítással együtt. 

 

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

mellett az előterjesztést és a 4. sz. határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a 

következő határozatot hozta: 

 

179/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai programjának szakértői 

véleményezésére vonatkozó megbízásról 

(Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) 

 

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

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a közoktatásról szóló 

1993. évi LXXIX. törvény 44.§ (1) bekezdésében, valamint a közoktatási szakértői 

tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 38/2009. 

(XII.29.) OKM rendeletben foglaltakat, a következő határozatot hozta: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bihari János Zeneiskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programjának törvényességi szakmai 

vizsgálatával, szakértői vélemény készítésével a TITITÁ Művészeti és Oktatási Bt-t 

(képviseli: Béres Károly) bízza meg bruttó 20.000,- Ft díjazásért, melynek fedezetét a 

Városi tevékenység 55324 szakmai szolgáltatások soron biztosítja. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 

megbízási szerződés aláírására.   
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Határidő: 2010. június 30.  

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:    
Jegyzői Titkárság 

A határozatról értesül:  

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

Dr. Németh Mónika jegyző 

Urbán Ildikó aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

Béres Károly közoktatási szakértő 

Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

 
179/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 

Amely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzata (székhely: 2740 Abony, Kossuth tér 

1. képviseli: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester, adószám: 15390709-2-13, 

bankszámlaszám: 1199360906147486-10000104, mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) 

 

másrészről Tititá Művészeti és Oktatási Bt. (székhely: 2700 Cegléd, Hold u. 26. adószám: 

22234924-1-13,  bankszámlaszám: 10403129-49565353-49481008 cégjegyzékszám: 13-06-

055890), mint megbízott (továbbiakban: Megbízott) között az alábbi feltételekkel: 

 

1. Megbízó megbízza Megbízottat a Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény Pedagógiai Programjának törvényességi szakmai vizsgálatával, szakértői 

vélemény készítésével.  A közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai 

programjának szakértői véleményezésének megbízásáról Abony Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete a 179/2010. (VI.24.) számú határozatában döntött. 

 

2. Megbízó a megbízást elfogadja, az elfogadott dokumentumról a szakértői véleményt 

elkészíti. 

 

3. A Megbízott kijelenti, hogy a közoktatási szakértői tevékenység folytatásához szükséges – a 

38/2009. (XII.29.) OKM rendelet által előírt – feltételekkel rendelkezik. 

 

Országos Szakértői névjegyzékben feltüntetett szakértői nyilvántartási szám: 11651-02 

 

4. A Megbízó a Megbízott részére megküldi a Bihari János Zeneiskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: 

Kt.) 47. – 48. § szerint elkészített és a Kt.  44. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a 

nevelőtestület által elfogadott Nevelési/Pedagógiai Programját. A szakértői vélemény 

elkészítéséhez szükséges további adatokat a Megbízott részére a közoktatási intézmények 

vezetői, valamint a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkársága biztosítják. 

 

5. Megbízott vállalja, hogy a szakértői véleményt elkészíti olyan időpontban, hogy a Program 

jóváhagyásáról a Képviselő-testület munkaterv szerinti augusztus havi ülésén dönteni tudjon. 

Megbízott vállalja továbbá, hogy ugyanezen időpontban a szakértői véleményt nyomtatott és 

elektronikus formában átadja Megbízónak. 
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6. A megbízási szerződés 2. pontjában meghatározott feladat elvégzéséért Megbízottat 15.000,- 

Ft + ÁFA (azaz 20.000 forint) megbízási díj illeti meg. Az összeget Megbízott a szakértői 

vélemény átadásával egyidejűleg jogosult leszámlázni.  

 

7. Megbízó a megbízási díjat a számla kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül átutalja 

Megbízott bankszámlájára. Késedelmes teljesítés esetén Megbízott jogosult a Ptk. 301. § (1) 

bekezdése szerinti kamatot felszámítani. 

 

8. Felek kijelentik, hogy jelen szerződésből adódó vitás kérdéseket egyeztetés útján oldják meg. 

Amennyiben az egyeztetés eredményre nem vezet, úgy a megállapodó felek alávetik 

magukat a Ceglédi Városi Bíróság, illetve hatáskör esetén a Pest Megyei Bíróság 

illetékességének. 

 

9. Felek kijelentik, hogy a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó 

rendelkezései az irányadóak. 

 

Jelen megbízási szerződést a felek áttanulmányozást és értelmezést követően annak tartalmával 

minden tekintetben egyetértve, helybenhagyólag írták alá. 

 

Jelen megbízási szerződés 4 példányban készült, melyből 2-2 példány a megállapodó feleket 

illeti meg. 

 

Abony, 2010. ………………………….      

 

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

Abony Város Önkormányzat                                                    Megbízott/képviselője 

 Megbízó képviseletében:                                                      szakértő   

Romhányiné Dr. Balogh Edit                                     

          polgármester               
- - - 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és az 5. sz. határozati 

javaslat elfogadásáról az elhangzott módosítással együtt. 

 

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

mellett az előterjesztést és az 5. sz. határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a 

következő határozatot hozta: 

 

180/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai programjának szakértői 

véleményezésére vonatkozó megbízásról 

(Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola) 

 

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

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a közoktatásról szóló 

1993. évi LXXIX. törvény 44.§ (1) bekezdésében, valamint a közoktatási szakértői 

tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 38/2009. 

(XII.29.) OKM rendeletben foglaltakat, a következő határozatot hozta: 

 



 43 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kinizsi Pál Gimnázium és 

Szakközépiskola Pedagógiai Programjának törvényességi szakmai vizsgálatával, 

szakértői vélemény készítésével Fieszlné Ancsák Jolán közoktatási szakértőt bízza 

meg bruttó 62.500,- Ft díjazásért, melynek fedezetét a Városi tevékenység 55324 

szakmai szolgáltatások soron biztosítja. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 

megbízási szerződés aláírására.   

 

Határidő: 2010. június 30.  

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:    
Jegyzői Titkárság 

A határozatról értesül:  

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

Dr. Németh Mónika jegyző 

Urbán Ildikó aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

Fieszlné Ancsák Jolán közoktatási szakértő 

Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola 

 
180/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 

Amely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzata (székhely: 2740 Abony, Kossuth tér 

1. képviseli: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester, adószám: 15390709-2-13, 

bankszámlaszám: 1199360906147486-10000104, mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) 

 

másrészről Fieszlné Ancsák Jolán (székhely: 2120 Dunakeszi, Frangepán út 30. adószám: 

62735254-3-33,  bankszámlaszám: …………….. vállalkozói igazolvány száma: 2505848), mint 

megbízott (továbbiakban: Megbízott) között az alábbi feltételekkel: 

 

1. Megbízó megbízza Megbízottat a Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola Pedagógiai 

Programjának törvényességi szakmai vizsgálatával, szakértői vélemény készítésével.  A 

közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai programjának szakértői 

véleményezésének megbízásáról Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

180/2010. (VI.24.) számú határozatában döntött. 

 

2. Megbízó a megbízást elfogadja, az elfogadott dokumentumról a szakértői véleményt 

elkészíti. 

 

3. A Megbízott kijelenti, hogy a közoktatási szakértői tevékenység folytatásához szükséges – a 

38/2009. (XII.29.) OKM rendelet által előírt – feltételekkel rendelkezik. 

 

Országos Szakértői névjegyzékben feltüntetett szakértői nyilvántartási szám: 009218-02 
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4. A Megbízó a Megbízott részére megküldi a Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola a 

közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 47. – 48. § szerint 

elkészített és a Kt. 44. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a nevelőtestület által elfogadott 

Pedagógiai Programját. A szakértői vélemény elkészítéséhez szükséges további adatokat a 

Megbízott részére a közoktatási intézmények vezetői, valamint a Polgármesteri Hivatal 

Jegyzői Titkársága biztosítják. 

 

5. Megbízott vállalja, hogy a szakértői véleményt elkészíti olyan időpontban, hogy a Program 

jóváhagyásáról a Képviselő-testület munkaterv szerinti augusztus havi ülésén dönteni tudjon. 

Megbízott vállalja továbbá, hogy ugyanezen időpontban a szakértői véleményt nyomtatott és 

elektronikus formában átadja Megbízónak. 

 

6. A megbízási szerződés 2. pontjában meghatározott feladat elvégzéséért Megbízottat 50.000,- 

Ft + ÁFA (azaz 62.500 forint) megbízási díj illeti meg. Az összeget Megbízott a szakértői 

vélemény átadásával egyidejűleg jogosult leszámlázni.  

 

7. Megbízó a megbízási díjat a számla kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül átutalja 

Megbízott bankszámlájára. Késedelmes teljesítés esetén Megbízott jogosult a Ptk. 301. § (1) 

bekezdése szerinti kamatot felszámítani. 

 

8. Felek kijelentik, hogy jelen szerződésből adódó vitás kérdéseket egyeztetés útján oldják meg. 

Amennyiben az egyeztetés eredményre nem vezet, úgy a megállapodó felek alávetik 

magukat a Ceglédi Városi Bíróság, illetve hatáskör esetén a Pest Megyei Bíróság 

illetékességének. 

 

9. Felek kijelentik, hogy a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó 

rendelkezései az irányadóak. 

 

Jelen megbízási szerződést a felek áttanulmányozást és értelmezést követően annak tartalmával 

minden tekintetben egyetértve, helybenhagyólag írták alá. 

 

Jelen megbízási szerződés 4 példányban készült, melyből 2-2 példány a megállapodó feleket 

illeti meg. 

 

Abony, 2010. …………………………..        

 

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

Abony Város Önkormányzat     Megbízott/képviselője 

  Megbízó képviseletében:                                                 szakértő 

Romhányiné Dr. Balogh Edit                                      

          polgármester               

- - - 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a 6. sz. határozati 

javaslat elfogadásáról az elhangzott módosítással együtt. 

 

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

mellett az előterjesztést és a 6. sz. határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a 

következő határozatot hozta: 
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181/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai programjának szakértői 

véleményezésére vonatkozó megbízásról 

(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, figyelembe véve a közoktatásról szóló 

1993. évi LXXIX. törvény 44.§ (1) bekezdésében, valamint a közoktatási szakértői 

tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 38/2009. 

(XII.29.) OKM rendeletben foglaltakat, a következő határozatot hozta: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Montágh Imre Általános Iskola, 

Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai 

Programjának törvényességi szakmai vizsgálatával, szakértői vélemény készítésével az 

OPSZI Országos Pedagógiai Szolgáltató Intézetet bízza meg bruttó 120.000,- - Ft 

díjazásért, melynek fedezetét a Városi tevékenység 55324 szakmai szolgáltatások soron 

biztosítja. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 

megbízási szerződés aláírására.   

 

Határidő: 2010. június 30.  

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:    
Jegyzői Titkárság 

A határozatról értesül:  

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

Dr. Németh Mónika jegyző 

Urbán Ildikó aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

OPSZI Országos Pedagógiai Szolgáltató Intézet 

Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény 
181/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 

Amely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzata (székhely: 2740 Abony, Kossuth tér 

1. képviseli: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester, adószám: 15390709-2-13, 

bankszámlaszám: 1199360906147486-10000104, mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) 

 

másrészről OPSZI Országos Pedagógiai Szolgáltató Intézet (székhely: 2049 Diósd, Gárdonyi 

Géza u. 14.. adószám: ……………,  bankszámlaszám: …………….. vállalkozói igazolvány 

száma: …………………..), mint megbízott (továbbiakban: Megbízott) között az alábbi 

feltételekkel: 

 



 46 

1. Megbízó megbízza Megbízottat a Montágh Imre, Általános Iskola, Óvoda és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Programjának törvényességi szakmai 

vizsgálatával, szakértői vélemény készítésével.  A közoktatási intézmények nevelési, illetve 

pedagógiai programjának szakértői véleményezésének megbízásáról Abony Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete a 181/2010. (VI.24.) számú határozatában döntött. 

 

2. Megbízó a megbízást elfogadja, az elfogadott dokumentumról a szakértői véleményt 

elkészíti. 

 

3. A Megbízott kijelenti, hogy a közoktatási szakértői tevékenység folytatásához szükséges – a 

38/2009. (XII.29.) OKM rendelet által előírt – feltételekkel rendelkezik. 

 

Országos Szakértői névjegyzékben feltüntetett szakértői nyilvántartási szám: 009218-02 

 

4. A Megbízó a Megbízott részére megküldi a Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvény (továbbiakban: Kt.) 47. – 48. § szerint elkészített és a Kt. 44. § (1) bekezdésében 

foglaltak alapján a nevelőtestület által elfogadott Pedagógiai Programját. A szakértői 

vélemény elkészítéséhez szükséges további adatokat a Megbízott részére a közoktatási 

intézmények vezetői, valamint a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkársága biztosítják. 

 

5. Megbízott vállalja, hogy a szakértői véleményt elkészíti olyan időpontban, hogy a Program 

jóváhagyásáról a Képviselő-testület munkaterv szerinti augusztus havi ülésén dönteni tudjon. 

Megbízott vállalja továbbá, hogy ugyanezen időpontban a szakértői véleményt nyomtatott és 

elektronikus formában átadja Megbízónak. 

 

6. A megbízási szerződés 2. pontjában meghatározott feladat elvégzéséért Megbízottat 90.000,- 

Ft + ÁFA (azaz 120.000 forint) megbízási díj illeti meg. Az összeget Megbízott a szakértői 

vélemény átadásával egyidejűleg jogosult leszámlázni.  

 

7. Megbízó a megbízási díjat a számla kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül átutalja 

Megbízott bankszámlájára. Késedelmes teljesítés esetén Megbízott jogosult a Ptk. 301. § (1) 

bekezdése szerinti kamatot felszámítani. 

 

8. Felek kijelentik, hogy jelen szerződésből adódó vitás kérdéseket egyeztetés útján oldják meg. 

Amennyiben az egyeztetés eredményre nem vezet, úgy a megállapodó felek alávetik 

magukat a Ceglédi Városi Bíróság, illetve hatáskör esetén a Pest Megyei Bíróság 

illetékességének. 

 

9. Felek kijelentik, hogy a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó 

rendelkezései az irányadóak. 

 

Jelen megbízási szerződést a felek áttanulmányozást és értelmezést követően annak tartalmával 

minden tekintetben egyetértve, helybenhagyólag írták alá. 

 

Jelen megbízási szerződés 4 példányban készült, melyből 2-2 példány a megállapodó feleket 

illeti meg. 

 

Abony, 2010. …………………………….     
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………………………………                                        …………………………………….. 

Abony Város Önkormányzat                                                   Megbízott/képviselője 

  Megbízó képviseletében:                                                       szakértő   

Romhányiné Dr. Balogh Edit                                     

          polgármester               

- - - 

 

Az Ügyrendi Bizottságnak volt egy olyan javaslata, hogy a programok 2010. augusztus 15-ig 

készítsék el. Ezt nem javasolja, mert a nyári szabadságolások miatt ez nem biztos, hogy 

teljesíthető. Véleménye szerint az ajánlatnak megfelelően véleményezzék a szakértők a 

programokat. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy az ajánlatnak megfelelő 

határidőben véleményezzék a szakértők a programokat. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen és 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás 

mellett egyetértett azzal, hogy a szakértők az ajánlatnak megfelelő határidőben 

véleményezzék a programokat. 

