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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-i üléséről. 

 

Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Dr. Abonyi Viktor, Dr. Egedy 

Zsolt, Fekete Tibor, Gulykáné Gál Erzsébet, Habony István, Kocsiné Tóth Valéria, Parti 

Mihály Képviselő-testület tagjai 8 fő. 

 

Napirend tárgyalása közben érkezett: Dr. Magyar Gábor Sándor képviselő 

 

Távolmaradását jelezte: Kelemen Tibor János, Kovács László és Murvainé Kovács Rita 

képviselő 

 

Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: dr. Vörös Mária aljegyző, Dr. Pástét Rita 

Jegyzői Titkárságvezető, Valaczkainé Varga Erzsébet Településfejlesztési osztályvezető, 

Kovács Teodóra Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi osztályvezető, Hamar Sándorné 

Gazdasági osztályvezető, Bóta Lászlóné Okmányiroda vezetője, Gebeiné Hangyál Gabriella 

Gyámhivatal vezetője, Győri Lászlóné Hatósági és Építésügyi osztály részéről, Polgármesteri 

Hivatal dolgozói, Márkus Tamás Mikro-Voks kezelő, Farkasné Fazekas Mária 

jegyzőkönyvvezető.  

 

Meghívottként jelen volt: Tóth Róbert Kár-Mentor Bt. közbeszerzési tanácsadó, Palotai 

Sándor Pa-Ku Bt. részéről, Gáspár Csaba ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezetője, Kemecsei 

Antal ABOKOM Nonprofit Kft. részéről,  

 

Külsős Bizottsági tag: Temesközy Tamás 

 

Állampolgári megjelenés: 3 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 8 fővel határozatképes. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, valamint a jelenlévőket, hogy az elhunyt Dr. Soós Ferenc 

intézményvezető emlékére 1 perces néma felállással adózzanak. 

 

1 perces néma felállással adóztak az elhunyt Dr. Soós Ferenc intézményvezető 

emlékének. 

 

A jegyzőkönyvi hitelesítők személyére tett javaslatot. Névsor szerint Gulykáné Gál Erzsébet 

és Fekete Tibor képviselők a jegyzőkönyvi hitelesítők. 

 

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

elfogadásáról. 

 



 3 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett egyhangúlag elfogadta Gulykáné Gál Erzsébet és Fekete Tibor jegyzőkönyvi 

hitelesítők személyét. 

 

Dr. Magyar Gábor Sándor képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők 

száma 9 fő 

 

Ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat.  

 

Napirend:         Előadó:    

Zárt ülés:   

        

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

rekonstrukciós programjának megvalósítása KEOP-  Polgármester 

1.3.0/2F/09-2009/007 azonosító számú projekt köz- 

beszerzési eljárás eredményének megállapítása 

 

2. Energetikai hatékonyság fokozása Abony Város   Romhányiné dr. Balogh Edit 

Gyulai Gaál Miklós és Somogyi Imre Általános   Polgármester 

Iskoláiban című KEOP-5.3.0/A/09-2010-0008  

számú projekt közbeszerzési eljárás eredményének 

megállapítása 

 

3. Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások   Romhányiné dr. Balogh Edit 

nem szociális alapon történő bérbeadására benyújtott  Polgármester 

pályázati anyagok elbírálása 

 

4. Tájékoztató az önkormányzati tulajdonban   Romhányiné dr. Balogh Edit 

lévő lakások állapotáról, díjfizetés teljesítéséről  Polgármester 

 

5. Város halottjává nyilvánításra beérkezett kérelem  Romhányiné dr. Balogh Edit 

elbírálása          Polgármester 

 

6. A Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjainak és  Romhányiné dr. Balogh Edit 

elnökének megválasztásáról szóló Z-285/2010.   Polgármester 

(X.14.) számú, valamint az Ügyrendi és Közbiztonsági   

Bizottság tagjainak és elnökének megválasztásáról szóló  

Z-286/2010. (X.14.) Képviselő-testületi határozatok  

módosítása 

 

Nyílt ülés:  

         

1. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2010. évi   dr. Vörös Mária 

munkájáról       Aljegyző 

 

2. Városfejlesztési társaság alapító okiratának   Romhányiné dr. Balogh Edit 

módosítása        Polgármester 
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3. „Lehetőségeink Fő tere – Abony Város integrált   Romhányiné dr. Balogh Edit 

településközpont fejlesztése” című KMOP-5.2.1/  Polgármester 

B-09-2f-2010-0011 pályázathoz kapcsolódó  

Városmarketing Stratégia jóváhagyása 

 

4. A költségvetés elfogadásakor zárolt összegek felszaba-  Romhányiné dr. Balogh Edit 

dítása és plusz igények fedezetének meghatározása  Polgármester  

 

5. Abony Város közúthálózatának 2011. évi felújítási   Romhányiné dr. Balogh Edit 

munkálatára kötött vállalkozási szerződés módosítása Polgármester 

 

6. Tájékoztató az Abony Város Önkormányzat és Tóth  Ad-Hoc Bizottság elnöke 

Tibor között kötött bérleti szerződés közös   Dr. Magyar Gábor Sándor 

megegyezéssel történő megszüntetésével kapcsolatos  

vizsgálat lefolytatására létrehozott Ad-Hoc Bizottság  

munkájáról 

 

7. Tájékoztató a 2010. évi gyermekjóléti és gyermek-  Romhányiné dr. Balogh Edit 

védelmi feladatok ellátásáról     Polgármester 

 

8. Abony Város belterületi útjainak egyirányúsításához Romhányiné dr. Balogh Edit 

szükséges forgalomkorlátozó táblák megrendelésére  Polgármester 

fedezet biztosítása 

 

9. Abony, Vasút út 1. (hrsz.: 4922/1 és 4922/2), Abony,  Romhányiné dr. Balogh Edit 

Lovassy Sándor utca 3. (hrsz.: 2253/2) és Abony,  Polgármester 

Buzgány dűlő 13. (hrsz.: 0161/1) szám alatti ingatlano- 

kon álló felépítmények bontására kötött vállalkozási  

szerződés módosítása 

 

10. Abony Város ÉK-i városrész belvízrendezés és táj   Romhányiné dr. Balogh Edit 

rehabilitációjához kapcsolódóan közbeszerzési Ad-Hoc Polgármester 

Bizottság és közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet 

megbízásáról szóló 105/2011. (III.31.) sz. Képviselő- 

testületi határozat módosítása 

 

11. Térfigyelő rendszer kialakításához kapcsolódóan   Romhányiné dr. Balogh Edit 

közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és közbeszerzési   Polgármester 

eljárást lefolytató szervezet megbízása  

 

12. Abony, Lovassy Sándor utca 3. szám alatti, 2253/2  Romhányiné dr. Balogh Edit 

helyrajzi számú ingatlanra beérkezett pályázati   Polgármester 

anyagok értékelése 

 

13. A Nagyabonyi Színkör Kulturális Egyesület támogatási Romhányiné dr. Balogh Edit 

kérelmének elbírálása      Polgármester 

 

 



 5 

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

Kiállítóhely kérelme a Múzeum vagyonvédelmi rend- Polgármester 

szerének kiépítéséhez szükséges pénzügyi fedezet  

biztosítására  

 

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

Kiállítóhely támogatási kérelme a Pünkösdölő rendez- Polgármester 

vénysorozatra szükséges pénzügyi fedezet biztosítása 

 

16. Beszámoló ABOKOM Nonprofit Kft. 2010. évi   Romhányiné dr. Balogh Edit 

      gazdálkodásának helyzetéről     Polgármester 

 

17. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló   Romhányiné dr. Balogh Edit 

2/2011. (II.18.) számú rendeletének módosítása  Polgármester 

 

18. A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola Alapfokú   Romhányiné dr. Balogh Edit 

 Művészetoktatási Intézmény igazgatói állására  Polgármester 

 pályázat kiírása 

 

19. Nevelési-oktatási intézmények Alapító Okiratának   Romhányiné dr. Balogh Edit 

módosítása       Polgármester 

 

20. A POWER Sportegyesület kérelmének elbírálása  Romhányiné dr. Balogh Edit 

          Polgármester 

 

21. A gyermekétkeztetés 2011. évi intézményi térítési   Romhányiné dr. Balogh Edit 

 díjainak meghatározásáról szóló 387/2010. (XII.16.) Polgármester 

 határozat módosítása 

 

22. A gyermekétkeztetés 2011. évi vállalkozó részére  Romhányiné dr. Balogh Edit 

fizetendő összegének meghatározása    Polgármester 

 

23. A nyári gyermekétkeztetés fedezetének biztosítása   Romhányiné dr. Balogh Edit 

          Polgármester 

 

24. Abony, Bethlen Gábor utca 1-2. szám alatti ingatlan- Romhányiné dr. Balogh Edit 

 ból 389 m2 –es földrészlet megvásárlása   Polgármester 

 

25. Abony Városban az elmúlt években elkészült aszfalt  Romhányiné dr. Balogh Edit 

 burkolatú, szegélyezett belterületi utak karbantartása  Polgármester 

 

26. Energetikai hatékonyság fokozása Abony Város Gyulai  Romhányiné dr. Balogh Edit 

Gaál Miklós és Somogyi Imre Általános Iskolában   Polgármester 

 című KEOP-5.3.0/A/09-2010-0008 jelű pályázathoz  

 kapcsolódó projektmenedzseri feladatok ellátására 

  és nyilvánosság biztosítására cég megbízása 
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27. A 2011-ben felújítani kívánt utak meghatározásáról   Romhányiné dr. Balogh Edit 

 szóló 95/2011. (III.31.) számú Képviselő-testületi   Polgármester 

 határozat módosítása 

 

28. Tájékoztató az Egészségügyi Központ építése során  Kelemen Tibor János  

kialakult problémákkal kapcsolatos vizsgálat lefoly-  Ad-Hoc Bizottság elnöke 

 tatására megbízott Ad-Hoc Bizottság munkájáról 

 

