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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 10-i rendkívüli 

üléséről. 

 

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

alpolgármester, Földi Áron, Habony István, Kovács László, Krupincza Tibor, Murvainé Kovács 

Rita, Paczáriné Barna Rozália, Pető Istvánné, Retkes Mária, Szabó András Istvánné Képviselő-

testület tagjai 12 fő 

 

Napirend tárgyalása közben érkezett: Gulykáné Gál Erzsébet, Dudinszky István képviselő 

 

Távolmaradását jelezte: Bánné Hornyik Mária, Kocsiné Tóth Valéria, Mészáros László és 

Parti Mihály képviselő 

 

Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: Urbán Ildikó aljegyző, Dr. Pástét Rita jegyzői 

titkárságvezető, Valaczkainé Varga Erzsébet településfejlesztési osztályvezető, Vargáné 

Francsák Hajnalka gazdasági osztály részéről, Bankó Gábor okmányirodai ügyintéző, Farkasné 

Fazekas Mária jegyzőkönyvvezető.  

- - - 

 

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 Kovács László és Murvainé 

Kovács Rita 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 mellett 

elfogadta Kovács László és Murvainé Kovács Rita jegyzőkönyvi hitelesítők személyét. 

 

Ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat.  

 

Nyílt ülés: 

1. „Szociális célú városrehabilitáció” hagyományos  Romhányiné dr. Balogh Edit 

építésű városi területek rehabilitációja című és a  Polgármester 

KMOP-2009-5.1.1/A kódjelű pályázathoz szükséges 

önerő mértékének meghatározása 

 

Zárt ülés: 

 

1. Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló  Romhányiné dr. Balogh Edit 

alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című  Polgármester 

KMOP-4.3.2-2008-0008. számú projekt megvaló- 

sításához szükséges egyes intézkedések megtétele 
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Felvételre javasolta: 

 

Nyílt ülés 1. napirendi pontjaként: 

 

„Az OLLÉ műfüves labdarúgópálya Kihívás Napján való ingyenes használatba adása”  
 

Nyílt ülés 2. napirendi pontjaként: 

 

„Abony Város Ivóvízminőség-javítási és Ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának 

megvalósítása a KEOP – 1.3.0/1F/2008-0012 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó fel 

nem használt támogatási összegről való lemondás”  
 

című napirendi pontokat. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak „Az OLLÉ műfüves labdarúgópálya 

Kihívás Napján való ingyenes használatba adása” című napirendi pont felvételéről. 

 

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

„Az OLLÉ műfüves labdarúgópálya Kihívás Napján való ingyenes használatba adása” 
című napirendi pont felvételét egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

124/2010. (V. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Az OLLÉ műfüves labdarúgópálya Kihívás Napján való ingyenes használatba adásáról 

szóló 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 „Az OLLÉ műfüves labdarúgópálya Kihívás Napján való ingyenes 

használatba adása” című napirendi pontot a képviselő-testületi nyílt ülés 1. napirendi pontjaként 

napirendre tűzi. 

- - - 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak „Abony Város Ivóvízminőség-javítási és 

Ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának megvalósítása a KEOP – 1.3.0/1F/2008-0012 

azonosító számú pályázathoz kapcsolódó fel nem használt támogatási összegről való 

lemondás” című napirendi pont felvételéről. 

 

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

„Abony Város Ivóvízminőség-javítási és Ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának 

megvalósítása a KEOP – 1.3.0/1F/2008-0012 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó fel 

nem használt támogatási összegről való lemondás” című napirendi pont felvételét 

egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

125/2010. (V. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat 

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

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony Város 

Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

21/2007.(VI.29.) számú rendelet 16. § (7) bekezdésében, valamint 17. §-ában foglaltakat, a 

meghívóban nem szereplő „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” című napirendi 

pontot a képviselő-testületi nyílt ülés 2. napirendi pontjaként napirendre tűzi. 

 

- - - 

 

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

elfogadásáról. 

 

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

napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. 

 

Napirend:         Előadó: 
Nyílt ülés: 

1. Az OLLÉ műfüves labdarúgópálya Kihívás Napján  Romhányiné dr. Balogh Edit 

való ingyenes használatba adása    Polgármester 

 

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

rekonstrukciós programjának megvalósítása   Polgármester 

KEOP – 1.3.0/1F/2008-0012 azonosító számú pályázat- 

hoz kapcsolódó fel nem használt támogatási összegről 

való lemondás 

 

3. „Szociális célú városrehabilitáció” hagyományos  Romhányiné dr. Balogh Edit 

építésű városi területek rehabilitációja című és a   Polgármester 

KMOP-2009-5.1.1/A kódjelű pályázathoz szükséges 

önerő mértékének meghatározása 

 

Zárt ülés: 

1. Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló   Romhányiné dr. Balogh Edit 

alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című  Polgármester 

KMOP-4.3.2-2008-0008 számú projekt megvalósításához 

szükséges egyes intézkedések megtétele 

 

- - - 

 

1./ Napirendi pont tárgya:  Az OLLÉ műfüves labdarúgópálya Kihívás Napján való 

ingyenes használatba adása 

    

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni nem 

kívánta. 