 

Bánné Hornyik Mária: tájékoztatásul elmondta, hogy a Gyulai és a Somogyi Iskola 

Pedagógiai Programját most nem kívánta felülvizsgálni, tekintettel arra, hogy az általános 

iskolai oktatásban várható változás, így a két iskola majd a következő évben fogja a 

Pedagógiai Programját módosítani. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: köszöntötte dr. Pusztai Dezső főorvos urat. Egy napirendi 

pontot még nyílt ülésen tárgyalnának meg, azt követően pedig szünet után a zárt ülés 

napirendi pontja következik. 

- - - 

 

7./ Napirendi pont tárgya: Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 

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

    

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Retkes Mária: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Pénzügyi Bizottság javasolta 

elfogadásra a módosítást. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy az átvezetés még a múltkori testületi ülésnek 

megfelelően történt. Az útalapokhoz és a havaria helyzethez szükséges fedezet még nem 

került átcsoportosításra, ezek a következő testületi ülésre fognak bekerülni. 

Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e kérdés, észrevétel? 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a rendelet-módosítás 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen és 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás 

mellett az előterjesztést és a rendelet-módosítást elfogadta, és a következő rendeletet alkotta:  
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Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2010. (VI. 28.) 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: 4 157 183 e Ft 

- kiadási főösszeg:  4 157 183 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:  841 423 e Ft 

   Támogatásértékű bevételek, kiegészítések:    51 684 e Ft 

   Végleges pénzeszközátvétel államh.kiv.:      2 514 e Ft  

   Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:    10 522 e Ft 

   Támogatásértékű bevételek,kiegészítések:  240 747 e Ft 

   Támogatási kölcsönök visszatérülése:      5 000 e Ft 

   Pénzforgalmi nélküli bevételek:           1 709 142 e Ft 

                  4 157 183 e Ft 

Kiadások: 

   Személyi juttatások:     956 769 e Ft 

   Munkaadókat terhelő járulékok:   267 303 e Ft 

   Dologi és egyéb folyó kiadások:   820 032 e Ft 

   Támogatásértékű kiadások:      33 998 e Ft 

   Végleges pénzeszközátadás(működési célú):   21 871 e Ft 

   Társadalom- és szociálpolitikai jutt.:   115 103 e Ft 

   Ellátottak pénzbeli juttatása:      13 388 e Ft 

   Felújítási kiadások:     177 894 e Ft 

   Beruházási kiadások:     808 624 e Ft 

   Végleges pénzeszközátadás(felhalmozási célú):        11 937  e Ft 

   Kölcsönnyújtás:         2 000 e Ft 

   Tartalékok:      913 761 e Ft 

   Felhalmozási célú hitel visszafizetés:    14 503 e Ft 

                  4 157 183 e Ft 
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(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 2./b.  számú melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 

(6) A Rendelet 2./c.  számú melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 

 

2 . § 

 

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

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

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

      (4) A Rendelet 12. számú melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. 

      (5) A Rendelet 14. számú melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. 

      (6) A Rendelet 18. számú melléklete helyébe e rendelet 11. 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. június 24. 

 

           Romhányiné Dr. Balogh Edit s. k.                     Dr. Németh Mónika s. k.  

   polgármester                        jegyző 

 

Kihirdetve: Abony, 2010. június 28. 

               Dr. Németh Mónika s. k. 

                jegyző  

 

A 15/2010. (VI. 28.) KT rendelet mellékletei ezen jegyzőkönyv mellékletét képezik! 
 

- - - 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: szünetet rendelt el. 

 

S z ü n e t! 
 

A szünet után a Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját! 

 

Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül! 

 

A zárt ülés után a Képviselő-testület 11 fővel folytatta munkáját! 

 

Ismertette a zárt ülésen hozott képviselő-testületi határozatot. 

 
1.) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a SANAMED KFT. és Abony Város 

Önkormányzat között lévő az önkormányzat egészségügyi járóbeteg – szakellátás 
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működtetésére vonatkozó egészségügyi ellátási szerződést közös megegyezéssel, 2010. 

december 31. napjára történő megszüntetését jóváhagyja. 

 

2.) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, a 

határozat mellékletét képező szerződés aláírására. 

 

3.) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a 

megszűnő szerződés 5.3 pontját magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.  

 

4.) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

megszüntetéshez kapcsolódó OEP finanszírozási szerződés aláírására. 

 

5.) Az egészségügyi járóbeteg-szakellátás működtetőjének kiválasztása érdekében 

közbeszerzési eljárás lefolytatására kerül sor. 

 

Határidő: 1-4. pont tekintetében: 2010. június 30., 5. pont tekintetében 2010. augusztus 31. 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

- - - 

 

8./ Napirendi pont tárgya: A belvíz okozta problémák megszüntetésére vis maior 

tartalékkeret igénybevétele 

    

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Nem kívánt 

kiegészítést tenni. 

 

Kocsiné Tóth Valéria: kérte, hogy mindenki végezzen önértékelést – akár a Képviselő-

testület, akár a Hivatal -, mert alig egy hónappal ezelőtt a problémát még nem egészen a 

súlya szerint kezelték. Gulykáné Gál Erzsébettel próbáltak „erőlködni” a belvíz ügyében. A 

jövőre nézve arra kér mindenkit, hogy ezt a problémát a helyén kezelje. 

 

Mészáros László képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők száma 14 

fő. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy nincs lelkiismeret-furdalása, hiszen az elmúlt 

3-4 évben folyamatosan gondot fordítottak a belvízelvezető rendszer rendbe tételére az 

anyagi lehetőségekhez mérten. Olyanokra nem lehet felkészülni, mint amilyen felhőszakadás 

volt. Hat, tízévente ismétlődik ilyen felhőszakadás.   

 

Dr. Egedy Zsolt: 1999-ben esett le egyszer 100 mm feletti csapadék néhány óra alatt. 2010-

ben június 20-án hajnali 1 és fél 3 között 40 mm, délután 3 óra magasságában esett további 

15-40 mm közötti csapadék. 50-80 mm közötti csapadékmennyiség esett le 16 óra alatt. 

Ugyanaz a látvány fogadta a két időpontot figyelembe véve, amit mindannyian láthattunk. A 

délutáni csapadék lehullását követően elkezdett gondolkodni, hogyan jöhetett ez a helyzet. 

Első nekifutásra nem értette, hiszen azt láthattuk, hogy a tavaszi nagy mennyiségű csapadék 

folyamatosan jött, rendszeresen hullott 10-20 mm csapadék, de az elhúzódó volt. A 
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belvízelvezető rendszerek el is vezették ezt a csapadékot. Jóleső érzés volt látni, hogy 1999-

től történtek lépések. Azért következett be ez a helyzet, mert az elvezető rendszerek eleve 

telítődve voltak, és a nagy mennyiségű vizet nem tudták az átemelő szivattyúk olyan 

mennyiségben továbbítani, mint amilyen mennyiségben lehullott a csapadék. Az egyébként 

pedig mély fekvésű területeknek abszolúte nincs kivezetése. Ezeknél a helyeknél külön kis 

átemelő szivattyúkat kell kiépíteni, amely jelentős költséget tesz ki, de fel tud készülni a 

tízévente ismétlődő igen nagy mennyiségű csapadék elvezetésére. Eddig még nem nyertek 

pályázaton ilyen célra. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: van három olyan terület, ahol változatlan a probléma. 

Kemény Zsigmond út, Bajcsy-Zsilinszky út, Andrási út környéke most nem jelentett gondot, 

de nagy problémaként jelentkezett a szennyvízhálózat túlterheltsége. A piac és a Somogyi 

Iskola teteje kapcsán az összes lefolyó víz a Thököly úton hömpölyög. A felelősség kapcsán 

az állampolgári felelősséget is megjelöli. Olyan területekre történtek építkezések, ahová nem 

lehetett volna. Egymásra nem figyelnek oda a lakosok, az árkot betemetik. Abban kell lépni, 

hogy mindenkinek meglegyen a háza környékén a szikkasztó árok, a csapadékot a saját 

udvarán kell elvezetnie. 

 

Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még kérdés, észrevétel? 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Mészáros László képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők száma 

15 fő. 

 

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

elfogadásáról. 

 

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

mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

183/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a belvíz okozta problémák megszüntetésére vis maior tartalékkeret 

igénybevételéről 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

többször módosított 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi 

határozatot hozza: 

 
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy Abony Város Önkormányzata a belvíz 

okozta helyzetet saját erejéből nem tudja megoldani, ezért pályázatot nyújt be a vis 

maior tartalékkeret maximális mértékű támogatására. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

Településfejlesztési Osztály 
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Értesül: 

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

Dr. Németh Mónika jegyző 

Urbán Ildikó aljegyző 

Jegyzői Titkárság 

Valamennyi Osztályvezető 

- - - 

 

9./ Napirendi pont tárgya: Állásfoglalás Tóth Tibor peres ügyében  

   

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Az Állat- és Szabadidőpark tulajdonosa pert indított Abony Város Önkormányzata ellen. A 

2000-ben megkötött szerződés lehetőséget adott arra, hogy állatok tartására felépítményt 

építsen. Ezek tulajdonjogát kívánta bejegyezni a földhivatalnál. Erre különösebben 

felhatalmazást nem adott neki. Azt felejtette el közölni, hogy a földhivatali bejegyzést is kéri, 

de egyidejűleg a tulajdonjoggal együtt ezt is kérte. Erre a szerződés nem ad felhatalmazást. 

Nem csak az építmény feltüntetését kérte, hanem a tulajdon és földhasználati jog bejegyzését 

is. 

 

Gulykáné Gál Erzsébet: kérdezte, hogy érkezett-e válasz a tulajdonostól? 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: az erdőgazdálkodással kapcsolatban megkeresést küldtek, de 

még nem érkezett válasz. 

 

Gulykáné Gál Erzsébet: indítványozták, hogy a Gazdasági Bizottság egy helyszíni bejárást 

tartson. Kérdezte, hogy ennek van-e már tervezett időpontja? A parkolás nem megoldott a 

Bajtárs úton. 

 

Mészáros László: még nincs tervezett időpont. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még kérdés, 

észrevétel? 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról. 

 

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

mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 
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184/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Tóth Tibor által indított peres eljárásról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

többször módosított 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az 

alábbi határozatot hozza: 

 
Abony Város Önkormányzat Képviselő - testülete az ellenkérelemben foglaltakat 

jóváhagyja, és felkéri Ifj. Dr. Tóta Áron ügyvéd Urat, hogy a Bíróság előtt Abony 

Város Önkormányzatát képviselje az ellenkérelemben foglaltak alapján.  

 

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 

- - - 

 

10./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat tulajdonában lévő lakások  

bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 

17/2007.(IV.26.) számú rendelet módosítása 

 

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Nem kívánt 

kiegészítést tenni. 

 

Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e kérdés, észrevétel? 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a rendelet-módosítás 

elfogadásáról. 

 

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

mellett az előterjesztést és a rendelet-módosítást egyhangúlag elfogadta, és a következő 

rendeletet alkotta: 
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Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2010. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről 

szóló 17/2007. (IV.26.) számú rendelet módosításáról 
 

 

Abony Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. 

évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, továbbá a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról rendelkező – többször módosított – 1993. évi 

LXXVIII. törvény 54§ (3) felhatalmazása alapján a következőket rendeli el: 

1. § 

 

(1) Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonban lévő 

lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 17/2007. (IV.26.) számú önkormányzati 

rendeletének (továbbiakban: Ö.R.) III. rész II. fejezete a következő címmel egészül ki: 

„Elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése”  

 

2. § 

 

(1) Az Ö.R. Lakás elidegenítésének szabályairól rendelkező III. része a következő IV. fejezettel 

egészül ki:  

 

„IV. fejezet 

 

Elővásárlási joggal nem érintett lakások elidegenítésének szabályai 

 

A pályázat kiírása, közzététele 

 

87/A. § 

 

(1) A elővásárlási joggal nem érintett bérlő által lakott lakást nyilvános pályázat útján kell 

értékesíteni. Önkormányzati lakást csak forgalmi értékbecsléssel megalapozva lehet értékesíteni. 

Az értékbecslés az értékesítési döntés meghozatalakor 6 hónapnál régebbi nem lehet. Ha 

rendelkezésre áll 6 hónapnál régebbi forgalmi értékbecslés, annak értékbecslő által felülvizsgált 

változata is elfogadható. 

 

(2) A nyilvános pályázat útján történő értékesítésről a Képviselő-testület dönt. A pályázatot 

Abony Város Önkormányzata nevében a polgármester írja ki. 

(3) A nyilvános pályázati felhívást Abony város hivatalos honlapján, a Polgármesteri Hivatal 

földszinti hirdetőtábláján, valamint a Képviselő-testület által meghatározott módon, az ajánlatok 

benyújtására nyitva álló határidőt legalább 15 nappal megelőzően – kell meghirdetni. 

(4) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: 

a) az Önkormányzat nevét, székhelyét 

b) a lakás címét, alapterületét, komfort fokozatát, és azt a tényt, hogy a lakás lakott formában 

kerül értékesítésre, és a lakás milyen idejű bérleti jogviszony terheli 

c) az ajánlatok benyújtásának módját és határidejét 

d) a Képviselő-testület azon jogának fenntartását, hogy érvényes ajánlatok esetén is 

eredménytelennek minősítse a pályázatot 
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e) az ajánlatok elkészítéséhez szükséges valamennyi információt, és a szükséges mellékletek  

megnevezését 

f) az ajánlati kötöttség időtartamát 

g) az ajánlatok felbontásának helyét, időpontját és az eredmény kihirdetésének helyét, idejét 

h) a pályázatok elbírálására jogosult megnevezését 

 

A pályázati ajánlat és a pályázat érvénytelensége 

 

87/B. § 

 

(1) Az ajánlatot tevők az ajánlataikat minden oldalon aláírással ellátva, egy példányban 

nyújthatják be zárt borítékban, a pályázati kiírásban meghirdetett, ajánlatok beadására nyitva álló 

határidőben. 

A zárt borítékon a pályázatra utaló megnevezést fel kell tüntetni. 

(2) A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező 

nyilatkozatát: 

a) a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására vonatkozóan 

b) vételár összegére vonatkozóan. 

(3) A pályázathoz eredetiben csatolni kell: 

a) a pályázati felhívásban meghatározott nyilatkozatokat, igazolásokat, mellékleteket. 

(4) A pályázati felhívásban közölt feltételek nem vagy nem megfelelő teljesítése, valamint az 

ajánlattevőnek a pályázat tisztaságához fűződő vagy a többi pályázó érdekeit súlyosan sértő 

cselekménye, a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. 

 

A pályázati ajánlatok érkeztetése, bontása, ismertetése és érvényessége 

 

87/C. § 

 

(1) A pályázati ajánlatok beérkezésekor az átvétel pontos időpontját fel kell tüntetni a pályázati 

anyagot tartalmazó zárt borítékon, és az átvétel tényéről és időpontjáról az átvevő elismervényt 

állít ki. A postai úton beérkezett ajánlatok esetében a postai bélyegző dátumát kell az átvétel 

időpontjának tekinteni. 

(2) A határidőben beérkezett ajánlatokat a polgármester vagy meghatalmazottja, és az 

ajánlattevők, vagy meghatalmazottjaik jelenlétében kell felbontani, és az ajánlatot – 

mellékleteivel együtt – bírálati sorszámmal kell ellátni. 