29. „Lehetőségeink Fő tere – Abony Város integrált   Romhányiné dr. Balogh Edit 

  településközpont fejlesztése” című KMOP-5.2.1/B  Polgármester 

  09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázat kiviteli 

  terv elkészítéséhez kapcsolódóan közbeszerzési  

  Ad-Hoc Bizottság és közbeszerzési eljárást lefolytató  

  szervezet megbízása 

 

30. Polgárőrség kérelmének elbírálása     Romhányiné dr. Balogh Edit 

          Polgármester 

 

31.  A Remondis Kétpó Kft. 2010. évi gazdálkodásáról   Romhányiné dr. Balogh Edit 

  szóló beszámoló elfogadása és 2011. évi üzleti terv  Polgármester 

  jóváhagyása 

 

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

Polgármester 

 

33. Egyebek        Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester  

- - - 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta a meghívóban szereplő nyílt ülés 2. napirendi 

pontjaként szereplő „Városfejlesztési Társaság Alapító Okiratának módosítása” című 

napirendi pont zárt ülés 7. napirendi pontként történő tárgyalását. Továbbá levételre javasolta 

a „Remondis Kétpó Kft. 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása és a 

2011. évi üzleti terv jóváhagyása” című napirendi pontot.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a „Városfejlesztési Társaság Alapító 

Okiratának módosítása” című napirendi pont zárt ülés 7. napirendi pontként történő 

tárgyalásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett a „Városfejlesztési Társaság Alapító Okiratának módosítása” című napirendi 

pont zárt ülés 7. napirendi pontként történő megtárgyalását egyhangúlag elfogadta, és a 

következő határozatot hozta: 

 

160/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Városfejlesztési Társaság Alapító Okiratának módosítása című napirendi pont  zárt 

ülésen történő tárgyalásáról 
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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 8. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltakat, a 

meghívóban nyílt ülés 2. napirendi pontjaként szereplő „Városfejlesztési Társaság Alapító 

Okiratának módosítása” című napirendi pontot zárt ülés 7. napirendi pontjaként tárgyalja.  

 

- - - 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a „Remondis Kétpó Kft. 2010. évi 

gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása és a 2011. évi üzleti terv jóváhagyása” 
című napirendi pont levételéről. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás 

mellett a „Remondis Kétpó Kft. 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása 

és a 2011. évi üzleti terv jóváhagyása” című napirendi pont napirendről történő levételét 

elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

161/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Remondis Kétpó Kft. 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása és a 2011. 

évi üzleti terv jóváhagyása című napirendi pont levételéről 

 

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

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva a „Remondis Kétpó Kft. 2010. évi 

gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása és a 2011. évi üzleti terv jóváhagyása” 
című napirendi pontot a Képviselő-testületi ülés napirendjéről leveszi. 

 

- - - 

 

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

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az így kialakult napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. 

 

Napirend:         Előadó: 

Zárt ülés:          
 

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

rekonstrukciós programjának megvalósítása KEOP-  Polgármester 

1.3.0/2F/09-2009/007 azonosító számú projekt köz- 

beszerzési eljárás eredményének megállapítása 

 

2. Energetikai hatékonyság fokozása Abony Város   Romhányiné dr. Balogh Edit 

Gyulai Gaál Miklós és Somogyi Imre Általános   Polgármester 

Iskoláiban című KEOP-5.3.0/A/09-2010-0008  

számú projekt közbeszerzési eljárás eredményének 

megállapítása 
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3. Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások   Romhányiné dr. Balogh Edit 

nem szociális alapon történő bérbeadására benyújtott  Polgármester 

pályázati anyagok elbírálása 

 

4. Tájékoztató az önkormányzati tulajdonban   Romhányiné dr. Balogh Edit 

lévő lakások állapotáról, díjfizetés teljesítéséről  Polgármester 

 

5. Város halottjává nyilvánításra beérkezett kérelem  Romhányiné dr. Balogh Edit 

elbírálása          Polgármester 

 

6. A Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjainak és  Romhányiné dr. Balogh Edit 

elnökének megválasztásáról szóló Z-285/2010.   Polgármester 

(X.14.) számú, valamint az Ügyrendi és Közbiztonsági   

Bizottság tagjainak és elnökének megválasztásáról szóló  

Z-286/2010. (X.14.) Képviselő-testületi határozatok  

módosítása 

 

7. Városfejlesztési Társaság Alapító Okiratának   Romhányiné dr. Balogh Edit 

módosítása       Polgármester 
 

Nyílt ülés:   

        

1. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2010. évi   dr. Vörös Mária 

munkájáról       Aljegyző 

       

2. „Lehetőségeink Fő tere – Abony Város integrált   Romhányiné dr. Balogh Edit 

településközpont fejlesztése” című KMOP-5.2.1/  Polgármester 

B-09-2f-2010-0011 pályázathoz kapcsolódó  

Városmarketing Stratégia jóváhagyása 

 

3. A költségvetés elfogadásakor zárolt összegek felszaba-  Romhányiné dr. Balogh Edit 

dítása és plusz igények fedezetének meghatározása  Polgármester  

 

4. Abony Város közúthálózatának 2011. évi felújítási   Romhányiné dr. Balogh Edit 

munkálatára kötött vállalkozási szerződés módosítása Polgármester 

 

5. Tájékoztató az Abony Város Önkormányzat és Tóth  Ad-Hoc Bizottság elnöke 

Tibor között kötött bérleti szerződés közös   Dr. Magyar Gábor Sándor 

megegyezéssel történő megszüntetésével kapcsolatos  

vizsgálat lefolytatására létrehozott Ad-Hoc Bizottság  

munkájáról 

 

6. Tájékoztató a 2010. évi gyermekjóléti és gyermek-  Romhányiné dr. Balogh Edit 

védelmi feladatok ellátásáról     Polgármester 

 

7. Abony Város belterületi útjainak egyirányúsításához Romhányiné dr. Balogh Edit 

szükséges forgalomkorlátozó táblák megrendelésére  Polgármester 

fedezet biztosítása 



 9 

 

8. Abony, Vasút út 1. (hrsz.: 4922/1 és 4922/2), Abony,  Romhányiné dr. Balogh Edit 

Lovassy Sándor utca 3. (hrsz.: 2253/2) és Abony,  Polgármester 

Buzgány dűlő 13. (hrsz.: 0161/1) szám alatti ingatlano- 

kon álló felépítmények bontására kötött vállalkozási  

szerződés módosítása 

 

9. Abony Város ÉK-i városrész belvízrendezés és táj   Romhányiné dr. Balogh Edit 

rehabilitációjához kapcsolódóan közbeszerzési Ad-Hoc Polgármester 

Bizottság és közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet 

megbízásáról szóló 105/2011. (III.31.) sz. Képviselő- 

testületi határozat módosítása 

 

10. Térfigyelő rendszer kialakításához kapcsolódóan   Romhányiné dr. Balogh Edit 

közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és közbeszerzési   Polgármester 

eljárást lefolytató szervezet megbízása  

 

11. Abony, Lovassy Sándor utca 3. szám alatti, 2253/2  Romhányiné dr. Balogh Edit 

helyrajzi számú ingatlanra beérkezett pályázati   Polgármester 

anyagok értékelése 

 

12. A Nagyabonyi Színkör Kulturális Egyesület támogatási Romhányiné dr. Balogh Edit 

kérelmének elbírálása      Polgármester 

 

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

Kiállítóhely kérelme a Múzeum vagyonvédelmi rend- Polgármester 

szerének kiépítéséhez szükséges pénzügyi fedezet  

biztosítása  

 

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

Kiállítóhely támogatási kérelme a Pünkösdölő rendez- Polgármester 

vénysorozatra szükséges pénzügyi fedezet biztosítása 

 

15. Beszámoló ABOKOM Nonprofit Kft. 2010. évi   Romhányiné dr. Balogh Edit 

      gazdálkodásának helyzetéről     Polgármester 

 

16.  Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló   Romhányiné dr. Balogh Edit 

2/2011. (II.18.) számú rendeletének módosítása  Polgármester 

 

17. A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola Alapfokú   Romhányiné dr. Balogh Edit 

 Művészetoktatási Intézmény igazgatói állására  Polgármester 

 pályázat kiírása 

 

18. Nevelési-oktatási intézmények Alapító Okiratának   Romhányiné dr. Balogh Edit 

módosítása       Polgármester 

 

19. A POWER Sportegyesület kérelmének elbírálása  Romhányiné dr. Balogh Edit 

          Polgármester 
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20. A gyermekétkeztetés 2011. évi intézményi térítési   Romhányiné dr. Balogh Edit 

 díjainak meghatározásáról szóló 387/2010. (XII.16.) Polgármester 

 határozat módosítása 

 

21. A gyermekétkeztetés 2011. évi vállalkozó részére  Romhányiné dr. Balogh Edit 

fizetendő összegének meghatározása    Polgármester 

 

22. A nyári gyermekétkeztetés fedezetének biztosítása   Romhányiné dr. Balogh Edit 

          Polgármester 

 

23. Abony, Bethlen Gábor utca 1-2. szám alatti ingatlan- Romhányiné dr. Balogh Edit 

 ból 389 m2 –es földrészlet megvásárlása   Polgármester 

 

24.  Abony Városban az elmúlt években elkészült aszfalt Romhányiné dr. Balogh Edit 

 burkolatú, szegélyezett belterületi utak karbantartása  Polgármester 

 

25. Energetikai hatékonyság fokozása Abony Város Gyulai  Romhányiné dr. Balogh Edit 

Gaál Miklós és Somogyi Imre Általános Iskolában   Polgármester 

 című KEOP-5.3.0/A/09-2010-0008 jelű pályázathoz  

 kapcsolódó projektmenedzseri feladatok ellátására 

  és nyilvánosság biztosítására cég megbízása 

 

26. A 2011-ben felújítani kívánt utak meghatározásáról   Romhányiné dr. Balogh Edit 

 szóló 95/2011. (III.31.) számú képviselő-testületi   Polgármester 

 határozat módosítása 

 

27. Tájékoztató az Egészségügyi Központ építése során  Kelemen Tibor János  

kialakult problémákkal kapcsolatos vizsgálat lefoly-  Ad-Hoc Bizottság elnöke 

 tatására megbízott Ad-Hoc Bizottság munkájáról 

 

28. „Lehetőségeink Fő tere – Abony Város integrált   Romhányiné dr. Balogh Edit 

  településközpont fejlesztése” című KMOP-5.2.1/B  Polgármester 

  09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázat kiviteli 

  terv elkészítéséhez kapcsolódóan közbeszerzési  

  Ad-Hoc Bizottság és közbeszerzési eljárást lefolytató  

  szervezet megbízása 

 

29. Polgárőrség kérelmének elbírálása     Romhányiné dr. Balogh Edit 

          Polgármester 

 

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

Polgármester 

   

31. Egyebek        Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester  

 

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

 

Köszönetét fejezte ki azoknak a civil szervezeteknek, sportegyesületeknek, Co-op áruházi 

dolgozóknak, akik a Te Szedd mozgalom keretében megrendezett szemétszedési akcióban 

részt vettek. Továbbá nyilvánosan szeretne köszönetet mondani Zsákai Béla úrnak, akinek a 

közbenjárására a Kostyán Andor Rendelőintézet falára felhelyezésre került márványtábla, 

valamint a rendelőintézet felirata. Zsákai Béla úr teljesen önállóan intézte és szervezte, 

nagyon köszönte a munkáját. 