 

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

 

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

elfogadásáról. 

 

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

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

hozta: 

 

126/2010. (V. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az OLLÉ műfüves labdarúgópálya Kihívás napján való ingyenes használatba adásáról 

 

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

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. május 19-én a Kihívás napján 18:00-

21:00 óra között lehetőséget biztosít az OLLÉ műfüves labdarúgópálya ingyenes 

igénybevételére. 

 

Határidő:  2010. május 19. 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A 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 

Városi Sportcsarnok 

Fergeteg Triatlon SE 

- - - 

 

2./ Napirendi pont tárgya:  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 

    

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni nem 

kívánta. 

 

Kérdezte, van-e kérdés, hozzászólás? 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

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

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

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

hozta: 

 

127/2010. (V. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat 

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 lemondásról 

 

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

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta: 

 

Képviselő-testület az Abony Város Ivóvízminőség-javítási és Ivóvízhálózat rekonstrukciós 

programjának megvalósítása KEOP-1.3.0/1F/2008-0012 azonosító számú pályázathoz 

kapcsolódó 102.000,-Ft fel nem használt támogatási összegről lemond. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik: 

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Határozatról értesül: 

 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

 Dr. Németh Mónika jegyző 

 Urbán Ildikó aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 Keviterv Plusz Kft. 

 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 

 

- - - 

 

3./ Napirendi pont tárgya:  „Szociális célú városrehabilitáció” hagyományos építésű 

városi területek rehabilitációja című és a KMOP-2009-

5.1.1/A kódjelű pályázathoz szükséges önerő mértékének 

meghatározása 

    

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Amennyiben az önerő 

mértékében változás áll be, vagy a projekt összköltségében, akkor vissza fogják hozni az anyagot 

a testületre. Zeneiskola, mint költség nem szerepel a pályázatban, mert azt önerőből kell 

megvalósítani. A pályázat tartalmazza a főtér, Szilágyi Erzsébet utca, Művelődési Ház és 

Könyvtár, Nagykőrösi út alatti ház felújítása, stb., a felsoroltak szociális részét képezik a 

pályázatnak. Továbbá kiegészítő tevékenységeket is tartalmaz. Pályázat összértéke 

1.056.080.919,-Ft, ebből az önerő 158.412.138,-Ft. A kettő közötti különbözetre fognak 

támogatási igényt benyújtani. 

 

Gulykáné Gál Erzsébet képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők száma 

13 fő 
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Retkes Mária: Elmondta, hogy az összegek összeadása után a végösszeg nem egyezik. 

Kérdezte, hogy mihez képest lett az önerő megállapítva? 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: A támogatás 85 %, az önerő pedig 15 %. Az anyagban biztos 

van számolási hiba, főleg ha a program is hibásan számol. Összeolvasás után fel fogják tenni a 

tisztázó kérdéseket és ezek után korrigálni lehet a számokat. 

 

Kovács László: Javasolta, hogy a testület fejezze ki szándékát arra vonatkozólag, hogy a 

zeneiskolát is megépíti, vagy a két torony kötvény terhére, vagy az egyházi kártalanításból 

befolyt összegből. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Kovács képviselő úr által javasoltakat nem támogatta. Pályázathoz azt kell 

eldönteni, hogy rendelkezésre áll-e az önerő, erre kell most biztosítani fedezetet. Amennyiben 

nyer a pályázat, akkor tudnak döntést módosítani, hogy ne a két torony kötvényből, hanem az 

egyházi kártalanításból fizetik meg. 

 

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

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

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

elfogadásáról. 

 

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

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

hozta: 

 

128/2010. (V. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat 

„Szociális célú városrehabilitáció” hagyományos építésű városi területek rehabilitációja 

című és a KMOP-2009-5.1.1/A kódjelű pályázathoz szükséges önerő mértékének 

meghatározásáról 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a „Szociális célú 

városrehabilitáció” hagyományos építésű városi területek rehabilitációja című és a 

KMOP-2009-5.1.1/A kódjelű pályázat címmel, melynek összköltsége 1.056.080.919,-Ft a 

szükséges önerő 158.412.138,-Ft, melynek a fedezetét Abony Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete az önkormányzat által 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: azonnal 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Határozatról értesül: 

 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

 Dr. Németh Mónika jegyző 
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 Urbán Ildikó aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 Pa-Ku Consulting Kft. 

- - - 

 

 

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, így Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

az ülést bezárta. 

 

Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját! 

 

Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült! 

 

K.m.f. 

 

 

        Romhányiné dr. Balogh Edit     Dr. Németh Mónika 

                   polgármester                    jegyző 

           

 

Távollétében: 

         

 

               Urbán Ildikó 

                    aljegyző 

 

 

Kovács László               Murvainé Kovács Rita  

jegyzőkönyvi hitelesítők 
 