(3) Az ajánlatok nyilvános felbontásakor, illetve ismertetésekor jegyzőkönyvet kell felvenni. (4) 

A benyújtott ajánlatok érvényességét a Képviselő-testület állapítja meg az ajánlatok felbontását 

követően legkésőbb 45 napon belül. 

(5) A pályázat érvényességének megállapításában, illetve a pályázat elbírálásában részt vevő 

személy nem lehet az ajánlatot benyújtó pályázó vagy annak: 

a) hozzátartozója, vagy közeli rokona és/vagy 

b) munkaviszony alapján közvetlen felettese és/vagy 

c) szerződéses jogviszony keretében foglalkoztatottja és/vagy 

d) jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság pályázó esetén, 

annak tulajdonosa vagy résztulajdonosa. 

(6) Az elbírálásban, döntésben részt vevő a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot 

köteles haladéktalanul bejelenteni. 
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Az ajánlatok elbírálása és a pályázat eredményének közlése 

 

87/D. § 

 

(1) Az ajánlatokat a Képviselő-testület bírálja el legkésőbb 45 napon belül. Az elbírálási 

határidőt a Képviselő-testület egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja, 

amelyről a pályázókat értesíteni kell. 

(2) A pályázat elbírálása során az érvényes ajánlatok közül a legmagasabb összegű 

vételárajánlatot kell győztesként kihirdetni.  

(3) Ha az ajánlatok elbírálása során bizonyos kérdések tisztázása szükséges, a Képviselő-testület 

az ajánlattevőktől felvilágosítást kérhet. 

(4) A pályázat eredménytelen, ha: 

a) a kitűzött időpontig egyetlen érvényes ajánlat sem érkezett 

b) a beérkezett pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati felhívás követelményeinek. 

(5) A Képviselő-testület a pályázatot érvényes ajánlatok esetén is eredménytelennek minősítheti. 

(6) Az ajánlatok elbírálására vonatkozó döntést a pályázati felhívásban meghatározott 

időpontban ki kell hirdetni. A kihirdetésen jelen nem lévő ajánlattevőket a döntésről 

haladéktalanul, írásban értesíteni kell. 

 

A szerződés megkötése 

 

87/E. § 

 

(1) Szerződést csak a pályázat nyertesével lehet kötni, kivéve ha a Képviselő-testület a nyertessel 

való szerződéskötés meghiúsulása esetére 2. nyertest is hirdet.” 

 

Záró rendelkezés 

 

3. § 

 

(1) Ez a rendelet 2010. július 1-jén lép hatályba és a hatálybalépést követő 2. napon hatályát 

veszti.  

(2) Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az Ö.R. 75. § (2) bekezdése hatályát veszti. 

 

 

 

Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 24.-én megtartott ülésén.   

 

 

 Romhányiné Dr. Balogh Edit s. k.                            Dr. Németh Mónika s. k. 

             polgármester       jegyző 

 

Kihirdetve: Abony, 2010. június 28. 

        Dr. Németh Mónika s. k. 

 jegyző  

 

- - - 
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11./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Ivóvízminőség-javítási és Ivóvízhálózat 

rekonstrukciós programjának megvalósítása KEOP-

1.3.0/2F/09-2009/007 azonosító számú pályázathoz 

könyvvizsgálói feladatok ellátása kapcsán cég megbízása 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A C.C.Audit Kft. 

ajánlati ára a pályázatban biztosított. A másik két ajánlattevő ennél magasabb ajánlati árat 

adott. A bizottságok a C.C. Audit Kft. megbízását javasolták. 

 

Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e kérdés, észrevétel? 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 

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

a C.C.Audit Könyvvizsgáló Kft. megbízásának elfogadásáról. 

 

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

mellett az előterjesztést, a határozati javaslatot és a C.C.Audit Könyvvizsgáló Kft. 

megbízását egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

185/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

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 megbízásáról 

 

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. A Képviselő-testület az Abony Város Ivóvízminőség-javítási és Ivóvízhálózat 

rekonstrukciós programjának megvalósítása KEOP – 1.3.0/2F/09-2009/007 

azonosító számú pályázathoz kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok teljes körű 

ellátásával a C. C. Audit Könyvvizsgáló Kft-t bízza meg. 

 

2. A megbízási díj 400.000 Ft + ÁFA a pályázaton belül biztosított. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit 

polgármestert a határozat mellékletét képező megbízási szerződés aláírására.  

 

Határidő: 2010. július 15. 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 
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Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

 Dr. Németh Mónika jegyző 

 Urbán Ildikó aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 Tuka Marianna egyéni vállalkozó 

 ELE-CASH könyvelő, könyvvizsgáló, adószakértő Kft 

 C.C.Audit Könyvvizsgáló Kft. 

 
185/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

637/2010. 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről a C. C. AUDIT Könyvvizsgáló Kft (1148 Budapest, Fogarasi út 58. 

cégjegyzékszám:01-10-042071 adószám: 10973581-2-42 képviselő: Dr. Szebellédi István 

ügyvezető) /továbbiakban: Megbízott/, másrészről Abony Város Önkormányzata (2740 

Abony, Kossuth tér 1.; képviselő: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester) /továbbiakban: 

Megbízó/Kedvezményezett/, 

 

között az alább részletezett feltételek mellett: 

 

Preambulum 

 

A  Felek rögzítik, hogy az „Abony Város ivóvízminőség – javítási és ivóvízhálózat 

rekonstrukciós programjának megvalósítás” tárgyú, KEOP-2009-1.3.0/2.F./09-2009/007 

azonosító számú projektet a támogatási szerződés alapján, valamint az abban foglalt feltételek 

szerint az Abony Város Önkormányzata megvalósítja, amelyhez az Európai Közösség vissza 

nem térítendő támogatást nyújt. 

 

A fentiek értelmében Felek az alábbi feltételekkel kötnek szerződést: 

 

1. A könyvvizsgálat célja, hogy a könyvvizsgáló feladatai ellátása során megfelelő véleményt 

alkosson a 2. A szerződés tárgya című pontban körülírt projekt Támogatási szerződésben 

meghatározott gazdasági, pénzügyi és számviteli feltételeknek történő megfelelőségéről, 

valamint a projekttel kapcsolatos fenti tárgyú dokumentumok megbízhatóságáról, 

valódiságáról és összhangjáról a törvényes és a Támogatási szerződésben meghatározott 

előírásokkal. 

Észrevételeivel, javító véleményével segítse a projekt Támogatási szerződésben és a 

vonatkozó jogszabályokban meghatározott előírásoknak történő megfelelést, valamint ezek 

ellenőrzését.  

A könyvvizsgáló mondjon véleményt a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói 

tevékenységről valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. év LXXV. tv. szerint 

meghatározott kérdésekben, elősegítve Megbízók, projekttel kapcsolatos feladatainak 

elvégzését. 

 

2. A szerződés tárgya:  

 

A „Abony Város ivóvízminőség – javítási és ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának 

megvalósítása” tárgyú, KEOP-2009-1.3.0/2.F./09-2009/007 azonosító számú projekt 
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Abony Város Önkormányzata által megvalósítandó része könyvvizsgálói feladatainak 

ellátása.  

 

A könyvvizsgáló feladata a támogatás felhasználásának könyvvizsgálói ellenőrzése.  

 

A vizsgálat tárgyát képező pénzügyi elszámolás: 

Projekt címe (megnevezése):  „Abony Város ivóvízminőség – javítási és 

ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának 

megvalósítása” 

(KEOP-2009-1.3.0/2.F./09-2009/007) 

1.) Kedvezményezett neve: Abony Város Önkormányzata  

Kedvezményezett címe: 2740 Abony, Kossuth tér 1.  

Kedvezményezett törzsszáma:  

 

3.  A szerződés tartalma 

 

      Megbízott az alábbi jogszabályi előírásokból fakadó reá vonatkozó feladatokat 

elvégzi:  

  

 A Tanács 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom RENDELETE az Európai 

Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről. 

 A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

 a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről valamint a 

könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. év LXXV. törvény 

 Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok, különös tekintettel a 4400. témaszámú, 

kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó standard megbízás pénzügyi információk 

megállapodás szerinti vizsgálatának végrehajtására 

 a számvitelről szóló módosított 2000. évi C. törvény 

 55/2005.(III.26.) Kormányrendelet a jogszabálysértő, nem rendeltetésszerű vagy 

szerződésellenes módon felhasznált Európai Unió-s forrásokból származó és a 

kapcsolódó állami támogatások behajtásának eljárási rendjéről 

 A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 

 Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény  

 A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi 

LXVI. törvény (meghatározott hasonló jellegű megőrzési kötelezettségek betartására) 

 A személyes adatok védelméről a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi 

LXIII. törvény 

 

A könyvvizsgáló a Megbízó által biztosított információk alapján a Nemzetközi (ISA) és a 

Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerint valamint a Támogatási szerződésben 

csatolt könyvvizsgálói igazolás kiállításához kapcsolódó útmutató ajánlásának 

figyelembevételével teljesíti a megbízást.  

 

A fentiek alapján a könyvvizsgáló  

 

 elvégzi azokat a szükséges ellenőrzéseket, amelyek véleménye kialakításához szükségesek, 
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 elvégzi azokat a feladatokat, amelyek segítik a véleményalkotást és előremutató, javító 

jellegűek a projekt megvalósítása érdekében. 

 megtekint minden olyan dokumentumot, ami a feladat ellátásához és a támogatási 

szerződés szerinti a szerződésben a könyvvizsgáló feladatát érintő lényeges kérdésekhez 

kapcsolódik.  

 

4. A könyvvizsgálat részletes tartalma  

 

A könyvvizsgáló jelen szerződés 2. pontjában meghatározott projekttel kapcsolatosan az 

abban meghatározott feladat teljeskörű ellátásának érdekében kiemelten az alábbi feladatokat 

végzi: 

 a pénzügyi lebonyolítás általános szabályainak betartását,  

 a bankszámlákon történő pénzmozgások jogszerűségét és mértékének indokoltságát, 

 az Európai Bizottsággal történő elszámolást szolgáló könyvvezetési és adatszolgáltatási 

rendszer kialakításának és működésének ellenőrzését, 

 a Megbízó számviteli rendje jogszabályoknak történő megfelelőségének ellenőrzését, 

 valamint annak ellenőrzését, hogy a kialakított számviteli rend lehetőséget ad-e olyan 

elkülönített pénzügyi nyilvántartási rend kialakítására, amely a támogatás felhasználásának 

gyors és hatékony ellenőrzését biztosítja, 

 a forráslehívások jogszabályszerűségét, 

 a felmerülő költségek elszámolhatóságának ellenőrzését, 

 nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a kifizetni kért számlák a jogszabályi előírásoknak 

megfelelnek, 

 a támogatás terhére történő kifizetések folyósítási feltételeknek történő megfelelésének 

ellenőrzését, 

 a támogatás Támogatási szerződésnek és a jogszabályi előírásoknak történő 

felhasználásának ellenőrzését, 

 a beszállítási szerződések fizetésekre vonatkozó folyamatos pénzügyi ellenőrzését, 

 

A pénzügyi és számviteli adatok tekintetében az alábbiakban részletezett eljárások 

elvégzése és azokról jelentés kibocsátása: 

 

 A Projekt könyvelésének, elszámolásainak hitelesítése 

 A könyvvizsgáló igazolása arról, hogy a benyújtott elszámolás és könyvelés a bevételek és 

a kiadások tekintetében megfelelő háttérdokumentációval alátámasztott, és megbízható 

képet mutat a Projekt pénzeszközeinek felhasználásáról. 

 A könyvvizsgáló igazolása, hogy a projekt csak a támogatási szerződésben foglaltaknak 

megfelelő, támogatható, elszámolható költségeket tartalmazza. 

 A fennálló szállítói kötelezettségekről a Megbízók által készített kimutatás adatainak 

összehasonlítása a főkönyvi számlákon levő egyenleggel. 

 A szállítói nyilvántartások összehasonlítása az elkészített elszámolás adataival, (nevek, 

összegek). 

 A szállítók kimutatásainak vagy visszaigazolásainak egyeztetése.  

 Nem egyezőség esetén a könyvvizsgáló azonosítja és jegyzékbe foglalja a kiegyenlítetlen 

számlákat. 

 

5. A szerződés érvényességének ideje:  

A szerződés mindkét fél részéről történt aláírásától a könyvvizsgálói jelentés 

elkészüléséig tart. 
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6. A szerződés teljesítése 

 

 A munkáért felelős személyek 

A Megbízók részéről:  

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Megbízott részéről: 

Az ellenőrzési feladatokat Dr. Szebellédi István kamarai tag könyvvizsgáló (Lakcím: 1148 

Budapest, Fogarasi út 58., an.: Mikó Erzsébet, MKVK tagsági ig. sz.: 002431) látja el, aki a 

Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja. 

 A Megbízó minden szükséges információt hozzáférhetővé tesz a könyvvizsgáló számára 

megfelelő időben és nem tart vissza semmilyen információt. 

 A könyvvizsgáló akár szóban, akár írásban kért információit mindenki köteles megadni, 

szükség szerint az illetékes vezetők ezt utasítással is biztosítják. 

 A könyvvizsgáló Megbízó számára készített jelentéseket, illetve a szükséges ellenőrzéseket 

az adott elszámolási időszak lezárását valamint a szükséges dokumentumok rendelkezésre 

bocsátását követő 30 napon belül teljesíti. 

 A könyvvizsgáló belátása szerint, szükség esetén vagy felkérésre közbeeső jelentést is készít, 

amely elkészítéséhez megfelelő időt kell biztosítania Megbízónak.  

 A megbízás folyamán a felek kölcsönösen együttműködnek, mindkét fél bizalmasan kezeli a 

megbízás során tudomására jutott bármely információt. A könyvvizsgáló vállalja, hogy a 

megbízás folyamán a projektről szerzett bármely információt bizalmasan kezel a jelen 

szerződés megszűnése után is. 

 Amennyiben a Megbízó késedelmes információszolgáltatása vagy más okok miatt a 

könyvvizsgáló többletmunkára kényszerül, vagy egyéb, a könyvvizsgáló befolyásán kívül 

eső körülmény következtében a könyvvizsgálói feladatok határidőben nem kezdhetők meg, 

illetve nem teljesíthetők, a könyvvizsgáló tájékoztatja erről a Megbízó által kijelölt felelős 

személyt, valamint jogosult a könyvvizsgálói feladatok elvégzését és a szerződést 

felfüggeszteni.  

Amennyiben késedelem történik és/vagy többlet feladatok elvégzése válik szükségessé a fenti 

okok következtében, a könyvvizsgáló a szerződés teljesítéséhez szükséges többlet 

időráfordítás alapján további díjazásra jogosult. 

 A jelentések megírásához használt nyelv:  

A pénzügyi elszámolást magyar nyelven kell kibocsátani. A könyvvizsgálói jelentést magyar 

nyelven kell elkészíteni. 