 

Habony István: Abonyi Lajos úton lakók megkeresték, hogy a mezőgazdasági járműveket 

tiltsák ki az utcából. A körforgalom biztosított, semmi nem indokolja, hogy ott 

mezőgazdasági járművek közlekedjenek. Másik felvetése, a Kostyán Andor Rendelőintézet 

előtti reggeli áldatlan és tűrhetetlen állapot. Több mint fél milliárd forintért készült el az 

épület, az emberek felháborodását tolmácsolta, de maga is tapasztalta, hogy a vérvételre 

korán érkezők nem tudnak bemenni, az ajtóban várakoznak. Ez az állapot sem a 

képviselőkre, sem a rendelőintézet működtetőjére egyáltalán nem vet jó fényt. Közzé kell 

tenni, hogy 6.00 órakor kinyit az épület. Aki elmegy vérvételre, az mind beteg ember. 

Miután korlátozott számban vesznek le vért naponta, ezért a lakosságnak 6.00 óra előtt oda 

kell állnia, hogy sorra kerüljön. Maga is megtapasztalta, elég sok kritikát kaptak. Javasolta az 

illetékesek felé, hogy a lehető leggyorsabb időn belül ezt a kérdést napirendre kell tűzni, és a 

kialakult áldatlan állapotot meg kell szüntetni. Továbbá észrevételezte, hogy azok a lakosok, 

akik valamikor 30 évvel ezelőtt összefogással járdákat építettek saját utcájukban, az akkori 

városvezetés biztosított számukra sódert, önerőből pedig megvásárolták a cementet. Jelenleg 

számtalan helyen felújításra várnak a járdák, sőt vannak, akik önszorgalomból meg is 

építenék. Kérdés, hogy erre gyakorlatilag az Önkormányzatnak van-e anyagi forrása? Több 

alkalommal is tapasztalta, és a Pénzügyi Bizottság elnökeként kezdeményezte, hogy a 

bizottsági ülés előtt kapnak meg előterjesztéseket. Kérte a hivatal vezetését, hogy az 

anyagokat az SzMSz-nek megfelelő időintervallumban kapják meg minden egyes esetben a 

bizottságok, hogy fel tudjonak készülni a napirendek megtárgyalására. Annál is inkább, mert 

a hivatal kiszolgálója a bizottságoknak és a képviselő-testületnek. Kérdezte polgármester 

asszonyt, hogy milyen feladattal bízta meg alpolgármester urat? Az elmúlt testületi ülésen 

ígéretet kapott arra, hogy a következő testületi ülésen tájékoztatni fogja a képviselő-testületet 

erről.  

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Közterületek kaszálásában szeretne kérni segítséget. Évek óta az 

ABOKOM Nonprofit Kft., majd a közmunkaprogramban foglalkoztatottak végezték a 

munkát. Városi grundra gondolt, játszótérre, Kodály Zoltán úti sarki telekre, Méri István út 

mögötti rész. Kérte a munka ütemezését, és bizonyos időközönkénti elvégzését.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Két testületi üléssel ezelőtt tett javaslatot, hogy az Ivóvízminőség-javítási 

pályázat kapcsán legyen megvizsgálva az a technológiai lehetőség, hogy a beépítésre kerülő 

komoly vízszűrő berendezést követően egy oldalkiágazás segítségével, komolyan 

megtisztított és jó minőségű vizet biztosító, mint közkifolyó működhessen a vízműtelep 

szomszédságában. Nem kapott az elmúlt időszakban arra vonatkozó tájékoztatást, hogy ez a 

javaslat megvizsgálásra került-e. Kemecsei Antal úr jelenleg az ülésen megjelent, 

amennyiben tud válaszolni, akkor tegye meg, amennyiben nem a későbbiekben kér választ. 

Szeretné, ha ezzel a beruházással együtt megvalósulna, és hosszú időre megoldott lenne a 

probléma. Továbbá tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy hétfőn volt a Szolnok-Abony-
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Szajol-Rákóczifalva felhagyott egykori szeméttelepek rekultivációjáról szóló Felügyelő 

Bizottsági ülés. Azt a tájékoztatást kapták, hogy két pályázat érkezett a közbeszerzési 

kiírásra, azonban a legjobb ajánlatot tevő pályázó, 20 millió forint plusz Áfa-val meghaladta 

a rendelkezésre álló összeget. Felügyelő bizottsági ülésen elhangzott, hogy új közbeszerzés 

kerül kiírásra, ahol a legjobb ajánlattevővel tárgyalást fognak lefolytatni. Kérdezte 

polgármester asszonytól, hogy ez lett-e jóváhagyva a konzorciumi ülésen? Lényeg, hogy 

hamarosan el kellene kezdeni a kivitelezést, ez nem fog megtörténni, hosszabbítást kell kérni 

a Minisztériumtól. Szintén egy hétfői aktualitásról szeretne hírt adni, a Magyar Országgyűlés 

Jobbikos országgyűlési képviselője, kérdést intézett Fazekas Sándor Vidékfejlesztési 

miniszter úrhoz, mit kíván tenni a természetvédelmi igazgatás annak érdekében, hogy 

megélhetési bűnözők ne irtsák ki a Európa legnagyobb Kékvércse telepe alól a fákat. Az 

abonyi kaszálóerdőben lévő Kékvércse telepre vonatkozott a kérdés feltevése. Helyből 

kaphatott a képviselő úr információkat, vagy ha nem akkor maga tájékozódott. Sajnálatos 

módon ez állapítható meg, elolvasva az írásban feltett, illetve szóban ismertetett kérdést. 

Véleménye szerint nagyon komoly tárgybeli tévedések vannak a miniszter úr felé 

megfogalmazott kérdésekben. Ennél sokkal súlyosabb, hogy Abony Város Önkormányzatát 

negatív színben tüntette fel. Véleménye szerint emiatt sem lehet elmenni a kérdésfelvetés 

mellett. Röviden idézett a miniszter úrhoz intézett képviselő által feltett kérdésből és 

tételesen meg fogja adni a helyes válaszokat. Tisztelt Miniszter úr Abony mellett található 

Európai egyik páratlan természeti kincse, az alig 10 ha területű erdő, összességében több 

mint 10 ha. Ebben az erdőben a vetési varjú elhagyott fészkeiben élt a közelmúltig Európa 

legnagyobb népességű kékvércse állománya. Nem igaz, hogy élt, mert most is él. Vincze 

Tibor úrral beszélt, aki a természetvédő nemzeti park részéről ezt a területet felügyeli. 

Elmondta, hogy jelenleg 20 pár kékvércse lelhető fel a területen. Egy évtizeddel ezelőtt 75-

80 pár volt. Már az abonyi állomány, mely 1-2 évvel ezelőtt is 70-80 pár az emberi 

felelőtlenség és nemtörődömség áldozatává lett. Bár a terület az Abonyi Önkormányzat 

Képviselő-testületének döntése értelmében helyi védettséget élvez, de ez a gyakorlatban 

semmit nem jelent, mert ugyanez az Önkormányzat az erdőt privatizálta, vagyis 0,5-0,15 

hektáronként résztulajdonosok számára kiosztotta, és valódi gazdája, őrzője az erdőnek nem 

maradt. Emlékei és ismeretei alapján, valamint a hatósági osztálytól kikért hiteles tulajdoni 

lap szerint Abony Város Önkormányzatának sosem volt tulajdonában, legalábbis a 

rendszerváltást követően. Valamikor állami tulajdon volt, legeltetési bizottság üzemeltette a 

területet. Jött az államosítás 1960. október 06-án József Attila agrárszövetkezet tulajdonába 

került, földrendezés jogcímen a kaszálóeredő, mely két helyrajzi számot foglal magába. 

Tehát már itt nagyon komoly tévedés van. Mondat második fele, hogy az önkormányzat 

mindenestől privatizálta. Azért nem igaz, mert részarány kiadás tekintetében az 

Önkormányzatnak sosem volt jogosítványa. Jogszabály nem tette ezt az Önkormányzat 

számára lehetővé. József Attila agrárszövetkezetbe részarány tulajdonnal bíró személyek 

közül, néhány személynek a tulajdonába került, az úgynevezett kaszáló erdő. 2008. 

februárjában, azonban történt egy újabb tulajdonosváltás, akkor már szakember tulajdonába 

került döntő részben, és ugyanezen tulajdonváltást követően a Jász-Kun Természetvédelmi 

Szervezet haszonélvezeti joga, és jelzálogjoga is bejegyzésre került. Ez gyakorlatilag azt a 

jogi megoldást jelenti, hogy magánembereken kívül, a hatályos jogszabályok szerint nem 

rendelkezhetnek gazdasági társaságok, éppen ezért a Jász-Kun Természetvédelmi Szervezet 

sem. Vélelmezhető, hogy ez a szervezet biztosította az anyagi forrást, az ingatlan adás-

vételére egy magánszemély számára, aki a Természetvédelmi Szervezettel komoly 

kapcsolatban áll, és így került az Ő tulajdonukba a terület. Vincze Tibor úrral 

telefonbeszélgetést folytatott, aki elmondta, hogy az elmúlt évben, pont a költési időszak 
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kezdetén, illegális fakitermelés, fakivágás, falopás történt, két héten keresztül üldözték 

polgárőrök, rendőrök, civilek a vélelmezett fatolvajokat, sikerült elkapni őket, viszont ez a 

folyamatos jelenlét, a madarak számára káros következményt jelentett. Három pár kékvércse 

maradt, a többi pár elhagyta az erdőt a költési időszakban, és mű fészkek kialakításával, más 

területekre települtek be a madarak. Jelenleg is ez a helyzet, visszajött 20 pár és a többsége a 

kihelyezett műfészekben talált otthonra, tehát nem a klasszikus fészekben költenek. Gondot 

tovább nehezíti, hogy az erdő rendkívül elöregedett, nagyon sok a kiszáradt akácfa. A vetési 

varjak nem fognak a nyárfára fészket építeni, ebből adódóan a kékvércse sem. Megoldást 

jelentene az akácerdő újratelepítése. Viszont a problémát tovább nehezíti, hogy pont abban 

az időszakban kellene a telepítést elvégezni, amikor már jönnének a kékvércsék költeni. 

Mindenesetre azt mondta Vincze úr, hogy két lépésben kívánják megoldani a dolgot. Az 

sem, igaz, hogy a minisztérium és a szakigazgatási szervek nem fordítanak erre gondot. 

Úgynevezett agrár környezetgazdálkodási pályázat keretében az érintett természetvédelmi 

területen az ott gazdálkodók kapnak kiegészítő támogatást, hogy gazdálkodásukkal védjék a 

madarakat. Egyébként a kékvércse Európai védelem alatt áll, úgynevezett Laif program 

keretében fordít rá összeget a minisztérium. Azt gondolja, hogy minimum az volna, ha a 

tisztelt országgyűlési képviselő úr, Abony Város Önkormányzatától bocsánatot kérne, hiszen 

rossz hírnévben tüntette fel a várost. 

 

Parti Mihály: Habony elnök úr felvetéséhez csatlakozva, mely a járdaépítésről szólt, 

elmondta, hogy a Juhász Gyula és Kécskei út között az út állapota annyira megromlott, hogy 

balesetveszélyes. Betonjárdát, több 10 évvel ezelőtt megépítették, ami feltöredezett és 

nemcsak a kerékpárosokra, hanem a gyalogosokra is veszélyes. Erre kellene megoldást 

találni, annál is inkább, mert ez a keskeny útösvény arra szolgál, hogy a vasútállomásról 

érkező gyalogosokat, kerékpárosokat a Kécskei utat, illetve Téglagyári utat és a környező 

utcákat kerülő nélkül meg tudja közelíteni. Továbbá, járdaépítéssel kapcsolatban teljes 

mértékben azonosulni tud Habony elnök úrral, mely szerint a szintén több évtizede megépült 

járdák összetöredeztek, balesetveszélyesek, ennek a megoldására el tudna képzelni akár 

önszerveződést is, hogy a lakosság, természetesen erejéhez mérten összefogna, és 

megjavítanák a járdákat. Tavalyi évben megvásárolta a roncs úthengert, mely jelenleg javítás 

alatt áll, véleménye szerint jó célt szolgálna járdaépítésben is. Külterületi hulladékkal 

kapcsolatban elmondta, hogy a Belsőerdő dűlőből jelezték Temesközy Tamás úrnak hulladék 

begyűjtéssel kapcsolatos problémájukat. Ezen a területen nincs megoldva a hulladék 

begyűjtése, erre kellene találni megoldást. El tudna képzelni zsákos megoldást is, a lakosság 

zsákba összegyűjtené a szemetet, és bizonyos időszakokban az ABOKOM Nonprofit Kft. 

elszállítaná. Kaszálással kapcsolatban elmondta, hogy azt az időszakot élik, amikor a 

kaszálásnak meg kellene történni. Vannak olyan magán ingatlanok, ahol a kaszálást nem 

végzik el, vagy nincs meg a tulajdonosa, vagy trehány. Bár ennek ellenkezőjét örömmel 

tapasztalta a tegnapi napon, a Kapisztrán úton levágták, kívül, belül a füvet és gazt, melyet 

évtizedek óta nem tettek meg. Amit ezzel kapcsolatosan észrevételezett, hogy nagyon sok, 

szépen rendben tartott ingatlan is van, viszont a levágott füvet a vízelvezető árokba teszik. 

Az országtól nyugatabbra, ezt úgy oldják meg, hogy a kertben komposztáló ketrecet 

alakítanak ki, ahová összegyűjtik, és az őszi ásásnál visszaforgatják a természetbe, ami 

tápanyag utánpótlást is biztosít. Habony elnök úr félévvel ezelőtt ígérte, illetve 

kezdeményezte, mint Pénzügyi Bizottság elnöke az abonyi vállalkozók összehívását, fórum 

megszervezését. Kérdezte Elnök úrtól, ez meddig fog késni, lesz-e ebből valami, vagy ez 

netán egy politikai felvetés volt részéről? Feladatával kapcsolatosan polgármester asszony is 

meg fogja válaszolni, annyit elmondott, hogy nagyon szívesen hajlandó megbeszélni Habony 
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úrral, hogy véleménye szerint mely feladatokat kellene elvégeznie, mint alpolgármester. Úgy 

gondolja, hogy nem kizárólag a választókörzetét kötelessége képviselni, bár eddig sem ez 

volt kizárólagosan a tevékenysége. Eddig is a város szinte minden sarkán jelen volt. A 

jelenleg kialakult helyzetből kifolyólag még kritikusabb szemmel, illetve kötelességtudattal 

nézi Abony város helyzetét. Többek között itt látta meg, hogy (mely nem személyeskedés) a 

Radák úti iskola melletti területet, szinte a küszöbig felszántották, ezzel leszűkítve a 

gyermekek által használt szabad területet. Azt viszont jó szemmel nézte, illetve úgy hallotta, 

hogy fenyőcsemetéket ültettek, ami zöld felületet fog biztosítani. Távol áll tőle, hogy ezt a 

lehetőséget bárkitől is irigyelje, de a jövő útja, illetve Abony város ifjúságának, egészséges 

fejlődéséhez mindenképpen szükség van minél több zöldfelületre. Szintén azt mondja, hogy 

az országtól nyugatabbra a gyermekintézményeket, nem a város közepére, hanem természet 

közelbe, az erdőbe, fásított környezetbe viszik. Ha van ilyen lehetősége a városnak, akkor ma 

a XXI. században biztosítani kellene a zöld területeket. Ezekbe az úgymond kihelyezett 

intézményekbe, ha már terület van mellette, alakítsanak ki egy pihenőparkot, gyermekeknek 

játszóteret, ahol a szünetet jó kedéllyel el tudják tölteni. Viszont nem veszi jónéven, hogy 

rákényszerítik a pedagógust arra, hogy vigyázzon az iskola melletti területre, de nem 

használhatják. 

 

Fekete Tibor: Gulykáné Gál Erzsébet képviselő asszony felvetéséhez csatlakozva maga 

részéről is játszóterek felfüvesedése miatt, a fű levágásában kér segítséget. Véleménye 

szerint nem kellene ennyire elhanyagolni ezeket, a területeket. Naponta látja a Kodály Zoltán 

út és Ady E. út sarkán lévő volt játszótér területét. Virágosítás a városközpontban nagyon 

szépen megvalósult, a virágok öntözve vannak, viszont a 40-es főút mentén, a villanykarókra 

felhelyezett virágok nagyon rosszul néznek ki. Ugyanolyan ritka ültetésűek, mint tavaly, nem 

leomló szép virágeső érzetét kelti. Hétvégén van-e, aki az öntözést elvégzi, mert ebben az 

időjárásban szükséges lenne? Utakkal van komoly problémája, vannak olyan utcák, melyek 

jó minőségű aszfaltot kaptak. Az elmúlt időszak rendkívüli belvíz helyzete miatt romlott az 

állapotuk. Mikes K. út és a Kazinczy út szélét kigödrösítették, letöredezik. Véleménye 

szerint hiányzik a feltöltés a szegélyek mellől. Megkeresték a Kazinczy út 92. szám alól, 

hogy a Mária Terézia út javítása során gléderezéskor csőtörés történt, a Vízmű rövid időn 

belül kijavította, viszont a tulajdonosnak elöntötte a pincéjét és aknáját. Ebben kért már 

korábban segítséget, de nem kapott. Jelenleg is kéri, hogy kapjon a tulajdonos segítséget, ezt 

a vízműnek kellene helyreállítani. 

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Kérte, hogy a vasútállomáson lévő sziget virágosítása is történjen 

meg.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Járdaépítés egy külön előterjesztést igényel, melyre a 

fedezetet is biztosítani kell. Kért valamennyi képviselőt, hogy tegyenek javaslatot a 

településfejlesztési osztály felé, mely járdaszakaszokat kellene elsőbbséggel megjavítani. 