 

7.  Megbízó kötelezettségei és jogai 

 

Megbízó 

 felel számviteli nyilvántartásainak pontosságáért és teljes körűségéért, belső ellenőrzési 

rendszerének megbízhatóságáért. 

 biztosítja, hogy a könyvvizsgálat részére folyamatosan és kellő időben a szükséges 

adatok és információk rendelkezésre álljanak, 

 kellő időben informálja a könyvvizsgálót minden, a projekttel kapcsolatos fontosabb 

döntés előkészítéséről, döntéséről, véleménye kialakítása céljából, 

 A Megbízott ezirányú igénye esetén a Megbízó vezetői és alkalmazottai megerősítik, 

hogy a megbízás időtartama alatt írásban, illetve szóban közölt információk teljes körűek. 
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 köteles minden olyan körülményről tájékoztatni a könyvvizsgálót, amely a beruházás 

megvalósítását, támogatás céljának elérését veszélyeztetné, 

 nem korlátozza a könyvvizsgáló függetlenségét és nem fogalmaz meg olyan kikötéseket, 

amelyek a könyvvizsgálót a szerződésben foglaltakban korlátozhatja, 

 nem kötelezheti a könyvvizsgálót külön adószakértésre,  

 teljességi nyilatkozatot ad arról, hogy a projekttel kapcsolatosan minden információt 

rendelkezésre bocsátott (2. számú melléklet) 

 egyezőségi nyilatkozatot ad a szükséges analitikus nyilvántartások és a főkönyv 

egyezőségéről 

 köteles tűrni a könyvvizsgáló által jelen szerződésben vállalt könyvvizsgálói 

kötelezettségek teljesítéséhez szükséges ellenőrzéseket, 

 a könyvvizsgáló részére feladata ellátásához megfelelő munkakörülményt biztosít a 

Megbízó a vizsgálatok helyszínein. 

 A Megbízó tudomásul veszi, hogy a könyvvizsgálói jelentés részére átadott példányai 

nem választhatók külön a hozzájuk kapcsolódó éves beszámolótól, továbbá az abban 

foglaltak a teljes megvizsgált pénzügyi kimutatásoktól függetlenül nem használhatók fel, 

beleértve az Interneten történő közzétételt is.  

Ha Megbízó a könyvvizsgálói jelentést bármely egyéb módon kívánja felhasználni – pl. a 

pénzügyi kimutatásoktól függetlenül –, ahhoz a Könyvvizsgáló előzetes írásbeli 

beleegyezése szükséges. 

 

8. Megbízott kötelezettségei, jogai és az együttműködés módja:  

 

 a Megbízott kötelezettsége arról nyilatkozni, hogy a szerződés megkötésének nincs 

akadálya vagy jogi kizáró oka, köteles elfogadó nyilatkozatot adni a megbízás 

elfogadásáról a szerződés aláírásakor (1. számú melléklet), 

 A megállapodás szerinti vizsgálat eredményéről a mellékelt minta szerinti 

Könyvvizsgálói Igazolás című jelentést kell elkészíteni (3.a. számú melléklet),  

 köteles Megbízót folyamatosan tájékoztatni azokról a megállapításairól, amelyeket a 

szerződés teljesítésével kapcsolatosan munkája során megállapít és amelyek kijavíthatók, 

módosíthatók, 

 a vizsgálat eredményéről harmadik személy részére csak Megbízó írásos engedélyével 

adhat írásos vagy szóbeli tájékoztatást, 

 Megbízott a szerződés teljesítése érdekében a nem döntő feladatokra teljesítési segédet, 

egyéb szakértőt is alkalmazhat, 

 a könyvvizsgálathoz rendelkezésre bocsátott dokumentációkat az Európai Bizottság által 

a záróegyenleg átutalásától számított öt éven belül indított felülvizsgálatok befejezéséig 

megőrzi (másolatokra vonatkozik) 

 visszaszolgáltatja azokat a dokumentációkat, amelyek Megbízó részére a további 

ügymenetek érdekében szükségesek, amennyiben ezeket eredetiben vette át, 

 amennyiben Megbízottnak jelentései elkészítése, illetve az általa adott hitelesítések után 

olyan információk jutnak birtokába, amelyek ellentétesek az ezekben szereplő 

megállapításaival, kötelessége utóvizsgálatot kezdeményezni (és az eredménytől függően 

új záradékot illetve jelentést készíteni és a régit visszavonni) 

 A megállapodás szerinti vizsgálat eredményéről a mellékelt minta szerinti Jelentés a 

ténymegállapításokról című jelentést kell elkészíteni.  (lásd 3.b. sz. melléklet) 

 a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről valamint a 

könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. év LXXV. tv. szerinti kérdésekben 

felkérésre, vagy felkérés nélkül - ha tudomására jut – a projekttel kapcsolatosan írásos 
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véleményt ad a Megbízónak (management letter – különösen a pénzügyi kimutatások 

elkészítése belső ellenőrzésének kialakítása és megvalósítása területén mutatkozó 

olyan lényeges hiányosságokról, amelyek a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálata 

során Megbízott tudomására jutnak). 

 

9. Felelősség és biztosítása 

 

 A Megbízó felel számviteli nyilvántartásainak pontosságáért és teljes körűségéért, belső 

ellenőrzési rendszerének megbízhatóságáért, valamint a magyar előírások szerinti pénzügyi 

kimutatások elkészítéséért. Ez a felelősség magában foglalja: 

o az akár csalásból, akár hibából eredő hibás állítástól mentes pénzügyi kimutatások 

elkészítésére vonatkozó belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését és fenntartását, de 

nem abból a célból, hogy véleményt bocsássunk ki a Megbízó belső ellenőrzésének 

hatékonyságára vonatkozóan. 

o megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint 

o az adott körülmények között megfelelő számviteli becslések elkészítését. 

 A könyvvizsgáló Megbízó által biztosított információk alapján a magyar Nemzeti 

Könyvvizsgálati Standardok szerint teljesíti a megbízást. 

 A megállapodás szerinti könyvvizsgálói jelentésért a könyvvizsgáló felel. 

 Megbízott kötelezi magát a felelősségbiztosítás megkötésére, vagy nyilatkozik, hogy 

ilyennel rendelkezik (a biztosítási díj Megbízottat terheli) 

 A szabálytalanságok megelőzésének és feltárásának felelőssége a Megbízó vezetését 

terheli. A könyvvizsgáló úgy tervezi meg a könyvvizsgálatot, hogy az valószínűsíthetően 

feltárja a pénzügyi kimutatásokban az esetleges szabálytalanságokból eredő jelentős 

hibákat, de a könyvvizsgálat fő célja nem a szabálytalanságok és a hibák teljes felderítése, 

hanem az, hogy megfelelő alapot nyújtson a pénzügyi kimutatásokról adott 

könyvvizsgálati záradékhoz (véleményhez), és az nem foglalja magában az olyan csalások, 

szabálytalanságok vagy hibák felderítését, amelyek nem eredményeznek lényeges téves 

állításokat a pénzügyi kimutatásokban. 

 A könyvvizsgáló által kibocsátott könyvvizsgálói megállapítások, jelentések és záradékok 

nem minősülnek arra vonatkozóan könyvvizsgálói nyilatkozatnak, hogy a projekt pénzügyi 

folyamatai mentesek minden hibától. 

 Jelen szerződés keretében a Könyvvizsgáló ténymegállapításairól jelentést készít, ami nem 

minősül a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard alapján végzett könyvvizsgálatnak 

vagy átvilágításnak, és ennél fogva semmilyen bizonyosságot nem fejez ki a Megbízók 

pénzügyi kimutatásainak, éves beszámolójának egészére vonatkozóan. 

 A Megbízó tudomásul veszi, hogy a megállapodás szerinti vizsgálati jelentés kizárólag arra 

szolgál, hogy segítségére legyen Megbízónak a Támogató által előírt kötelezettség 

teljesítésében. A Jelentés semmilyen más célra nem használható fel és kizárólag a 

Megbízó, illetve a Támogató tájékoztatására szolgál, azt egészében vagy részleteiben 

idézni vagy harmadik felek részére rendelkezésre bocsátani csak a Könyvvizsgáló előzetes 

írásbeli engedélyével lehetséges. 

 Az adóbevallások elkészítéséért és leadásáért a Megbízó felel. A könyvvizsgáló a 

könyvvizsgálat részeként nem tekinti át az adók kiszámítását és az adóbevallásokat. A 

Felek elismerik, hogy a magyar adóhatóság jogosult az összes adóbevallást hatósági 

revízió alá vonni és hogy a magyar számviteli törvénnyel összhangban a Megbízó által 

elkészített, a projekttel kapcsolatos kimutatásokra és jelentésekre adott könyvvizsgálói 

záradék nem nyújt biztosítékot arra, hogy a projekttel kapcsolatos kimutatásokat, 

jelentéseket és adóbevallást az adóhatóság elfogadja. 
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 A könyvvizsgáló és a Megbízó a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben okozott 

bármilyen szerződésszegésére vagy kárára a magyar Polgári Törvénykönyv 314. és 339. §-

ának rendelkezései az irányadók. 

 

10. A könyvvizsgálati díj és annak megfizetése 

 

 A könyvvizsgálati díj 400.000,- Ft + áfa (azaz négyszázezer forint + Általános Forgalmi 

Adó), amely díjat Megbízó a záró könyvvizsgálói jelentés átadásakor a Megbízott által 

kiállított számla alapján, 30 napos fizetési határidővel egyenlítik ki.  

 Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy késedelmes fizetés esetén a Polgári 

Törvénykönyv 301/A.§ (2) bekezdésében meghatározott mértékű kamatot a Megbízó 

köteles megfizetni. 

 A megbízási díjat a számlán feltüntetett számlaszámra, de főszabályként a C.C. Audit 

Kft. OTP 11714006-20428226 számú számlájára kell átutalni. 

 Amennyiben e szerződés kapcsán vagy többletmunkáért, vagy egyéb elvégzett munkáért 

megállapodás alapján többletdíj jár, annak érvényesítésére is a fenti szabályok 

vonatkoznak ellenkező írásos megállapodás hiányában. 

 

11. A szerződés megszűnésének esetei 

 

 a szerződés határozott időtartamának lejártával, 

 jogszabályban meghatározott esetben, 

 Megbízó rendes felmondással a szerződést írásban 30 napos felmondási idővel 

megszüntetheti, köteles azonban a Megbízott által már elvállalt kötelezettségekért helyt 

állni, és a Megbízott részére az addig elvégzett tevékenységéért időarányos megbízási 

díjat fizetni.  

 A Megbízó azonnali hatállyal, indoklással írásban felmondhatja a szerződést 

érvényességének ideje alatt, ha Megbízott a vállalt kötelezettségeit súlyosan megszegi, 

így különösen: 

- ha nem adja át határidőben neki felróható okból a könyvvizsgálói jelentést. 

 Megbízott a szerződést írásban 30 napos felmondási határidővel, indoklással 

felmondhatja, ha Megbízó a szerződésben foglalt kötelezettségeit tartósan nem teljesíti, 

így különösen: 

- ha nem szolgáltatja határidőben és teljes körűen a Megbízott által kért adatokat és 

dokumentációkat, 

- ha korlátozza a Megbízott függetlenségét. 

 A Megbízott azonnali hatállyal is felmondhatja írásban indoklással a szerződést a 

Megbízó súlyos szerződésszegése esetén. 

 Ha a Megbízó azonnali hatályú felmondása, illetve a Megbízott bármilyen felmondása 

alapos ok nélkül történt, az okozott kárt köteles megtéríteni a másik fél részére. 

 

12. A szerződés hatályba lépése 

 

 A szerződés hatályba lép, amennyiben a szerződés aláírására meghatalmazottak és a 

könyvvizsgáló cég a szerződést kölcsönösen aláírták.  
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13. Jogszabályhely és alávetés 

 

 A szerződésben nem szabályozott kérdésekben Felek a Ptk., az Államháztartás, valamint 

a könyvvizsgálatra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit veszik figyelembe.  

 Jogviták esetében Felek a békés rendezést tartják elsődleges feladatuknak. Amennyiben 

ez nem vezet eredményre, szerződő Felek kikötik értékhatártól függően a Ceglédi Városi 

Bíróság illetékességét, annak döntésének vetik alá magukat.  

 

14. Egyéb rendelkezések 

 

 A szerződés 6 példányban (2 példány Megbízó, 4 példány Megbízott), magyar nyelven 

készül, és a következő mellékleteket tartalmazza: 

 

1.  sz. melléklet: Elfogadó nyilatkozat a könyvvizsgáló részéről  

2.  sz. melléklet: Teljességi nyilatkozat - MINTA 

3.  a. sz. melléklet: Ajánlott forma a Könyvvizsgálói Hitelesítési Igazolás kiállítására – 

FORRÁSMINTA 

3. b. sz. melléklet: Jelentés a ténymegállapításokról 

 

Felek a jelen szerződést, az abban szereplő feltételeket és összegeket, mint akaratukkal 

mindenben egyezőt átolvasás és értelmezés után elfogadták és aláírták. 

 

……………………..…………… 

Abony Város Önkormányzata 

/képv.: Romhányiné dr. Balogh Edit 

polgármester/ 

Megbízó 

Abony, 2010…………….……… 

 

……………………………………… 

C.C.AUDIT Könyvvizsgáló Kft 

/képv.: Dr. Szebellédi István  

ügyvezető/ 

Megbízott 
Budapest, 2010…………….……… 
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1. számú melléklet 

 

 

A KÖNYVVIZSGÁLÓ  

ELFOGADÓ NYILATKOZATA 

 

 

 

 

Alulírott dr. Szebellédi István (cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 58., anyja neve: Mikó Erzsébet), 

mint a C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft (1148 Budapest, Fogarasi út 58.; Cégjegyzékszám: 01-09-

364 944 Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság; adószáma: 10973581-2-42; Nyilvántartási száma: 

000062) természetes személy tagja és ügyvezetője a könyvvizsgálói megbízást a könyvvizsgálói 

társaság és a természetes személy könyvvizsgáló nevében jelen okirat aláírásával egyidejűleg 

Abony Város Önkormányzata (Cím: 2740 Abony, Kossuth tér 1. Törzsszám: .... ) Képviselő 

Testületének … számú határozatával összhangban 2010. ………. napjától 200X. …….. napjáig a 

…………………… számú Támogatási Szerződésben körülírt könyvvizsgáló feladatok 

ellátásához elfogadjuk. 

 

Kijelentem, hogy társaságunk, mint könyvvizsgálói tevékenység végzésére jogosult társaság a 

Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásában 000062 számon szerepel. 

 

Kijelentem továbbá, hogy dr. Szebellédi István, mint természetes személy könyvvizsgáló a 

könyvvizsgálói tevékenység végzésére jogosult és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara 

nyilvántartásában 002431 számon szerepel. 

 

Társaságunkkal, az általunk kijelölt könyvvizsgálóval sem a gazdasági társaságokról szóló 2006. 

évi IV. törvény 41. §-ban, továbbá a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói 

tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. év LXXV. törvényben, 

és egyéb jogszabályban meghatározott kizáró ok és összeférhetetlenség nem áll fenn. 

 

 

Budapest 

 

 

 

dr. Szebellédi István 

Kamarai tag könyvvizsgáló (Bjsz: 002431) 

C. C.Audit Könyvvizsgáló Kft. (Nysz.: 000062) 

ügyvezető 

 

 

 

Tanú 1: 

 

Név: ..................................................................  

 

Lakás: ...............................................................  

 

Szig.sz.: ............................................................  
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Tanú 2: 

 

Név: ..................................................................  

 

Lakás: ...............................................................  

 

Szig.sz.: ............................................................  

2. számú melléklet 

TELJESSÉGI NYILATKOZAT 

MINTA 

 

Tisztelt könyvvizsgáló Asszony!Úr! 

 

Ezt a Nyilatkozat-ot az Önök által a ……………………………………… kapcsán a 

(továbbiakban Megbízó/Kedvezményezett) a Projekt pénzügyi elszámolásával összefüggésben 

lefolytatott ellenőrzéshez adjuk a ……………………... közötti időszakra vonatkozóan. 

 

Önök megvizsgálták a …………….. Projekt pénzügyi elszámolását abból a célból, hogy 

véleményt mondjanak, miszerint a pénzügyi elszámolás csak a vonatkozó jogszabályokban és 

dokumentumokban foglaltaknak megfelelő, támogatható, elszámolható költségeket tartalmazza 

és a vonatkozó szabályok betartásra kerültek.  

Az ellenőrzéshez kapcsolódva legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint szeretnénk 

megerősíteni a következő állításokat: 

 

1. A …. Projekt kapcsán létrejött Támogatási szerződés szerinti Pénzügyi elszámolások – 

figyelembe véve a Számviteli törvény előírásait is – elkészítése, valamint az abban 

szereplő adatok, kimutatások, egyéb információk helyessége a mi felelősségünk. 

2. A vizsgálatban résztvevő személyeknek elérhetővé tettük az összes számviteli-pénzügyi 

adatot és a kapcsolatos bizonylatokat. 

3. A pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak lényeges hibát. 

4. Nem történt szándékos mulasztás a Megbízó/Kedvezményezett vezetése, illetve azon 

alkalmazottak részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be a számviteli és a belső 

ellenőrzési rendszerben, valamint a pénzügyi kimutatások elkészítésében. 

5. Nem történt szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen 

befolyásolhatnák a pénzügyi információkat. 

6. Tudomásunk szerint nem voltak: 

 Olyan szabálytalanságok és jogsértések a Megbízó/Kedvezményezett vezetése, 

illetve a belső ellenőrzésen vezető beosztásban dolgozó munkatársak részéről, 

amelyek kihatással lennének a Projekt pénzügyi elszámolására; 

 Olyan visszaélések a többi alkalmazott részéről sem, melyeknek lényeges hatása 

lenne a Projekt pénzügyi elszámolására, 

 Olyan visszajelzések az ellenőrző, felügyeleti szervek részéről a számviteli 

gyakorlat hiányosságával, valamint a Támogatási Szerződésben foglaltak 

betartásával kapcsolatban, melynek hatása lenne a Projekt pénzügyi 

elszámolására. 
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7. Betartottuk azon szerződésekből reánk háruló kötelezettségeket, amelyek kihatással 

lehetnek a Projekt pénzügyi elszámolására. 

8. Kijelentjük, hogy a Projekt terhére elszámolt valamennyi szolgáltatás, költség és 

ráfordítás a támogatási cél megvalósulását szolgálja és a Projekttel kapcsolatosan 

elszámolható. 

9. Gondoskodunk a Projekttel kapcsolatos dokumentációk megfelelő tárolásáról, őrzéséről a 

jogszabályokban előírt határidőig. 

10. Hozzáférhetővé tettünk minden, az ellenőrző és felügyeleti szervektől kapott, a 

Projekthez kapcsolódó írásos dokumentumot és a hozzákapcsolódó levelezést. 

11. A szükséges közbeszerzéseket a hatályos EU és nemzeti jogszabályok alapján hajtottuk 

végre. 

12. Tudomásunk szerint nem történt a szabályoknak, törvényeknek, a 

Megbízó/Kedvezményezett szabályzatainak olyan jellegű megsértése, melynek hatását a 

Projekt pénzügyi elszámolásaiban meg kellene jeleníteni. 

13. A könyvvizsgálat elvégzése során észlelt eltérések kijavítása folyamatosan megtörténik 

illetőleg megtörtént. 

14. Az ellenőrzés részére átadott pénzügyi elszámolás, melynek végösszege …………… 

HUF, végleges jelentésnek minősül a Teljességi nyilatkozat kiadásának időpontjában.  

A vizsgálat lezárása utáni időszakban nem történt olyan esemény, amely a pénzügyi 

elszámolásokban kiegészítést vagy változtatást tenne szükségessé.  

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fenti összeg bármilyen okból módosításra kerül, 

arról haladéktalanul tájékoztatom Önöket. 

 

Abony,  

 

  ........................................................  

 Megbízó/Kedvezményezett 
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3.a. számú melléklet 

Ajánlott forma a Könyvvizsgálói Hitelesítési Igazolás kiállítására 

FORRÁSMINTA 
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3.b. melléklet 

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS AZ XY KEDVEZMÉNYEZETT XX  

TÁMOGATÁSÁNAK /PROJEKTJÉNEK  ELLENŐRZÉSÉRŐL 

 

A (Megbízó) (székhelye: ……………….., cgj.sz.: xx-xx-xxxxxx) Munkatársai /Vezetése 

számára: 

 

Végrehajtottuk azokat a vizsgálati eljárásokat, amelyekben Önökkel megállapodtunk, és 

amelyeket az alábbiakban felsoroltunk, tekintettel a …………….. projektek független 

könyvvizsgálók által történő vizsgálata tárgyában előírtakra. 

 

Megbízásunkat a megállapodás szerinti vizsgálattal kapcsolatos megbízásra vonatkozó 4400. 

témaszámú Nemzeti Könyvvizsgálati Standard alapján vállaltuk és végeztük el.  

A pénzügyi elszámolás összeállítása a Kedvezményezett felelőssége. 

 

A vizsgálatot során figyelembevett főbb jogszabályok, előírások: 

 

 Közbeszerzési Törvény (2003. évi CXXIX. tv.) 

 Számviteli Törvény (2000. évi C. tv.) 

 ÁFA Törvény 2007. évi CXXVII. tv.) 

 a lista bővítendő a konkrét vizsgálat függvényében a vonatkozó EU ill. hazai 

jogszabályokkal 

 a projekt ……….eljárásrendje / kézikönyve 

 

Ezennel nyilatkozom, hogy teljesen független vagyok a projekt tevékenységeitől és a projekt 

pénzügyi lebonyolításától. (Opcionális, a megbízó igényétől függően szükséges nyilatkozat) 

 

A vizsgálati eljárásokat kizárólag azért hajtottuk végre, hogy segítségére legyen Önöknek az első 

szakaszban leírtak teljesítésében, és ezeket az eljárásokat az alábbiakban összegezzük: 

 

A vizsgálat tárgyát képező pénzügyi elszámolás: 

 

Támogatási szerződés száma:  

Projekt címe (megnevezése):  

Kedvezményezett neve:  

Kedvezményezett címe:  

Kedvezményezett cégjegyzékszáma:  

Pénzügyi elszámolás időszaka:  

1. Megkaptuk és ellenőriztük a fenti támogatási szerződést és annak módosításait. 

2. Megkaptuk és ellenőriztük a Kedvezményezett által készített előrehaladási jelentéseket. 

3. Megkaptuk és ellenőriztük a Kedvezményezett által készített fenti pénzügyi elszámolást 

(lásd még 1. számú melléklet) 
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Ténymegállapításainkról az alábbi módon teszünk jelentést: 

 

Teljes megfelelés esetén: 

1. Az elszámolás csak a megkötött támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelő, 

támogatható, elszámolható költségeket tartalmazza. A beszámolási időszakban felmerült és 

kifizetett elszámolható költségek teljes összege ………………… forint. 

Korlátozó záradék esetén: 

Az elszámolás …………….. forint értékben a megkötött támogatási szerződésben 

foglaltaknak megfelelő, támogatható, elszámolható költségeket tartalmazza. ……………… 

forint értékben, viszont nem elszámolható költségeket tartalmaz, ez utóbbi összeggel az 

elszámolás összegét csökkenteni kell. A beszámolási időszakban felmerült és kifizetett 

elszámolható költségek összege ………………forint. 

 

2. Az általános elszámolhatósági szabályokat betartották, beleértve a Támogatási Szerződésben 

és mellékleteiben, foglalt szabályokat. 

3. A projekt záró elszámolása és könyvelése (mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében) 

hiteles, megbízható és megfelelő háttér-dokumentációval alátámasztott. 

4. A szükséges ellenőrzési nyomvonal létezik az összes tevékenységre vonatkozóan, 

szerződések, számlák és a kifizetéseket igazoló dokumentumok révén. A személyi 

költségek, közvetlen költségek, rezsi és természetbeni hozzájárulás esetén a szükséges 

bizonyíték létezik munkaidő nyilvántartók és számlaösszesítők, illetve a számítási módszer 

és a költségszámítások révén. 

5. A Projekt végrehajtása során a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatálya 

alá tartozó beszerzések esetén, a szolgáltatásokat, beszerzéseket és beruházásokat a 

közbeszerzési szabályoknak megfelelően szerezték be. 

6. A jelentés teljes egészében és a valóságnak megfelelően tükrözi a projekt előrehaladását. A 

helyszínen bizonyíték van arra, hogy a jelentésben szereplő tevékenységek folyamatban 

vannak, illetve megvalósultak. 

7. A partner a Közösségi szabályokat betartotta az információs tevékenységekre és 

publicitásra, az esélyegyenlőségre, a környezetvédelemre, a verseny és közbeszerzési 

szabályokra vonatkozóan. 

8. A projekt a jóváhagyott pályázat és a Támogatási Szerződés előírásai szerint kezdődött el, és 

került megvalósításra. 

 

Mivel a fenti vizsgálat a Nemzeti Könyvvizsgálati Standard alapján nem minősül 

könyvvizsgálatnak, vagy átvilágításnak, a Kedvezményezett pénzügyi kimutatásairól semmilyen 

bizonyosságot nem állapítunk meg. 

 

Ha kiegészítő vizsgálatot végeztünk volna, vagy ha a Kedvezményezett pénzügyi kimutatásainak 

könyvvizsgálatát vagy átvilágítását hajtottuk volna végre a Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok 

alapján, akkor más tények is tudomásunkra juthattak volna, amelyekről Önöknek jelentést 

tettünk volna. 

 

Jelentésünk kizárólag az e jelentés első szakaszában ismertetett célra szolgál, és nem szabad más 

célra felhasználni, vagy más felek között szétosztani. Ez a jelentés csak a fentiekben pontosan 

meghatározott pénzügyi elszámolásra vonatkozik, és nem terjed ki a Kedvezményezett egyik 

pénzügyi kimutatásának (éves beszámolójának) egészére sem. 
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Mellékletek: 

 
1. sz. melléklet: …………….. sz. Támogatási szerződés pénzügyi 

elszámolásának összesítő pénzügyi jelentése 
 

 

Budapest, 2010. …………..hó …. 

  ......................................... 

  xy 

  Könyvvizsgáló (Cég) 

  MKVK tagsági ig. sz.: xxxxxx (Nyt. sz.) 

 

- - - 

 

12./ Napirendi pont tárgya: „Lehetőségeink Fő tere – Abony Város integrált 

település-központ fejlesztése” című a KMOP-5.2.1/B-09-

1f-2010-0019 kódjelű projekthez kapcsolódóan 

városmarketing stratégia elkészítésére cég megbízása 

 

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Dél-Pest Megyei 

Gazdaságfejlesztő Kft. ajánlati ára 4.800.000,-Ft + ÁFA a pályázatban biztosított. 

 

Dr. Németh Mónika: a szerződés 13. pontját pontosította. Felek jelen szerződésből eredő 

jogviták tekintetében a pertárgy értékétől függően a Ceglédi Városi Bíróság vagy a Pest Megyei 

Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még kérdés, 

észrevétel? 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

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

a Dél-Pest Megyei Gazdaságfejlesztő Kft. megbízásának elfogadásáról. 

 

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

mellett az előterjesztést, a határozati javaslatot és a Dél-Pest Megyei Gazdaságfejlesztő Kft. 

megbízását egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

186/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

„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 megbízásáról 

 

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: 
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1. A Képviselő-testület a „Lehetőségünk Fő tere – Abony Város integrált 

településközpont fejlesztése” című a KMOP-5.2.1/B-09-1f-2010-0019 kódjelű 

projekthez kapcsolódóan városmarketing stratégia elkészítésére a Dél-Pest 

Megyei Gazdaságfejlesztő Kft-t bízza meg. 

 

2. A megbízási díj 4.800.000,-Ft + ÁFA, mely összeg a pályázatban biztosított. 

Abony Város Önkormányzata a fedezetet a támogatás igénybevételéig a Két 

Torony kötvény terhére biztosítja. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert 

a határozatnak megfelelő vállalkozási szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2010. július 15. 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

Településfejlesztési Osztály 

Gazdasági Osztály 

Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

  Dr. Németh Mónika jegyző 

  Urbán Ildikó aljegyző 

 Jegyzői Titkárság 

 Valamennyi Osztályvezető 

 
186/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
 

Amely létrejött egyrészről, Abony Város Önkormányzata  (2740 Abony Kossuth tér 1., 

törzsszám: 390703000, adószám: 15390709213) képviseletében: Romhányiné Dr. Balogh Edit 

polgármester, mint Megrendelő - a továbbiakban Megbízó 

 

másrészről a Dél-Pest Megyei Gazdaságfejlesztő Kft. Cégjegyzék szám: 13-09-121022 

Bankszámlaszám: 11742025-29905849, Cím: 2750 Nagykőrös, Kodály Zoltán út 3. Adószám: 

14361511-2-13 képviseletében Pócsi Balázs ügyvezető továbbiakban -, Megbízott között, az 

alábbi feltételekkel: 

 

1. A Megbízó megbízza a Megbízottat Városmarketing Stratégia elkészítésével. 

A terv elkészítésére a 186/2010. (VI. 24.) sz. képviselő-testületi határozat ad 

felhatalmazást. 

 

2. A Megbízott a megbízást elfogadja. 

 

3. A Megbízott vállalja, hogy a Városmarketing Stratégiát úgy készíti el, hogy az a  

„Lehetőségeink Fő tere – Abony Város integrált településközpont fejlesztése” című, 

KMOP-5.2.1/B-09-1f-2010-0019 jelű pályázatnak megfeleljen és a második forduló 

beadási határidejéig benyújtásra kerüljön. E pont tekintetében felelősség nem terheli a 

Megbízottat, ha a Megbízó adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget. 
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4. A Megbízó köteles a pályázat megírásához szükséges információkat, anyagokat, adatokat 

a Megbízott írásbeli megkeresésére teljesíteni. A megkeresésben a teljesítésre reális, de 

legalább 5 munkanapos határidőt kell kitűzni. Az információk, dokumentumok 

valódiságáért, hitelességéért, pontosságáért a megbízó vállal kizárólagos felelősséget. 

 

Megbízó részéről szakmai, illetve egyéb kérdésekben kapcsolattartó: 

 Valaczkainé Varga Erzsébet 

 

Megbízott részéről kapcsolattartó:  

 Palotai Sándor 

 

5. A Megbízott adatszolgáltatás kérésekor köteles konkrétan megfogalmazni elvárásait, az 

adatszolgáltatás határidejét. Az így megfogalmazott kérdésre adott hibás 

adatszolgáltatásból eredő minden kár a Megbízót terheli. A megbízó által késve, 

határidőn túl megadott információk miatti következmény a Megbízó felelőssége. 