Javasolta, hogy első helyen a közintézményeket megközelítő járdák szerepeljenek. Második 

helyen azok, melyekhez a lakosság hajlandó kétkezi munkával hozzájárulni. Elmondta, hogy 

közmunkaprogramban júniustól tud embert biztosítani. A lakosság egyéb járdaigényét 

lakossági összefogással anyagszükséglet felmérésével lehet megvalósítani, ehhez a 

testületnek kell fedezetet biztosítani. Ahhoz, hogy időben kimenjen az anyag egy hét áll 

rendelkezésre valamennyi képviselő részére. Mezőgazdasági gépek kitiltásával kapcsolatos 

javaslat, Pénzügyi Bizottság hatásköre, ha van ilyen előterjesztés, vagy javaslat, a 

településfejlesztési osztály el fogja készíteni az előterjesztést. Táblák kihelyezéséről dönteni, 



 15 

tudomása szerint Pénzügyi Bizottság hatásköre. Kostyán Andor Rendelőintézetnél kialakult 

vérvétellel kapcsolatos helyzet. Eddig nem volt tudomása arról, hogy épületen kívül 

várakoznak, ez szervezési kérdés, nagy az épület és van annyi ülőhely, hogy kulturált 

körülmények között várakozzanak. A takarító személyzet engedje be az épületbe a 

várakozókat. Közterületekkel kapcsolatban elmondta, hogy tavaly 104 fő vett részt a 

közmunkaprogramban. Ebben az évben 13 fő dolgozik 8 órában, megszakadásig dolgozik ez 

a csapat, aki a virágosítással foglalkozik és kaszálással. Gépi kaszálás az ABOKOM 

Nonprofit Kft. feladata. Nagyon sok olyan terület van, mint a kisjátszótér, a mögötte lévő 

belvizes terület, Vörösmarty úti játszótér környéke, ahová kéthetente jutnak el. Vak Bottyán 

út 2. szám alatt ma fognak kaszálni. Sok az önkormányzati ingatlan. Június 1-től kerül 

felvételre 75 fő, ebből közel 20 fő lesz kaszálásra beosztva. Bízik abban, hogy a zöldterület 

kaszálása ezzel megoldódik. Virágosítással kapcsolatban elmondta, szomorú tény, hogy a 

Bethlen Gábor – Rákóczi út sarkán annak ellenére, hogy gyönyörűen beültették, ellopják a 

virágokat. A vasútállomáshoz évelő növényeket kell kiültetni véleménye szerint. 

Közkifolyóval kapcsolatban elmondta, a pályázatban nem tudják megvalósítani, meg kell 

nézni, hogy a vízmű mellett hová lehet építeni. 4 település felhagyott szeméttelepének 

rekultivációjával kapcsolatban elmondta, hogy két érvényes pályázat érkezett be, azért lett 

eredménytelen az eljárás, mert meghaladta a támogatási összeget az ajánlattevők által tett 

ajánlat. Meghívásos tárgyalási eljárás keretében lesz döntés ebben az ügyben. Ezt a 

tájékoztatást kapta, de ez hogyan lehetséges, erről bővebbet nem tud. Elméletileg június 

közepén szerződéskötésre kerül sor a kivitelezővel. Vállalkozói fórum, ha a Pénzügyi 

Bizottság elnöke nem is, de maga részéről meg fogja szervezni, hogy júniusban erre sor 

kerüljön. 40-es úton lévő virágok ténylegesen nem mutatnak jó képet, oda vagy többet, vagy 

nagyobb edényt kellett volna elhelyezni. Egyforma méretű tartók került kihelyezésre, de a 

központban 4 tartóban nyilván jobban mutatnak a virágok. Télen le fogják gyártatni a 

nagyobb tartókat, az idén már ezt nem tudják megvalósítani. Virágosításban már fejlődés 

tapasztalható. Alpolgármester úr feladatmegosztásával kapcsolatban tájékoztatta a lakosságot 

és a testületet. Alpolgármester úr szóban már megkapta a feladatokat, írásban még nem. 

Feladatai közé tartozik többek között a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulással, valamint a 

Rendőrséggel történő kapcsolattartás. Bűnmegelőzés és a CTKT-val való együttműködés, 

teljes egészében az alpolgármester úr feladata lesz. A lakossággal való kapcsolattartás 

mindkettőjük feladata. Hétfői napokon tartják mindketten a fogadóórát. Polgármester 

távollétében teljes hatáskörrel rendelkezik az alpolgármester. Éppen a napokban fordult elő, 

hogy egy napon, két helyen kellett volna lennie, és egyik helyre ment ő, másikra pedig az 

alpolgármester úr. Te Szedd mozgalmat teljes egészében alpolgármester úr kapta feladatként, 

megszervezte, és lebonyolította. Érdeklődés nem volt nagymértékű, de mintegy 150 fő vett 

részt az akcióban. Kék Madár Alapítvány, Co-op áruháztól is jöttek. Közterületi 

jelzőrendszer működtetése is alpolgármester úr feladata, eddig is jelezte testületi ülésen a 

felmerült problémákat. Kérte, hogy a felmerült problémákat ne napirend előtti felszólalásban 

tegyék meg, hanem egyből a településfejlesztési osztály felé jelezzék, ezután tudják a 

megfelelő intézkedéseket megtenni. 

 

Parti Mihály: Örömteli tapasztalatát szeretné megosztani a képviselő-testülettel, hogy ne 

csak a rossz dolgokról beszéljenek. Vasárnap kora reggeli órákban észlelte, hogy a Somogyi 

Imre Általános Iskola előtti virágos parkrészt locsolták. Köszönetét fejezte ki az intézmény 

vezetőjének, illetve a munkával megbízott személynek. 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: A közmunkaprogramban dolgozók reggel – este és hétvégén 

is locsolják a növényeket, de nagyon kevés fővel kell megoldani. 

 

Mivel több napirend előtti kérdés, hozzászólás nem volt, rátértek a napirendi pontok 

tárgyalására.  

 

Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját! 

 

Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült! 

 

Képviselő-testület nyílt ülésen folytatta munkáját! 

 

Gulykáné Gál Erzsébet és Kocsiné Tóth Valéria képviselő az ülésteremből kiment, így a 

jelenlévő képviselők száma 7 fő 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Tájékoztatásul elmondta, hogy zárt ülésen két közbeszerzési 

eljárás eredményét hirdette ki a képviselő-testület. A KEOP-1.3.0/2F/09-2009-007 kódszámú 

Abony Város ivóvíz minőségjavító és ivóvízhálózat rekonstrukciós munkáinak, FIDIC 

(sárga) szerződéses feltételek szerinti tervezési és kivitelezési feladatainak ellátása tárgyú 

közbeszerzési eljárás eredménye: 1. rész tekintetében nyertes ajánlattevő az SV Abony 

Konzorcium, nettó ajánlati ár 237.321.111,-Ft. Nyertes ajánlattevőt követő, összességében 

második legelőnyösebb ajánlatot tevő a ZEMPLÉNKŐ Kelet-magyarországi Építőipari 

Fővállalkozó és Bányászati Kft. és a Vattenteknik Hungary Ipari- és Ivóvízkezelő Svéd-

Magyar Kft. közös ajánlattevő. 2. rész tekintetében a nyertes ajánlattevő ÉKISZ Építőipari 

Kft. nettó ajánlati ára 59.370.950,-Ft. A nyertes ajánlattevőt követő, összességében második 

legelőnyösebb ajánlatot tevő a SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. A KEOP-5.3.0/A/09-

2010-0008 kódszámú „Energetikai hatékonyság fokozása Abony Város Gyulai Gaál Miklós 

és Somogyi Imre Általános Iskoláiban” tárgyú projekt kivitelezési feladatainak ellátása 

tárgyú közbeszerzési eljárás eredménye: 1. rész tekintetében a Tisza Thermo Bt., nettó 

ajánlati ár 37.839.174,-Ft. Nyertes ajánlattevőt követő, összességében második 

legelőnyösebb ajánlatot tevő Pallai Péter e.v. 2. rész tekintetében nyertes ajánlattevő Pallai 

Péter e.v., nettó ajánlati ár 26.020.050,-Ft. Közérdeklődésre való tekintettel röviden 

ismertette azokat az utcákat, ahol várható az ivóvízhálózat cseréje az idén Berzsenyi, Csillag 

Zs., Dobó, Dugonics, Egressy, Kossuth F. Kálvin, Kőrösi Csoma, Luther, Péter, Petőfi, 

Szabolcska, Toldy, Zoltán és a piactér Szelei út és Cserép utca közötti szakasz kerül 

kicserélésre.  

- - - 

 

Gulykáné Gál Erzsébet és Kocsiné Tóth Valéria képviselő az ülésteremből kiment, így a 

jelenlévő képviselők száma 7 fő 

 

1./ Napirendi pont tárgya:  Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról 

   

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Külön köszöntötte 

a hivatal minden dolgozóját, és köszönte a türelmet, hogy három órát várakoztak. Az írásos 

előterjesztés megküldésre került a bizottságok részére, minden bizottság megtárgyalta, és 
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elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. Minden hivatali dolgozónak köszönetét fejezte 

ki a 2010. évi munkájáért. Nagyon kemény, nagyon nehéz évet zártak.  

 

Parti Mihály: Tisztelettel köszöntötte a hivatal dolgozóit. Az elmúlt pár napban talán 

mélyebben van lehetősége beletekinteni a hivatal munkájába. Kicsit hasonlít a hivatal 

munkája, a háziasszony munkájához, akkor van látszata, ha nem csinál semmit. Úgy látja, 

hogy a hivatalban a munkának nincs látszata, nincs értékelhető látszata, de ezt a nem látható 

munkát nagyra értékeli, és köszöni. Átvitt értelemben jó irányban kell érteni a mondandóját. 

Akkor lenne a munka nem elvégezve, ha a hivatal nem működne, akkor annak látszata lenne. 

Még egyszer megköszönte a hivatal minden dolgozójának, az elmúlt évben végzett munkáját.  

 

Dr. Magyar Gábor Sándor képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők 

száma 6 fő. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: A jelenlévő képviselők száma 6 főre csökkent, ezért a 

képviselő-testület határozatképtelen, felfüggesztette az ülést. 

 

Gulykáné Gál Erzsébet és Dr. Magyar Gábor Sándor képviselő az ülésterembe 

visszajött, így a jelenlévő képviselők száma 8 fő 

 

Dr. Egedy Zsolt: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság részéről felmerült kiegészítő 

javaslatként, hogy a határozati javaslat egészüljön ki azzal, hogy a Képviselő-testület 

köszönetét fejezi ki a Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozójának a 2010. évi munkájáért. 