 

6. A Megbízott a benyújtandó Városmarketing Stratégia három példányát 2010. 09. 01. –ig 

a Megbízó részére köteles átadni. 

 

7. A Megbízott felel a benyújtott Városmarketing Stratégia formai hibájáért, késedelmes 

benyújtásáért, a nem megfelelő adatszolgáltatási kérelemből eredő hibákért, illetve az 

adatszolgáltatás iránti kérelme késedelmes előterjesztéséért, és az ebből eredő 

késedelmes benyújtásért. 

 

8. A Megbízottat az 1. pontban körülírt feladatok ellátásáért összesen nettó 4.800.000,-Ft, 

azaz négymillió nyolcszázezer forint + ÁFA – egyszeri díj illeti meg. A Megbízott a 

számlát a Városmarketing Stratégiát elfogadó Képviselő-testületi határozatot követő 30 

napon belül nyújthatja be. A Megbízó a díjat a Megbízott által kiállított számla 

ellenében fizeti meg a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Megbízott OTP Nyrt.-

nél vezetett 11742025-29905849 számú bankszámlájára. 

 

9. A megbízási díj fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és azok költségeire, 

melyet jelen szerződés Megbízott kötelezettségeként felsorolt, és melyek szükségesek a 

szerződés tárgyában meghatározott munkák komplett megvalósításához, figyelembe véve 

a Városmarketing Stratégia elkészítéséhez kapcsolódó adottságokat. 

 

10. A felek megállapodnak abban, hogy a Városmarketing Stratégia érintő információkat, 

értesítéseket haladéktalanul telefonon (beleértve az előzetes e-mail-ben, vagy faxon 

történő értesítést is) illetve 3 munkanapon belül írásban közlik egymással. 

 

11. Megbízó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a Városmarketing Stratégia 

feltételeivel tisztában van, és azoknak maradéktalanul megfelel. 

 

12. A szerződés által nem rendezett egyéb kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. 

Jelen megbízotti szerződést felek elolvasás és tartalmának megértése után, mint 

akaratukban mindenben megegyezőt, helyben hagyólag írták alá. 
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13. Felek jelen szerződésből eredő jogviták tekintetében a pertárgy értékétől függően a 

Ceglédi Városi Bíróság vagy a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

Abony, 2010. július 

 

 ……………………………………. ……………………………….. 

Dél Pest Megyei Gazdaságfejlesztő Kft. Abony Város Önkormányzata 

 Pócsi Balázs ügyvezető Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Megbízott Megbízó 

- - - 

  

13./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat és az Allegro Kft. között  

     kötött „műszer és betegirányító rendszer beszerzése”  

     tárgyú szerződés módosítása 

   

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Nem kívánt 

kiegészítést tenni. 

 

Dr. Németh Mónika: a kiosztott szerződés-módosítás 4.2 pontjából kérte törölni azt, hogy 

„amennyiben szükséges”. Így szólna a mondat: „Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a 

készülékek leszállítását, beszerelését és üzembe helyezését…” 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még kérdés, 

észrevétel? 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról az elhangzott módosítással együtt. 

 

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

mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot az elhangzott módosítással együtt 

egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

187/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzat és az Allegro Kft. között kötött „műszer és 

betegirányító rendszer beszerzése” tárgyú szerződés módosításáról 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80.§ (1), a közbeszerzésekről 

szóló 2003. évi CXIXX. törvény 303. § bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 

az alábbi határozatot hozza: 

 

1.  Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abony Város Önkormányzat 

és az Allegro Kft. között létrejött szerződés módosítását a határozat melléklete 

szerint jóváhagyja. 
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2.  A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit 

polgármestert a határozat mellékletét képező szerződés módosítás aláírására. 

 

3.  A szerződésmódosítás közzétételével kapcsolatos feladatokat az ajánlatkérő 

nevében eljáró szervezet, az Eunitas Kft. közreműködésével végre kell hajtani. 

 

Határidő: 2010. június 30. 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

 Dr. Németh Mónika jegyző 

 Urbán Ildikó aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 Eunitas Kft. 

 Allegro Kft.  
187/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS  

módosítása 

 

mely létrejött egyrészről  

 

Abony Város Önkormányzata 
(2740 Abony, Kossuth tér 1.) 

mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő) 

Adószáma: 15390709-2-13 

APEH-nál bejelentett bankszámlaszáma: 11993609-06147486-10000104 

Képviseli: Romhányiné dr. Balogh Edit, polgármester 

 

másrészről a 

 

ALLEGRO Kereskedelmi Kivitelező és Szolgáltató Kft. 

(1045. Budapest, Berlini u. 47-49.)  

Képviseli: Tóthné Kovács Éva  
Cégjegyzékszám: 01-09-167930 

Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 

Adószám: 10361863-2-41 

 Statisztikai számjel: 10361863-4646-113-01 

 Számlaszám: MKB Zrt. 10300002-20208217-00003285 

 

- a továbbiakban: Szállító - 

 

Között az alábbi feltételek szerint: 

 

Szerződő felek megállapítják, hogy a Megrendelő az „Abony Város Önkormányzata – ” új 

orvosi műszerek szállítása és üzembe helyezése elnevezésű a TED-en  2010/S 61-090597 

számú hirdetménnyel megindított közbeszerzési eljárásában nyertes ajánlattevővel, a Szállítóval 
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különféle orvosi műszerek szállítására és üzembe helyezésére az ajánlattételi dokumentációban 

részletezett műszaki tartalom szerint 2010. június 17. napján szállítási szerződést kötött. 

 

Szerződő felek a közbeszerzésekről szóló 2009. CXXIX. törvény (Kbt.), a Polgári 

törvénykönyvről szóló 1959. IV. törvény (Ptk.), valamint a támogató rendelkezéseivel 

összhangban – tekintettel arra, hogy a szállítási szerződés 4.1.) pontja szerinti teljesítés helye, 

(2740 Abony, Újszász út 21-23.) nincsen teljesítésre alkalmas állapotban - a megkötött szállítási 

szerződést az alábbiak szerint módosítják: 

 

A.)  
a vállalkozási szerződés 4.2) pontja az alábbiakra módosul 

 

4.2. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a készülékek leszállítását, beszerelését és 

üzembe helyezését a munkaterület (2740 Abony, Újszász út 21-23.) részére történő átadásától 

számított 13. napig teljesíti a Megrendelő részére. 

 

Megrendelő a munkaterület tervezett átadásának időpontjáról 5 munkanappal azt megelőzően 

értesíti Szállítót. Amennyiben a Szállítónak az átadás tervezett időpontja nem megfelelő, úgy a 

felek közösen a tervezett időponthoz képest legfeljebb 5 munkanapos eltéréssel új munkaterület 

átadási időpontot tűznek ki. Ebben az időpontban a munkaterület akkor is átadottnak minősül, ha 

azon a szállító képviselője nem vesz részt. 

 

B.) 

Szerződő felek megállapítják, hogy a szállítási szerződés további rendelkezéseit változatlan 

tartalommal továbbra is kötelező érvényűnek ismerik el. 

 

Abony, 2010. június ……. 
 

__________________________________           ___________________________________ 

                   Szállító                                                         Megrendelő 

ALLEGRO Kft.            Abony Város Önkormányzata 

 Tóthné Kovács Éva     Romhányiné dr. Balogh Edit  

         polgármester 

- - - 

 

14./ Napirendi pont tárgya: A KMOP-2010-3.1.1/B Belterületi csapadékvíz-elvezetés 

és gyűjtés című pályázathoz szükséges önerő mértékének 

meghatározása 

   

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Nem kívánt 

kiegészítést tenni. 

 

Dr. Németh Mónika: pontosította a pályázat kódjelét, amely helyesen KMOP-2010-3.3.1/B. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még kérdés, 

észrevétel? 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat 

elfogadásáról az elhangzott módosítással együtt. 

 

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

mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot az elhangzott módosítással együtt 

egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

188/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a KMOP-2010-3.1.1/B. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés című 

pályázathoz szükséges önerő mértékének meghatározásáról 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a KMOP-

2010-3.3.1/B kódjelű Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés című 

pályázatra, melynek összköltsége bruttó: 110.750.000,-Ft, a szükséges önerő 

bruttó: 30.750.000,-Ft melyet az önkormányzat az általa kibocsátott Két Torony 

Kötvény terhére biztosítja. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a 

pályázat beadásához szükséges dokumentumok aláírására, nyilatkozatok 

megtételére. 

 

Határidő: pályázat benyújtásával egyidejűleg 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

 Dr. Németh Mónika jegyző 

 Urbán Ildikó aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 Pa-Ku Consulting Bt.  

- - - 

 

15./ Napirendi pont tárgya: „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 

   

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Javasolta 

kiegészíteni az Ad-Hoc Bizottságot Tőrös Csaba tervező személyével. Nem kívánt egyéb 

kiegészítést tenni. 
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Dr. Németh Mónika: a Pénzügyi Bizottságtól megbízást kapott, hogy a közbeszerzést 

lefolytató céggel folytasson tárgyalást. A pályázatban meghatározott árért elvállalja a cég a 

megbízást, ha az Önkormányzat vállalja a közzététel költségét. Ez 600 ezer Ft összeget 

jelent, amelyet 841-1261 Polgármesteri Hivatal működésének 54311 nyomtatófesték 

előirányzat soron 300.000,-Ft, az 54312 másolópapír előirányzat soron 300.000,-Ft 

összegben tudják biztosítani. 

 

Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még kérdés, észrevétel? 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés, a kialakult határozati 

javaslat és a Kár-Mentor Bt. megbízásának elfogadásáról. 

 

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

mellett az előterjesztést, a kialakult határozati javaslatot és a Kár-Mentor Bt. megbízását 

egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

189/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

„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 megbízásáról 

 

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. A Képviselő-testület a „Kreatív Kópévár – Új bölcsőde létesítése Abonyban” című 

KMOP-4.5.2-09-2009-0024 kódjelű pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési feladatok 

teljes körű lefolytatásával a Kár-Mentor Szolgáltató és Kereskedelmi Bt-t bízza 

meg. 

 

2. A megbízási díj: 1.980.000,-Ft + ÁFA, azaz bruttó: 2.475.000,-Ft, melynek 

fedezete a pályázaton belül biztosított. 

 

3. Az ajánlattételi felhívás közzétételének költségét, bruttó 600.000,-Ft, Abony Város 

Önkormányzata viseli, melynek fedezetét a 841-1261 Polgármesteri Hivatal 

működésének 54311 nyomtatófesték előirányzat soron 300.000,-Ft, az 54312 

másolópapír előirányzat soron 300.000,-Ft összegben biztosítja. 

 

4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kreatív Kópévár – Új bölcsőde 

létesítése Abonyban” című KMOP-4.5.2-09-2009-0024 kódjelű pályázathoz 

kapcsolódó közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó feladatok ellátásával 

 

m e g b í z z a 

Habony István 

(2740 Abony, Világszabadság út 8.)  

Mészáros László 
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(2740 Abony, Vasút út 104.) 

Csányi Tibor 

(2740 Abony, Kodály Zoltán út 58.) 

Urbán Ildikó 

(5081 Szajol, Ady E. u. 26.) 

………………………… 

műszaki ellenőr és 

Kalászné Vámos Katalin 

(2740 Abony,  

Sátorné Tóth Melinda 

(2740 Abony, Bocskai út 7.) 

Tőrös Csaba 

(2700 Cegléd, Kossuth tér 4. 

személyeket. 

 

5. A közbeszerzési eljárások lefolytatása után az önerő mértékét felül kell vizsgálni. 

 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert a 

határozat mellékletét képező megállapodás aláírására.  

 

Határidő:  2010. július 15. 

Felelős:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  
 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

  Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

  Dr. Németh Mónika jegyző 

  Urbán Ildikó aljegyző 

  Polgármesteri Hivatal osztályvezetői  

  Kár - Mentor Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (Szolnok, Arany János u.  

  20.) 

         Csányi Tibor 

       Mészáros László 

       Kalászné Vámos Katalin 

       Sátorné Tóth Melinda 

 Tőrös Csaba 
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189/2010.(VI. 24.) 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 KÁR-MENTOR Szolgáltató és Kereskedelmi Bt (5008 Szolnok, Füst Milán  út 

3.)  képviseli:Tóthné dr. Besze Mária, mint megbízott - továbbiakban megbízott között  

alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett. 

 

1. Előzmények 

 

1.1.Az ajánlatot tevő az Ajánlatkérő felkérésére tesz ajánlatot, Abony Város Önkormányzata 

részére a KMOP-4.5.2-09-2009-0024 kódszámon megjelenő, „Bölcsődei ellátást nyújtó 

intézmények fejlesztése és kapacitásának bővítése” című pályázati kiírás alapján megvalósítandó 

kivitelezés és eszközbeszerzés tárgyában kiírt közbeszerzési eljárások lebonyolítói feladatainak 

ellátására. 

 

A közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 22. § -ban meghatározottak szerint 

megbízónak a Kbt. 39. § szerint megállapított értékhatárra tekintettel közbeszerzési eljárásokat 

kell lefolytatni. 

 

A szerződő felek rögzítik azt a tényt, hogy a Kár-Mentor Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. 

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.(Tóth Róbert). 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 eljárások 2.2. pontban foglaltak szerinti ellátásával, a 

megbízott eljárás szabályszerűségéért fennálló – a 7. pontban rögzített – felelősségvállalása 

mellett. 

 

2.2. Az egyszerű közbeszerzési eljárások lebonyolítása során a megbízott feladatai: 

 

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. 
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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.  

 

Eredményhirdetési eljárás megtartása, az eredményhirdetésről jegyzőkönyv elkészítése, 

megküldése az ajánlattevőknek. 

 

Írásos összegzés és tájékoztató elkészítése, a kötelező hirdetmény formájában. 

 

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 : 1.980.000,-Ft + ÁFA, az alábbi részletezés szerint: 

- A kivitelező kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás díja: 1.380.000,-Ft+ÁFA 

- Az eszközbeszerzésre kiírt közbeszerzési eljárás díja: 600.000,-Ft+ÁFA 

 

3.2. A megbízási díj a 3.2. pontban részletezettek szerint, a megbízás (rész)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 8 banki napon belül kell megbízónak kiegyenlíteni.  

 

3.3. Benyújtásra kerülő számlák díjmegosztásának ütemezése, mindkét közbeszerzési eljárás 

vonatkozásában: 

 

 3.2.1. Ajánlati felhívás megjelenése:             díj 25 %-a 

 3.2.2. Az eljárás eredményének kihirdetése:                                   díj 60 %-a 

 3.2.3. Szerződéskötés esedékességének napja:       díj 15 %-a. 

3.4. Benyújtásra kerülő számlák ütemezése: 

 3.3.1. Ajánlati felhívás megjelenésének napja   

 3.3.2. Az eljárás eredménye kihirdetésének napja 

 3.3.3. A szerződéskötés esedékességének napja 

 

4. Megbízó jogai, kötelezettségei 

 

4.1. Megbízó köteles mindazon szükséges információval, adatokkal ellátni megbízottat, 

            melyek ismerete a szerződésszerű teljesítéshez szükségesek. 
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4.2. Megbízó köteles együttműködni megbízottal. 

5. Megbízott jogai, kötelezettségei 

 

5.1. A Megbízott a megbízó megbízása alapján a TEÁOR 70.22. „üzletviteli tanácsadás” 

tevékenység keretében látja el feladatát. 

 

5.2. Feladatait a megbízó üzleti érdekeit messzemenőkig figyelembe véve köteles 

maradéktalanul ellátni.  

 

5.3.  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.  

 

5.4.  Megbízott az adott helyzetben tőle elvárható szakszerű és gondos ügy ellátásra köteles.  

 

5.5. A megbízott a feladat ellátáshoz szükséges időt, annak keretét, mértékét önállóan jogosult 

meghatározni. 

 

5.6. 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.  

 

5.7. Megbízott külön kötelezettségei: 

 5.7.1. A 2.2. pontban meghatározott feladatok magas szakmai színvonalon történő 

ellátása.  

 

 5.7.2. A titokvédelem, adatvédelem és a szerződés teljesítése során a hatályos 

jogszabályok betartása. 

 

 5.7.3. 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.  
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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.  

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. 

 

 

 

 

 



 85 

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.  

 

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

              megbízó       megbízott                                                                                

- - - 

 

16./ Napirendi pont tárgya: 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 kapcsolódó nyilvánosság  

     biztosítására szerződés megkötése   

  

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A fedezet a 

pályázatban rendelkezésre áll. A Gedi-Press Reklámiroda vállalja a projekthez kapcsolódó 

táblák elkészítését. A cég székhelyét Szolnoki út 1-re kérte módosítani. Nem kívánt egyéb 

kiegészítést tenni. 

Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e kérdés, észrevétel? 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

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

a Gedi-Press Digitális Nyomda és Reklámstúdió megbízásának elfogadásáról. 

 

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

mellett az előterjesztést, a határozati javaslatot és a Gedi-Press Digitális Nyomda és 

Reklámstúdió megbízását egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

190/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

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 

megkötéséről 
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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. A Képviselő-testület 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 kapcsolódó tájékoztatás, 

nyilvánosság feladatainak teljes körű ellátásával a Gedi-Press Digitális 

Nyomda és Reklámstúdiót bízza meg. 

 

2. A megbízási díj bruttó: 320.000,- Ft, melynek fedezete a pályázaton belül 

biztosított. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert 

a határozat mellékletét képező szerződés aláírására.  

 

Határidő: 2010. július 15. 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

 Dr. Németh Mónika jegyző 

 Urbán Ildikó aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői  

 Gedi-Press Digitális Nyomda és Reklámstúdió 

 
190/2010.(VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

Megbízási szerződés 

 

amely létrejött egyrészről, Abony Város Önkormányzata (2740 Abony, Kossuth tér 1.) 

képviseli Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester mint megbízó - továbbiakban megbízó  

 

másrészről a Gedi-Press Digitál Nyomda és Reklámstúdió (2740 Abony, Szolnoki út 1.)  

képviseli: Egedi Gábor, mint megbízott - továbbiakban megbízott között  alulírott napon és 

helyen az alábbi feltételek mellett. 

 

1. Szerződés Tárgya: 

 

Megbízó megbízza a Megbízottat a Megbízó által kivitelezésre kerülő „Az alapfokú 

közoktatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés megvalósítása az abonyi Somogyi Imre 

Általános Iskolában” című pályázathoz kapcsolódóan nyilvánosság biztosítására. 
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2. Megbízott feladatai: 

 

A Megbízott az alábbiakban részletezett feladatok elvégzésével segíti elő Abony 

vonzáskörzetében élők tájékoztatását: 

 

Tájékoztatás során használt eszközök 
Célérték 

(db) 

Projekt megvalósítás során  

Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról 1 

„C” típusú Tájékoztatási tábla* tervezése, legyártása 1 

Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és on - 

line médiában 
2 

Fotódokumentáció készítése 1 

A pályázó honlapján folyamatosan utalni kell az uniós 

támogatásra mind szövegesen, mind a logo alkalmazásával 
1 

„D” típusú Emlékeztető tábla* tervezése, legyártása 1 

 
*A táblák tartalmát részletesen leírja az Új Magyarország Fejlesztési Terv Arculati 

Kézikönyve. (www.nfu.hu/download/8203/UMFT_arculati%20kézikönyv.pdf -) 

 

3. Teljesítés ideje, módja: 

A megbízás teljesítése a szerződés aláírásának napjával kezdődik.  

Befejezési határidő, a projekt fizikai megvalósítását követően megtartott záró rendezvény 

időpontja. 

 

A teljesítés igazolásra jogosult a Megbízó részéről: Valaczkainé Varga Erzsébet 

településfejlesztési osztályvezető. 

 

Megbízási díj: 256.000,- Ft + ÁFA bruttó: 320.000,- Ft 

 

Megbízott 1 db végszámla benyújtására jogosult. 

A végszámla benyújtásának határideje: 2010. szeptember 30. 

 

Megbízott jelen szerződésben vállalt kötelezettsége teljesítésének igazolását követően 

jogosult számlát kiállítani, melynek összegét a Megbízó a számla kézhezvételétől számított 

30 napon belül köteles átutalni a Megbízott Dél-Pest Megyei Takarékszövetkezetnél 

vezetett 65800083-16000384 számú számlájára. 

 

4. Jelen szerződés aláírói kijelentik, hogy rendelkeznek mindazon testületi felhatalmazással, 

mely alapján jelen szerződés aláírásával érvényesen szereznek jogokat, s vállalnak 

kötelezettségeket. Jelen szerződést Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

190/2010. (VI.24.) számú határozatával hagyta jóvá.  

 

5. Jelen szerződésben nem, vagy másképpen nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megfelelő 

rendelkezései az irányadók.  
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6. A felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitás kérdéseket békés úton próbálják 

rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, a pertárgy értékétől függően kikötik a 

Cegléd Városi Bíróság, illetve a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét. 

 

7. Jelen szerződés hat egymással szó szerint megegyező példányban készült – melyet a felek 

elolvasását és közös értelmezését követően - szerződő felek, mint akaratukkal mindenben 

egyezőt jóváhagyólag írják alá.  

A szerződés mindkét fél véleményeltérés nélküli cégszerű aláírásával jön létre. 

 

Abony, 2010. július 

 

 …………………….……….. …………………………………. 

 megbízó megbízott 

    

- - - 

 

17./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat és a Garzon Bútor Kft.  

     között kötött „Orvosi rendelő bútorainak beszerzése”  

     tárgyú szerződés módosítása  

  

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Nem kívánt 

kiegészítést tenni. 

Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e kérdés, észrevétel? 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról. 

 

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

mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

191/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzat és a Garzon Bútor Kft. között kötött „Orvosi 

rendelő bútorainak beszerzése” tárgyú szerződés módosításáról 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80.§ (1), a közbeszerzésekről 

szóló 2003. évi CXIXX. törvény 303. § bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 

az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abony Város Önkormányzat 

és a Garzon Bútor Kft. között létrejött szerződés módosítását a határozat 

melléklete szerint jóváhagyja. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a 

határozat mellékletét képező szerződés módosítás aláírására. 
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3. A szerződésmódosítás közzétételével kapcsolatos feladatokat az ajánlatkérő 

nevében eljáró szervezet, az Eunitas Kft. közreműködésével végre kell hajtani. 

 

Határidő: 2010. június 30. 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

 Dr. Németh Mónika jegyző 

 Urbán Ildikó aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 Eunitas Kft. 

 Garzon Bútor Kft.  

 
191/2010.(VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

SZÁLLÍTÁSI-SZERELÉSI SZERZŐDÉS 

módosítása 

 

mely létrejött egyrészről a 

 

Abony Város Önkormányzata 
(2740 Abony, Kossuth tér 1.) 

mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő) 

Adószáma: 15390709-2-13 

APEH-nál bejelentett bankszámlaszáma: 11993609-06147486-10000104 

Képviseli: Romhányiné dr. Balogh Edit, polgármester 

 

a továbbiakban: Megrendelő - 

 

másrészről a 

 

Garzon Bútor Kereskedelmi Kft. 

(8000 Székesfehérvár, Bakony u. 4.) 

mint Vállalkozó/Szállító  

Cégjegyzékszáma: 07-09-009543 

Adószáma: 13063203-2-07 

APEH-nál bejelentett bankszámlaszáma: MKB Zrt. 10300002-23410204-00003285 

Képviseli: Nagy Alajos, ügyvezető 

 

- a továbbiakban: Szállító - 

 

Között az alábbi feltételek szerint: 

 

Szerződő felek megállapítják, hogy a Megrendelő az „Orvosi rendelő bútorainak beszerzése” 

elnevezésű KÉ 2629/2010. számú hirdetménnyel megindított közbeszerzési eljárásában nyertes 

ajánlattevővel, a Szállítóval egészségügyi centrum vizsgálóihoz, betegváróihoz, munkahelyeihez 
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és egyéb helyiségeihez szükséges, a Megrendelő által kidolgozott ajánlattételi dokumentációban 

részletezett műszaki tartalom szerint 2010. június 11. napján szállítási szerződést kötött. 

 

Szerződő felek a közbeszerzésekről szóló 2009. CXXIX. törvény (Kbt.), a Polgári 

törvénykönyvről szóló 1959. IV. törvény (Ptk.), valamint a támogató rendelkezéseivel 

összhangban – tekintettel arra, hogy a szállítási szerződés 4.1.) pontja szerinti teljesítés helye, 

(2740 Abony, Újszász út 21-23.) nincsen teljesítésre alkalmas állapotban - a megkötött szállítási 

szerződést az alábbiak szerint módosítják: 

 

A.)  
a vállalkozási szerződés 4.2) pontja az alábbiakra módosul 

 

 

4.2. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a bútorok leszállítását és helyszíni beszerelését a 

munkaterület (2740 Abony, Újszász út 21-23.) részére történő átadásától számított 30. napjáig 

teljesíti a Megrendelő részére. 

 

Megrendelő a munkaterület tervezett átadásának időpontjáról 5 munkanappal azt megelőzően 

értesíti a szállítót. Amennyiben a szállítónak az átadás tervezett időpontja nem megfelelő, úgy a 

felek közösen a tervezett időponthoz képest legfeljebb 5 munkanapos eltéréssel új munkaterület 

átadási időpontot tűznek ki. Ebben az időpontban a munkaterület akkor is átadottnak minősül, ha 

azon a szállító képviselője nem vesz részt. 

 

B.) 

Szerződő felek megállapítják, hogy a szállítási szerződés további rendelkezéseit változatlan 

tartalommal továbbra is kötelező érvényűnek ismerik el. 

 

Abony, 2010. június …… 

 

__________________________________          ___________________________________ 

                            Szállító                                                       Megrendelő 

Garzon Bútor Kft.    Abony Város Önkormányzata 

Nagy Alajos, ügyvezető   Romhányiné dr. Balogh Edit, polgármester 

 

- - - 

 

18./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat és az ABOKOM Nonprofit 

     Kft. között kötött közműfejlesztési hozzájárulás   

     felhasználási megállapodás módosítása  

  

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Nem kívánt 

kiegészítést tenni. 

 

Retkes Mária: kérdezte, hogy az útépítést végzőkkel ez le van egyeztetve? 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: igen. 
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Pető Istvánné: az Ügyrendi Bizottsági ülésen elhangzott, hogy mivel csak a Vak Bottyán 

útra kérte az ABOKOM Kft. a szerződés módosítását, ezért kérte, hogy a megállapodásban 

erre térjenek ki. A Szapáry és Thököly utcák esetében augusztus 10-e, a Vak Bottyán utca 

esetében pedig augusztus 31-e legyen kikötve.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: kérte, hogy maradjon az augusztus 31-i határidő, mert a 

belvíz miatt elég nagy gondok vannak. Kötbért nem tudnak érvényesíteni. Az aszfaltozás 2 

hét alatt megvan. 

 

Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még kérdés, észrevétel? 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról. 

 

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

mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

192/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzata és az ABOKOM Nonprofit Kft. között 

közműfejlesztési hozzájárulás felhasználási megállapodás módosításáról 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80.§ (1) az alábbi határozatot 

hozza: 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 158/2010. (V.31.) sz. 

Képviselő-testületi határozatot hatályon kívül helyezi. 

 

2. A Képviselő-testület Abony Város Önkormányzat és az Abokom Nonprofit 

Kft. között létrejött megállapodást a határozat melléklete szerint jóváhagyja. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert 

a határozat mellékletét képező megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2010. június 28. 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

 Dr. Németh Mónika jegyző 

 Urbán Ildikó aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 Abokom Nonprofit Kft.  
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192/2010.(VI. 24.) 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 

Önkormányzat  

 

másrészről a ABOKOM Nonprofit Kft.(továbbiakban Kft.), együttesen Felek 

Címe:        2740 Abony, Kossuth tér 1. 

Telephelye: 2740 Abony, Tamási Áron utca 2. 

Telephely címe: 2740 Abony, Tamási Áron utca 2. 

Telefon:  53/562-071, 30/94-61-321, 30/2-69-17-52 

Fax:  53/562-071 

Képviselői: Kollár Péter ügyvezető 

       Számlavezető bank: OTP Bank Rt. 

       Számla száma: 11742142-20008907 

       Adószáma: 20244075-2-13 

      Cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-118514 

 

A Felek rögzítik, hogy a TESCO áruház részéről 23.400.000,- Ft + áfa közműfejlesztési 

hozzájárulás került átutalásra az Abokom Nonprofit Kft.-nek, melyet a 38/1995. (IV.5.) 

Kormány rendelet szerint kizárólag viziközmű fejlesztésre lehet fordítani. 

 

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

Vak Bottyán 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. a Szapáry és Thököly utcák tekintetében 2010. 08. 10-ig, a Vak Bottyán utca esetében 2010. 

08. 31.-ig végzi el. 

A munka közműfejlesztési hozzájárulás terhére történő fejlesztés, ezért számla kiállítására díj 

fizetésére nem kerül sor. 

 

A KFT KÖTELEZETTSÉGEI 

 

Kft. a megállapodás teljesítése során bekövetkező esetleges problémákat köteles a 

Önkormányzattal azonnal levélben közölni. Ennek megfelelően bejegyzés az építési naplóba, 

nem elegendő. 

 

Kft. vállalja, hogy a megállapodás tárgyát képező munkákat a rendelkezésre bocsátott mérési 

eredmények, a megállapodás feltételei, építési napló bejegyzései szerint az érvényes Nemzeti 

Szabványok előírásainak megfelelően I. (első) osztályú minőségben elvégezi. 

 

Kft. dolgozói a munkahelyen csak magyar állampolgárok, vagy érvényes munkavállalási 

engedéllyel rendelkező külföldiek lehetnek.    

 

Kft. az anyagok, szerelvények, gépek stb. beépítésénél az I. osztályú minőség biztosítását az 

érvényes rendeletek és szabványok szerint vállalja és azt minőségtanúsítvánnyal igazolja. 

A munkahelyen tárolt anyagokért Kft. felel.  
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Önkormányzat jogosult a beépítésre kerülő vagy beépített anyagok minőségét ellenőrizni. A 

beazonosítható műbizonylatokat Kft. - nek a munkahelyen kell rendezett formában megőriznie 

és az átadási dokumentációban Önkormányzatnak a műszaki átadáskor átadni. 

 

Kft. a munkálatok helyszíni irányítását a munkahelyen állandóan jelenlévő,  rádiótelefonnal 

rendelkező felelős műszaki vezetővel biztosítja. 