 

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

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy a Képviselő-testület köszönetét 

fejezi ki a Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozójának a 2010. évi munkájáért. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az elhangzott javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

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

határozati javaslat elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az előterjesztést és a kiegészített határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és a 

következő határozatot hozta: 

 
175/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról szóló tájékoztató elfogadásáról 

 

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

LXV. törvény 8-9. §-ában biztosított jogkörében eljárva a Polgármesteri Hivatal 2010. évi 

munkájáról szóló beszámolót elfogadja, és a Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a 

Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozójának a 2010. évi munkájáért. 
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Határozatról értesül: 

 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Vörös Mária aljegyző 

 Valamennyi osztályvezető 

- - - 

 

Kocsiné Tóth Valéria képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők 

száma 9 fő 

 

2./ Napirendi pont tárgya:  „Lehetőségeink Fő tere – Abony Város integrált 

településközpont fejlesztése” című KMOP-5.2.1/B-09-2f-

2010-0011 pályázathoz kapcsolódó Városmarketing 

Stratégia jóváhagyása 

   

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

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

kívánta. Köszöntötte Palotai Sándor urat a Pa-Ku Consulting Kft. ügyvezetőjét.  

 

Fekete Tibor: Elmondta, hogy zárt ülésen elég jól kifejtették már, hogy milyen elvárások, 

milyen elképzeléseik vannak. Véleménye szerint konkrét, reális célokat kell a városnak 

megfogalmazni, ehhez hozzárendelni a legfőbb marketinget, amely valóban jelentheti Abony 

kilépését ebből a mostani állapotból, és fejlődést fog hozni a város életében. Ehhez 

elengedhetetlen, hogy átalakításra és kiegészítésre kerüljön a városmarketing stratégia. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Véleménye szerint a város jelenlegi image országos szinten 

inkább pozitív megítélésű, viszont kistérségi és helyi szinten a település megítélése 

árnyaltabb képet mutat. Utóbbi időben, a kistérségi sajtóban megjelenő negatív hírek, 

munkahely bezárások, közbiztonsági problémák mellett nem kapnak kellő hangsúlyt a város 

pozitív képei, fejlesztések, rendezvények, kultúra, sport eredmények, zeneoktatás és helyi 

értékek. A város pozitív értékei nem megfelelően kommunikáltak, a köztudatban 

szegmentáltak. Az image-t javító eszközrendszer használata szükséges, amelyhez 

elengedhetetlen az ilyen irányú tevékenységet összefogó háttér megteremtése. A 

Városmarketing Stratégia egyfajta iránymutatást ad, hogy milyen irányba kellene 

elmozdulni. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Véleménye szerint az idézett résznek azon fejezete, hogy kistérségben 

negatívabb esetleg a település megítélése, mint országos szinten, nyilván több okra vezethető 

vissza. Egyrészről arra, hogy egy zárt körben sokkal jobban ismerik egymást a közösségek, 

illetve a helyben meglévő problémák, a helyi embereket, a helyben élő polgárokat sokkal 

inkább foglalkoztatják, és adott esetben fel is erősödnek. A helyzetek súlyától függetlenül 

sokkal nagyobb szerepet kapnak. Közbiztonság nem csak Abonyban probléma, hanem 

minden egyes térségben. Éppen ezért az egész ország problémája, ilyen szempontból azt 

lehet mondani, nem lehet úgy kezelni, hogy csak Abonyt és Dél-Pest-megyét érinti. Napirend 

előtti hozzászólásában pont ezt a negatív hangulatkeltést hozta fel példának, a hétfői 

országgyűlési ülésen elhangzott, miniszter úrhoz intézett kérdést, az abonyi Kékvércse 

teleppel kapcsolatban, mely hemzseg a tévedésektől. Mindemellett rossz színben tünteti fel a 
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települést. Tételesen megcáfolta, és azzal zárta, hogy minimum egy bocsánatkérést 

megérdemelne az abonyi önkormányzat a képviselő részéről. Akik ellátták anyaggal, először 

tegyék meg azt a lépést, hogy tájékozódjanak, és utána szólaljanak fel. Nem az a probléma, 

hogy foglalkoznak egy adott kérdéssel az országgyűlésben, hanem az, hogy milyen 

hangnemben és a tényeket teljesen kiforgatóan. Helyi kulturális életről milyen hír van, 

megint két szint van. Az abonyi kulturális élet Abony határain belül propagálva van. Nagyon 

sok rendezvény van, sok esetben az országos történelmi eseményekhez képest, nagyon sok 

kis helyi esemény történik, ami települési szinten fontos. Viszont kritikaként kell elmondani, 

hogy a helyi kulturális értékek sem kistérségi szinten, sem országos szinten nem jelennek 

meg. Évről-évre elmondják, e tekintetben aljegyző asszonyt kérte, hogy a hivatalon belül 

valakinek legyen ez a feladata. Nem feltétlenül nagy tömegrendezvényeket jelent, de 

törekedni kell arra, hogy az országban tudomást szerezzenek a helyi rendezvényekről. 

Városmarketing Stratégia akkor tölti be szerepét, ha nem csak a Mészáros Vendéglőt és a 

Vadasparkot említik meg. Valami új reklámhordozót kell találni. Erre szeretnék, ha egy 

komolyabb, mélyebb anyag kerülne elkészítésre. Véleménye szerint a kivitelezési részét 

kellene átdolgozni. Jelenlegi anyag elfogadásra alkalmas, hiszen ez a feladat a pályázat 

részét képezi.   

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta, hogy elfogadást követően kerüljön fel a honlapra, 

ezt még a későbbiekben lehet módosítani. Ténylegesen meg kell találni azokat a dolgokat, 

amik jelenleg is jellemzőek, és jövőbe mutatóak a város számára. Volt már olyan javaslata 

Habony elnök úrnak, hogy lehetnének Szolnok elő, vagy kertvárosa. Lehet mást is találni, 

mint a gasztronómiai élvezetek és kultúra, ami a múlt gyökereiből ered, lehetne egy más 

szlogent is megfogalmazni. Abony a mezőgazdaságnak is lehetne központja, vagy 

bioenergiáé, mely a jelennél tovább mutatna. Maradhatnának egy nyugodt kis város is, ha a 

közbiztonság megfelelő lenne.  

 

Dr. Magyar Gábor Sándor: Minden lehetne, de kérdés, hogy mi lesz. Városmarketing 

Stratégiának az a lényege, hogy a képviselő-testület tagjai tudják legjobban, mivel lehetne 

érvelni a város mellett, ezt kell bele venni, hogy mit fognak megtenni. A képviselő-testület 

hozza létre saját körén belül, aki érdemben felhatalmazza azokat a szakértőket, akik 

megfogalmazzák a településről szóló elképzeléseket, ami ténylegesen megvalósításra is 

kerülne. Saját szándék nélkül semmit nem lehet létrehozni. Amennyiben érdemben 

ténylegesen szeretnének tenni és nem csak, a pályázathoz készítik el a Városmarketing 

Stratégiát. 

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Véleménye szerint a képviselő-testület szívesen venné a képviselő 

úr javaslatait. 

 

Fekete Tibor: Egyetértett azzal, hogy mindenképpen kellenek a jövőképből kiragadott 

célok. Korábban felmérés készült, mely reális képet mutatott be a város erősségéről és 

gyengeségéről. Véleménye szerint, ami nem megy, azt nem kell erőltetni. Másodlagos 

kérdés, hogy ezeken a területeken van-e olyan, ami működővé tehető, ezt kell erősíteni és a 

Városmarketing Stratégiának erről kell szólnia. Sok helyi rendezvény mellett, hogyan 

tudnának működő Pünkösdölőt, Kinizsi Birtok Főszakácsa versenyt rendezni, több napos 

program lehetne, mely látogatókat vonzott korábban a településre. Ezek mentén kell tovább 

menni. Amit el tudnak adni, arra nehéz ma még bármilyen marketinget összeállítani. 
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Parti Mihály: Véleménye szerint 12 főnek kellene itt ülni, de ez koránt sem azt feltételezi, 

hogy a testület a legokosabb. Javaslata, hogy ötletbörzét tartsanak, építő, jó ötletekkel tovább 

lehetne vinni a jövő nemzedék számára is. Van a városnak hivatalos honlapja és ebből a saját 

ötleteiket hozzárendelve találnának olyan közös lehetőségeket, ami előremutató lehetne. 

Javasolta, hogy indítsák el a városban és minden jó ötletből közös nagy ötletet gyúrjanak 

össze, mely megvalósíthatóvá válna. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Legfontosabb lépés maga a kommunikáció, mindenkinek 

számára hozzáférhetővé válik, mindenki megfogalmazhat ötleteket, és eljuttatják azokat, 

amivel jobbá lehetne tenni a városról kialakult véleményt. A Városmarketing Stratégia a 

pályázat kötelező tartalmi eleme, ezért kell most elfogadni, de nem azt jelenti, hogy a 

későbbiekben nem lehet rajta változtatni. 

 

Dr. Magyar Gábor Sándor: Ezt a problémát fel kell vállalni. Lehet ötletbörzét indítani, de 

annak csak akkor van értelme, ha mellé van rendelve a fejleszteni kívánt irány. Marketing azt 

jelenti, hogy eldöntik, mit szeretnének megvalósítani, becsomagolják és eladják. A 

képviselő-testületnek kell eldönteni, hová és merre induljanak el. Nagyon sok 

sporttevékenység van Abonyban. Ha már a szabadidőparkról esett szó, az elmúlt héten 

országos médiában jelent meg a település neve. Olyan marketing elemeket kell összeállítani, 

melyekből fokozatosan építkezni lehet. El kell dönteni, hogy mivel foglalkozzanak. Legyen 

egy erre a célra létrehozott bizottság, akik a javaslatokat összegyűjtik, és a testület elé tárják. 

Ne a lakosok döntsék el, mert akkor tízezer ötlet lesz és szétaprózódik a dolog.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Képviselő-testületen belül van az Oktatási, Sport és 

Kulturális Bizottság, akinek a profiljába beletartozik ez a feladat, sőt még a Pénzügyi 

Bizottságéba is. Külön bizottságok létrehozása nélkül is van rá lehetőség. Javasolta, hogy 

kerüljön elfogadásra a Városmarketing Stratégia, és a jövőben tovább fogják gondolni az 

anyag módosítását. 

 

Fekete Tibor: Ezzel egyidőben viszont az ötleteket szívesen fogadnák, megvizsgálják a 

realitását, mely a jövőben megvalósulhat. Új dolgok jöttek létre, amit célszerű lenne 

belevenni a Városmarketing Stratégiába. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Településfejlesztési koncepció 5 évvel ezelőtt készült el, 

melyet figyelembe vesz a Városmarketing Stratégia is. ebből lehetne építkezni Az értelmi 

vitáknak a bizottsági üléseken van helye. Konkrét javaslatokat vár el mindenkitől. 

 

Dr. Magyar Gábor Sándor: Összevont bizottsági ülésen is elhangzott, amikor a 

rendezvénytervet tárgyalták, hogy városképet meghatározó helyekkel kell rendelkezni a 

Városmarketing Stratégiának. Tavaly ősszel volt ez az ülés, melyen az intézményvezetők is 

jelen voltak. Ötletbörzét javasolta már korábban, de nem sikerült megvalósítani, ezért 

javasolta, hogy más formában erre térjenek vissza.  

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Bizottsági ülésen elhangzott, hogy a hivatal részéről az 

intézmények megkeresése megtörtént, ez irányban nem jött ötlet és javaslat. Véleménye 

szerint mindkét bizottság tegyen a Városmarketing Stratégiára javaslatot. 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Véleménye szerint a bizottságok tagjainak száma megfelelő, 

nem javasolta új bizottság létrehozását. 

 

Habony István: Minden bizottság munkaterv szerint dolgozik, melyet a képviselő-testület 

hagyott jóvá. Bizottságok is megfogalmazhatják ötleteiket. Korábbi Ipari és Kereskedelmi 

Bizottsági ülésen elhangzott, hogy Abony a kastélyok és kúriák városa, mely korábbi 

anyagokban is szerepelt. Voltak kulturális javak, melyeket bemutattak, ezeket is tovább 

lehetne gondolni. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Az általa elmondottakat nem a bizottságok szapulásaként 

mondta el, de felesleges új bizottság létrehozása az ötletek megfogalmazására, mivel már 

rendelkeznek bizottságokkal, melyek elmondhatják javaslataikat, ötleteiket, véleményüket. 

 

Habony István: Jelenleg is lehetne még sokkal élénkebb marketinget végezni, a kiserdőre és 

néhány állatra alapozva. Sikeresen és jól csinálja Tóth Tibor vállalkozó a vadaspark 

reklámozását, marketingjét, mert ha többet nem is mond, elég, ha egy-egy oroszlánt 

megmutat. 

 

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

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy külön bizottságot hoznak létre a 

Városmarketing Stratégia tovább gondolására, melynek feladata összegyűjteni a javaslatokat. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 3 igen és 2 nem szavazattal, 4 tartózkodás 

mellett az elhangzott javaslatot nem fogadta el. 

 

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

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

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

határozatot hozta:  

 
176/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

„Lehetőségeink fő tere- Abony Város integrált településközpont fejlesztése” című, KMOP-

5.2.1/B-09-2f-2010-0011 pályázathoz kapcsolódó Városmarketing Stratégia jóváhagyásáról 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször 

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

alábbi határozatot hozza: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony Város Városmarketing 

Stratégiát megismerte, mint kiindulási alapot jóváhagyta. 

 

Határidő:  2011. május 31. 

Felelős:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
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A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Határozatról értesül:  
 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Vörös Mária aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 

- - - 

 

3./ Napirendi pont tárgya:  A költségvetés elfogadásakor zárolt összegek 

felszabadítása és plusz igények fedezetének 

meghatározása 

 

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy 

nyert a pályázat, így a különbözetet a Két Torony kötvény terhére tudják biztosítani. Az 

előterjesztésben szereplő táblázat tartalmazza azon igényeket, amire nem volt korábban 

fedezet. Jelenleg van lehetőség a Co-op ingatlan vásárlására, és más ingatlanok 

megvásárlását a kötvény terhére biztosítsák. Tudják azokat az igényeket befogadni, amit a 

képviselő-testület jelzett és megerősít. Ezek meghatározása után marad még tartalékalap. A 

költségvetés csak akkor nem fog felborulni, ha a bevételi oldalon is befolynak az összegek. 

18-as táblában szerepelnek az intézményi igények, azok kerüljenek feloldásra, az 

intézmények kérjenek be árajánlatokat, és szerződéskötés előtt a hivatal gazdasági 

osztályának vezetőjével egyeztetni kötelesek, hogy ne legyenek likviditási gondok. Kérte, 

hogy a testület nevesítse, hová kerüljenek az összegek. Felhasználásáról a későbbiekben 

döntenek, hogy közbeszerzést írnak ki, vagy az ABOKOM Nonprofit Kft. végzi a munkát, 

így a szerződést elő tudják készíteni. Bizottságok megtárgyalták az előterjesztést és 

javasolták, hogy a Co-op nevesítésre kerüljön, továbbá kátyúkár és a belvízkár. Terepjáró 

autóra további 1 millió forintot javasoltak. Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság javasolta, 

hogy a sportpályán 200 méteres salakpálya kialakítása is nevesítésre kerüljön. 

 

Habony István: Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az anyagban szereplő 

összeggel egyetértett. Egyetlen ponton döntött másképp a bizottság mégpedig, hogy nem 

látja értelmét a salakos pálya kialakításának. Véleménye szerint ezt a 2,5 millió forintot 

időlegesen a kispályán kialakult természetes vízgyűjtési területre kiírt pályázatra fordítsák, 

így rehabilitálják a területet. Későbbiekben a sportpálya teljes rehabilitációja során alakítsák 

ki a teljes futópályát. Hasznosabbnak tartja a kispálya rehabilitációját, de ha ez mégsem 

tetszene mindenki számára, akkor járdaépítésre is fordíthatnák ezt az összeget. 

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Kiegészítésül elmondta, hogy az Oktatási, Sport és Kulturális 

Bizottság terepjáró vásárlásra további 1 millió forintot javasolt. Ragaszkodott a bizottság a 

futópálya 200 méteres részének megvalósítására 2,5 millió forint biztosításához.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Személy szerint a 200 méteres salakos pályából nem enged. Évekkel 

ezelőtt javasolta, hogy évente 100 métert valósítsanak meg. Önmérsékletet tanúsított a 

sportpálya felújítása tekintetében is. Bizottság leszavazta az eredeti javaslatát, mely szerint 



 23 

400 méteres pályát szeretett volna, kompromisszum kész volt, így lett 200 méter. Egyébként 

ennek a fedezete teljes mértékben meg van, hiszen a terepjáró vásárlására már korábban 

beállították a költséget. Ezért javasolták, hogy 1 millió forinttal egészítsék még ki. 

Járdaépítésnek nagyon örül, hasonlóképpen, amikor a javaslatot megfogalmazták az volt, 

hogy önmérsékletet tanúsítsanak. Szerepel az anyagban a Vasút út, közintézmények, 

Falumúzeum melletti járda szakasz, illetve az OTP előtti járdaszakasz. Kérte Habony elnök 

urat, hogy a futópálya rehabilitálásának elindítását támogassa. 

 

Habony István: Dr. Egedy Zsolt képviselő úr által elmondottak konkrét helyzet, konkrét 

elemzését tartalmazta. Biztos, hogy nem fért korábban sem bele a költségvetésbe. Ha most 

belefér, és ragaszkodik a futópálya megvalósításához minden áron, akkor meg fog valósulni. 

Nyilván az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottságnak saját érdekeit kell védeni. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: El kell mondani, hogy a tartalékalap nagyon kevés pénzt 

tartalmaz. Az előterjesztésben a nyári étkeztetés 11 millió forintjával a pénz nagyon gyorsan 

el fog fogyni. Amiről beszélnek, jelenleg még csak virtuális pénz. Támogatta azt, hogy ha 

lesz hazai pályázat sport tekintetében, ott kellene pályázni a futópálya kialakításához 

támogatásra. 

 

Dr. Magyar Gábor Sándor: Elmondta, hogy megkeresték olyan pályázati lehetőséggel, 

hogy műfüves futballpálya építésére van lehetőség. Amennyiben igényli a város ezzel a 

lehetőséggel élni lehetne, megfontolásra javasolta. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kéri az előterjesztés előkészítéséhez a helyszín 

meghatározását és a kivitelezés módját. Műfüves pálya nem maradhat kerítés nélkül. 

Pályázatban mennyi az önerő és mennyi az elnyerhető összeg? Továbbá tudni kell, hogy 

honnan tölthető le a pályázat. 

 

Dr. Egedy Zsolt: OLLÉ program keretében első körben két területre pályáztak, a 

Gimnáziumnál megépült, a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola területén viszont nem épült 

meg. Erre vonatkozó műszaki adatok a településfejlesztési osztályon rendelkezésre állnak. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Véleménye szerint semmiképpen ne nyílt területen 

gondolkodjanak a műfüves pálya megvalósításakor. 

 

Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás? 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy útjavítás, kátyúzásra 10.000 eFt-ot 

biztosít. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az elhangzott javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy Sportpályán 200 m-es salakos pálya 

kialakítására 2.500 e Ft-ot biztosít. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 igen és 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás 

mellett az elhangzott javaslatot elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy Kossuth téri Önkormányzati 

ingatlan érintés védelmi, tűz és villámvédelmi munkáira 5.533 e Ft-ot biztosít. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás 

mellett az elhangzott javaslatot elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy Otp-nek fizetendő összegre 20.000 e 

Ft-ot biztosít. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás 

mellett az elhangzott javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy Kátyúkár, belvízkár, zöldkárra   

4.000 e Ft-ot biztosít. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az elhangzott javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy terepjáró megvásárlásához 

kiegészítésként 1.000 e Ft-ot biztosít. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az elhangzott javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

 

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

határozati javaslat elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

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

következő határozatot hozta: 

 
177/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a költségvetés elfogadásakor zárolt összegek felszabadításáról és plusz igények fedezetének 

meghatározásáról 

 

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

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Az Abony 2972 hrsz-ú tó vízrendezése miatti zárolást 2011. június 01-től feloldja. 