 

Kft. kötelezettsége az építési napló felfektetése és előírásoknak megfelelő  (folyamatos) 

vezetése. 

Kft. kötelezettséget válla az állag-, vagyon – és életvédelem biztosításának garantálására, az 

okozott károk helyreállítására, illetve megtérítésére. Kft. nem szakszerű munkavégzésből eredő 

károkért teljes körű felelősséggel tartozik. 

 

Kft. a végleges műszaki átadásig köteles gondoskodni a beépített, elkészült munkarészek 

védelméről és szüksége esetén (rongálás vagy lopás) azok javításáról, pótlásáról. 

 

Kft. köteles a munkaterület megközelíthetőségét biztosítani (Mentő, tűzoltó, szemétszállítás.) 

 

Kft. köteles a munkavégzés során a vonatkozó érvényben lévő tűzvédelmi, munkavédelmi, 

környezetvédelmi előírásokat betartani. 

 

ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZETTSÉGEK 

 

Önkormányzat és /vagy megbízottja a Kft által vezetett építési naplót 5 munkanaponként 

ellenőrzi. 

 

Önkormányzat a Kft. készre jelentése alapján a műszaki átadás-átvételi eljárást kitűzi és 

lefolytatja, szükség esetén arra az illetékes szakhatóságokat meghívja. 

 

Önkormányzat a Kft. által igénybevett felvonulási területet térítés nélkül biztosítja. 

 

Önkormányzat az építkezéshez szükséges, biztonságtechnikai követelményeknek megfelelő és 

építésre alkalmas állapotban lévő munkaterületet köteles átadni.  

 

 EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK 

 

A munkaterület átadás-átvétele munkanaplóban történik. A naplóban Felek képviselői rögzítik az 

együttműködés részletes feltételeit. 

 

Kft. a munkával kapcsolatos javaslatait csak Önkormányzati jóváhagyás esetén  valósíthatja 

meg. 

Kft. a létesítménnyel és annak kivitelezésével kapcsolatos nyilvános közleményre csak 

Önkormányzat beleegyezésével jogosult. 

 

Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodás teljesítésével kapcsolatban nyilatkozatra, 

aláírásra jogosult: 

Önkormányzat részéről: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Kft. részéről: Kollár Péter ügyvezető 

 

A kivitelezés felelős helyszíni műszaki irányítója: 
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Önkormányzat részéről: Fiala Károly 

 

Kft. részéről: Kovács Pál 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

Az Önkormányzatnak és a Kft.nak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy tárgyalások 

útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a megállapodás 

keretében vagy a megállapodással kapcsolatban merült fel. Minden felmerülő, a megállapodás 

teljesítését akadályozó körülményről a Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni. 

 

Ha a Felek az említett közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül nem tudják 

megoldani a megállapodás alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy 

pertárgyértéktől függően a Ceglédi Városi Bíróság, vagy a Pest Megyei Bíróság illetékességét 

kötik ki. 

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit 

kell alkalmazni. 

 

A jelen megállapodást, amely  5 szó szerint megegyező eredeti példányban készült, a 

megállapodó Felek elolvasták, megértették és mint akaratukkal megegyezőt jóváhagyólag 

aláírták. 

Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi a beárazott költségvetés 

 

A megállapodás mindkét Fél aláírásával jön létre. Felek egyetértésük jeléül a jelen 

megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. A megállapodást csak a 

megállapodó Felek és azok jogosultjai aláírásával lehet módosítani. Nem helyettesítheti a 

megállapodás módosítását kooperációs jegyzőkönyvben rögzített megállapodás, építési naplóban 

történt bejegyzés vagy bármiféle megállapodás. 

A megállapodást Abony Város Képviselő-testülete mint Taggyűlés 192/2010. (VI. 24.) sz. 

határozatával hagyta jóvá. 

 

Kelt: Abony, 2010. ……………………………… 

 

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

 Abony Város Önkormányzat képviseletében:  Abokom Nonprofit Kft 

képviseletében: 

 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester    Kollár Péter ügyvezető 

Önkormányzat                                                                   Kft. 

 
- - - 

 

19./ Napirendi pont tárgya: A közintézmények, középületek és közterületek   

     akadálymentesítése a mindennapi életben 

   

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Nem kívánt 

kiegészítést tenni. 
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Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e kérdés, észrevétel? 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a tájékoztató és a határozati javaslat 

elfogadásáról. 

 

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

mellett a tájékoztatót és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

193/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a közintézmények, középületek és közterületek akadálymentesítéséről a 

mindennapi életben című tájékoztató elfogadásáról 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva, figyelembe véve az akadálymentesítésről szóló 1998. évi XXV. 

tv. előírásait az alábbi határozatot hozza: 

 
A Képviselő-testület a Közintézmények, középületek és közterületek 

akadálymentesítése a mindennapi életben című tájékoztatót elfogadja. 

 

Értesül: 
 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

  Dr. Németh Mónika jegyző 

  Urbán Ildikó aljegyző 

 Jegyzői Titkárság 

 Településfejlesztési Osztály 
- - - 

 

20./ Napirendi pont tárgya: Művelődési Ház Báthory u. 2. sz. alatti épületének a  

     Fiatalok Egészséges Életmódjáért Egyesület részére  

     történő használatba adása 

   

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Nem kívánt 

kiegészítést tenni. 

 

Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e kérdés, észrevétel? 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

194/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Művelődési Ház Báthory u. 2. sz. alatti épületének Fiatalok Egészséges 

Életmódjáért Egyesület részére történő használatba adásáról 
 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 

figyelembe véve az Abony Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal 

való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 13/2007. (IV. 12.) számú rendeletében 

foglaltakat, az alábbi határozatot hozza: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Abonyi 

Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely a Művelődési Ház 2740 

Abony, Báthory u. 2. szám alatti épületét a Fiatalok Egészséges Életmódjáért 

Egyesület (2740 Abony, Bethlen Gábor u. 14.) részére 2 éves időtartamra 

használatba adja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  
Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 

Értesülnek: 
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

Dr. Németh Mónika jegyző 

Urbán Ildikó aljegyző 

Polgármesteri Hivatal osztályvezetői  

Fiatalok Egészséges Életmódjáért Egyesület 

 
- - - 

 

21./ Napirendi pont tárgya: Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról 

   

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Nem kívánt 

kiegészítést tenni. 

 

Retkes Mária: a 21/2010. sz. határozat kapcsán kérdezte, hogy van-e valami hír a 

kisajátítással kapcsolatban? A 29/2010. sz. határozatnál olvasható, hogy a Szivárvány Óvoda 

vizesblokkjának felújítása és eszközbeszerzés pályázata elutasításra került forráshiány miatt, 

a kötvényről szóló tájékoztatóban azonban szerepel. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: kettő pályázat volt, a Bölcsőde vizesblokkjának felújítása 

történt meg. Az óvoda vizesblokkjának felújítása pályázat elutasításra került. A 21/2010. sz. 
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határozat kapcsán elmondta, hogy a testületi határozat megküldésre került, de válasz még 

nem érkezett. 

 

Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e kérdés, észrevétel? 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról. 

 

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

mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

195/2010. (VI. 24.) 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: 

 

 306/2008. (IX.25.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2009. évi csatlakozására és eljárási rendjének és 

megállapításának módjáról szóló szabályzat jóváhagyása  

 15/2010. (I.28.) Somogyi Imre Általános Iskola igazgatói állására pályázat 

kiírása 

 29/2010. (II.15.) A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális 

fejlesztésének támogatására pályázat benyújtása 

 Z-48/2010. (III.08.) A KMOP-4.3.2-2008. Pest megye dél-keleti területi 

igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című pályázat 

megvalósítására irányuló „műszer és betegirányító rendszer beszerzése ” című 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 

 96/2010. (IV.29.) A 2009. évi közbeszerzési statisztikai összegzésének 

megtárgyalása 

 100/2010. (IV.29.) Az M4 és M8 csomópontok kialakítása 

 107/2010. (IV.29.) A ceglédi Losonczi István Többcélú Közoktatási 

Intézmény sportegyesületének kérelme 

 108/2010. (IV.29.) Abony, Apponyi út felújítása (TEUT) című pályázathoz 

tartozó fel nem használt támogatási összegről való lemondás 

 Z-112/2010. (IV.29.) Elővásárlási jog gyakorlása árverés útján értékesített 

lakóingatlanra 

 127/2010. (V.10.) Abony Város Ivóvízminőség-javítási és Ivóvízhálózat 

rekonstrukciós programjának megvalósítása KEOP – 1.3.0/1F/2008-0012 

azonosító számú pályázathoz kapcsolódó fel nem használt támogatási 

összegről való lemondás 
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 144/2010. (V.27.) „Kreatív Kópévár” – Új bölcsőde létesítése Abonyban” 

című KMOP-4.5.2-09-2009-0024 jelű pályázat kiviteli tervének elkészítésére 

tervező megbízása 

 148/2010. (V.27.) A KMOP-2010-3.1.1/B Belterületi csapadékvíz-elvezetés és 

gyűjtés című pályázati kiíráson történő részvételi lehetőség 

 149/2010. (V.27.) Abony Város Önkormányzat és a Béker Soft Kft. között 

kötött „Abony Város Önkormányzata – informatikai eszközök beszerzése és 

telepítése” informatikai szerződés módosítása 

 Z-153/2010. (V.27.) Telek Szilvia részére önkormányzati lakás önkormányzati 

érdekből történő bérbeadása 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő megjelölése nélkül 

hatályban tartja az alábbi határozatokat: 

 

 98/2010. (IV.29.) Az Egészségügyi Centrum működtetésének megoldása 

 105/2010. (IV.29.) OLLÉ műfüves labdarúgópálya elnevezése 

 Z-130/2010. (V.13.) A KMOP-4.3.2.-2008. Pest megye dél-keleti területi 

igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg-szakellátás fejlesztése című pályázat 

megvalósítására irányuló „bútor beszerzése” című közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapítása 

 Z-137/2010. (V.27.) A KMOP-4.3.2.-2008. a Pest megye dél-keleti területi 

igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című pályázat 

megvalósítására irányuló „műszer és betegirányító rendszer beszerzése” című 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő hosszabbítását 

rendeli el az alábbi határozatok végrehajtására: 

 

 14/2010. (I. 28.) Somogyi Imre Általános Iskola igazgatói állására pályázat 

kiírása 

Határidő: 2015. július 14. 

 21/2010. (I.28.) Abony, 859/1/A hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzése 

Határidő: 2010. december 31. 

 27/2010. (I.28.) Az Abony, Kálvin u. 10. Sívó kúriában található 

emelőplatform üzemben tartási szerviz szolgáltatás ellátására és a karbantartás 

megfelelőségének kötelező műszaki vizsgálatához cég megbízása 

Határidő: 2010. december 31. 

 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 

Határidő: 2010. július 1. 

 94/2010. (IV.29.) Abony Város Települési Esélyegyenlőségi Programja 

Határidő: 2011. július 31. 

 101/2010. (IV.29.) Abony Város Ivóvízminőség-javítási és Ivóvízhálózat 

rekonstrukciós programjának megvalósítása KEOP-1.3.0/2F/09-2009/007 

azonosító számú pályázathoz műszaki ellenőri feladatainak ellátására cég 

kiválasztása 
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Határidő: 2010. december 31. 

 102/2010. (IV.29.) Abony Város Ivóvízminőség-javítási és Ivóvízhálózat 

rekonstrukciós programjának megvalósítása KEOP-1.3.0/2F/09-2009/007 

azonosító számú pályázathoz projektmenedzseri feladatok ellátása kapcsán cég 

megbízása 

Határidő: 2010. december 31. 

 103/2010. (IV.29.) Abony Város Ivóvízminőség-javítási és Ivóvízhálózat 

rekonstrukciós programjának megvalósítása KEOP-1.3.0/2F/09-2009/007 

azonosító számú pályázathoz kapcsolódó nyilvánosság tájékoztatása, lakossági 

kommunikációs feladatok ellátása kapcsán cég megbízásáról 

Határidő: 2010. december 31. 

 104/2010. (IV.29.) Abony Város Ivóvízminőség-javítási és Ivóvízhálózat 

rekonstrukciós programjának megvalósítása KEOP-1.3.0/2F/09-2009/007 

azonosító számú pályázathoz kapcsolódó Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és 

közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megbízása 

Határidő: 2010. december 31. 

 106/2010. (IV.29.) A főépítészi feladatok megbízási szerződés alapján történő 

ellátása 

Határidő: 2010. augusztus 31. 

 133/2010. (V.18.) Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú 

járóbeteg szakellátás fejlesztése című KMOP-4.3.2-2008-0008. számú projekt 

megvalósításához szükséges egyes intézkedések megtétele 

Határidő: 2010. december 31. 

 139/2010. (V.27.) 1. és 2. pontja OTP Bank Nyrt.-vel kötendő megállapodás a 

3311 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban 

Határidő: 2010. augusztus 31. 

 141/2010. (V.27.) A KMOP-4.5.3-09-2009-0040 kódjelű „Az alapfokú 

közoktatáshoz való egyenlő hozzáférés megvalósítása az abonyi Somogyi Imre 

Általános Iskolában” című pályázathoz kapcsolódóan eszközbeszerzésre 

irányuló szerződés megkötése 

Határidő: 2010. augusztus 31. 

 145/2010. (V.27.) Egészségügyi Centrum telekhatáron kívüli tervezési 

feladatok ellátására megbízás 

Határidő: 2010. szeptember 30. 

 146/2010. (V.27.) Az Abony piac és üzletház projekt részletes üzleti terv 

elkészítésére megbízás 

Határidő: 2010. szeptember 30. 

 162/2010. (VI.10.) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

21/2010.(I.28.) számú Képviselő-testületi határozatának módosítására a 

859/1/A. hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzése 

Határidő: 2010. december 31. 

 163/2010. (VI.10.) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

21/2010.(I.28.) számú Képviselő-testületi határozatának módosítására a 

859/1/A. hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzése 

Határidő: 2010. december 31. 

 

A határozatról értesülnek: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
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Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

Dr. Németh Mónika jegyző 

Urbán Ildikó aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 
- - - 

 

22./ Napirendi pont tárgya: Önrevízió benyújtása az általános forgalmi adó   

     elszámolásával kapcsolatban 

   

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Nem kívánt 

kiegészítést tenni. 

 

Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e kérdés, észrevétel? 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról. 

 

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

mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

196/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Önrevízió benyújtásáról az általános forgalmi adó elszámolásával kapcsolatban 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot 

hozza: 

 

1. A Képviselő-testület az önrevíziót jóváhagyja és felkéri a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy 2009. évre vonatkozóan önrevíziót nyújtson be. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2010. július 20. 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  
Gazdasági Osztály 

Értesülnek: 

1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

3. Dr. Németh Mónika jegyző 

4. Urbán Ildikó aljegyző 

5. Gazdasági Osztály 

6. Valamennyi osztályvezető 
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- - - 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy van-e még kérdés, észrevétel? 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, így Romhányiné dr. Balogh Edit 

polgármester az ülést bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Romhányiné dr. Balogh Edit    Dr. Németh Mónika 

             polgármester      jegyző 

           

 

 

 

   Bánné Hornyik Mária              Dr. Egedy Zsolt 

     jegyzőkönyv hitelesítők 
 

 