 

2. A plusz igényként felmerülő tételekre a fedezetet a Városi Tevékenység szakfeladat 

12543 Egyéb építmény Coop ingatlan vásárlás előirányzat soron biztosítja az alábbiak 

szerint: 
 

- Útjavítás, kátyúzás:       10 000 e Ft 
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- Sportpályán 200 m-es salakos pálya kialakítása:     2 500 e Ft 

- Kossuth tér Önkorm. ing. érintés véd., tűz és villámvéd.:    5 533 e Ft 

- Otp-nek fizetendő összeg:      20 000 e Ft 

- Kátyúkár, belvízkár, zöldkár:        4 000 e Ft 

- Terepjáró megvásárlásához kiegészítés:       1 000 e Ft 

Összesen:        43.033 e Ft 
 

3. A fennmaradó összeg felhasználásáról a későbbiekben dönt. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Határozat végrehajtásában közreműködik: 

 Gazdasági Osztály 

Határozatról értesül: 

 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Vörös Mária aljegyző 

 Valamennyi osztályvezető 

- - - 

 

4./ Napirendi pont tárgya:  Abony Város közúthálózatának 2011. évi felújítási 

munkálatára kötött vállalkozási szerződés módosítása 

   

  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 hangzott el. 

 

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

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

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

határozatot hozta: 

 
178/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város közúthálózatának 2011. évi felújítási munkálatára kötött vállalkozási 

szerződés módosításáról 

  

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször 

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

alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező szerződés 

- módosítást jóváhagyja, és felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert 

annak aláírására. 
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Határidő:    azonnal 

Felelős:   Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

Településfejlesztési Osztály 

Határozatról értesül:  
 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Parti Mihály alpolgármester 

  Dr. Vörös Mária aljegyző 

 Jegyzői Titkárság 

 Valamennyi Osztályvezető 

 Ga-Bau Kft. 

 

                178/2011(V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

Vállalkozási Szerződés 

módosítás 

 

 

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

(továbbiakban: Megrendelő), képviseli: Romhányiné Dr Balogh Edit polgármester, másrészről, 

Ga-Bau Kft. (kivitelező) telephely: 2740 Abony Alkotás út 8. Cg.:13-09-108835  adószám: 

13763295-2-13 bankszámlaszáma:10403129-00005279-00000001 képviseli: Falusi Gábor 

Ügyvezető, mint Vállalkozó 

 

Megrendelő és Vállalkozó között 2011. április 15 – én vállalkozási szerződés jött létre Abony 

Város közúthálózatának 2011. évi felújítási munkálataira. A szerződésmódosítás az Abony város 

ivóvízminőség-javítás és ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának megvalósítása című KEOP-

1.3.0/2F/09-2009-0007 jelű pályázat során megvalósuló vízvezeték csere miatt indokolt. A 

Berzsenyi, Dobó I., Egressy, Gaál M., Szabolcska, Toldi, Tompa M., Zoltán utak mindkét 

projektben szerepelnek, így az útfelújításokat ezeken az utakon a vízhálózat cserét követően a 

megfelelő tömörödés elérést követően célszerű elvégezni. 

A Vállalkozó a szerződés módosítását kezdeményezte, így a Felek a vállalkozási szerződést az 

alábbiak szerint módosítják: 

 

A szerződés 2. pontja az alábbira módosul: 

2.  Abony Város közúthálózatának 2011. évi felújítási munkálatai a 95/2011. (III. 31.) 

számú Képviselő-testületi határozatban elfogadottak alapján, továbbá a 178/2011. 

(V.26.) számú határozat szerint az alábbi utak vonatkozásában: 

 

1.ütem:   Bocskai I. (593 fm)    Hunor  (256 fm)            Klapka Gy.   (223 fm)   

     Mogyoró    (257 fm)  Semmelweis (461 fm)        Tompa M.    (272 fm)       

       Wesselényi (323 fm)  Zrínyi M.   (353 fm)  

Mária T. (Kazinczy és Lázár V. közötti szakasz)  

Nagykőrösi út zsákutca része (Bocskai és Dégre utca között) 

 2.ütem:   Az ivóvízhálózat rekonstrukcióját követően 

               Berzsenyi D. (252 fm)  Dobó I. (80 fm)      Egressy G. (142 fm)            

Gaál M.    (447 fm)       Szabolcska    (111 fm) Toldi M.   (185 fm)      

Zoltán      (109 fm) 
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A szerződés 5.1 és 5.2. pontja az alábbira módosul: 

5.1.  Benyújtásra kerülő számlák ütemezése a következőképpen történik: 

 

A Vállalkozó a rész illetve végszámláját azt követően jogosult benyújtani, miután a 

műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv a Megrendelő részéről rögzített hiányosságot nem 

tartalmaz, valamint a Megrendelő által feltárt hiányosságok pótlását Vállalkozó a 

Megrendelő által leigazoltan hiánytalanul és kifogás nélkül elvégezte. A Vállalkozó 

által kiállított számla alapja a szerződés műszaki tartalmának megvalósulását igazoló, 

Felek által lezárt és aláírt műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv. A vállalkozói díj 

elszámolása a Vállalkozó által kiállított és a Megrendelő felé benyújtott – a 

Megrendelő részéről arra jogosult által leigazolt - számlával történik. 
 

I. Rész-számla benyújtásának feltétele a szerződés 2. pontjában rögzített I. ütemben 

meghatározott utak felújítási munkálatainak teljesítése, melynek határideje: 2011. június 

30. 

Összege: a 4. pontban rögzített összeg 70 %-a, nettó: 3.141.480,- Ft + Áfa, bruttó: 

3.926.850,- Ft 

II. Végszámla benyújtási feltétele a szerződés 2. pontjában rögzített II. ütemben 

meghatározott utak felújítási munkálatainak teljesítése, melynek határideje a 

munkaterület átadását követő 60. nap 

Összege: a 4. pontban rögzített összeg 30 %-a, nettó: 1.344.380,- Ft + Áfa, bruttó. 

1.680.475,- Ft 

  

5.2.  Mielőtt a Vállalkozó az elvégzett munkájáról rész illetve végszámlát állítana ki, a munka 

befejezését követő 3 napon belül írásban köteles a Megrendelőt értesíteni a munka 

elvégzéséről (készre jelentés). A Megrendelő a Vállalkozó által történő készre jelentést 

követő 5 munkanapon belül köteles a munka elvégzését megvizsgálni, a Vállalkozóval 

közösen a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet lezárni és aláírni, vagy a Vállalkozót a 

feltárt hiányosságok pótlására felszólítani. 

 

A szerződés 7. pontja az alábbira módosul: 

a. A szerződés tárgyát képező munka megkezdésének időpontja: 2011. április 18. 

b. A munka I. ütemének befejezésének határideje: 2011. június 30. 

c. A munka II. ütemének befejezésének határideje: a munkaterület átadását 

követő 60. nap 
 

Jelen módosítást Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület a 178/2011. (V.26.) sz. 

határozatával jóváhagyja. 

 

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

  

Abony, 2011. május …. 

 

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

Abony Város Önkormányzat képviseletében          Ga-Bau Kft. 

         Romhányiné Dr. Balogh Edit        Falusi Gábor 

                    polgármester           ügyvezető 

- - - 
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5./ Napirendi pont tárgya:  Tájékoztató Abony Város Önkormányzat és Tóth Tibor 

között kötött bérleti szerződés közös megegyezéssel 

történő megszüntetésével kapcsolatos vizsgálat 

lefolytatására létrehozott Ad-Hoc Bizottság munkájáról 

   

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Átadta a szót az Ad-Hoc Bizottság Elnökének Dr. Magyar 

Gábor Sándor úrnak, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Dr. Magyar Gábor Sándor: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy 

elsődlegesen nagyon fontos rendezni a parkolási gondokat. Főépítésszel egyeztetve arra a 

megállapításra jutottak, hogy a Bajtárs út felől meg kellene tiltani a közlekedést, ott nem 

javasolt parkoló kialakítása. Viszont az erdő egy adott részén a két vállalkozás által 

kialakított parkolót javasolta. Bizottság javaslata volt, hogy ezen a helyen fizető parkolót 

alakítsanak ki.  Bizottság megítélése szerint a Vadaspark Abonyi és kistérségi településeket 

is ellát közművelődési és oktatási feladatot, így intézménnyé lehetne alakítani. Oktatási 

intézményről van igazolványa, mezőgazdasági iskola szakértője a Vadaspark működtetője. 

Amennyiben a város megteszi a szükséges lépéseket, akkor a vállalkozás tovább folytatná a 

tevékenységét. Ennek alapján kéri a bizottság a beszámoló elfogadását. 

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Parkerdővel kapcsolatban nagyon sok probléma merült fel. A 

város és a vállalkozó között kötött szerződésben kötelezettséget vállalt mindkét fél. 

Indítványozta korábban 2008-ban az elöregedett fák kivágását, melyet el kellett volna 

végeznie a vállalkozónak. A Bajtárs úton végig életveszélyes fák voltak, ami a vállalkozás 

kötelezettsége azt el kell végeznie a szerződés szerint. Az is megállapítható, hogy ez a 

történet nem most indult el. Az erdő rendben tartását eddig is meg kellett volna követelni 

mindkét fél részéről. Több szabálytalanság is történt, ezért szeretné kérni, hogy történjen 

helyszíni bejárás. Amennyiben a bejárás során kiderül, hogy az önkormányzat hibázott, 

akkor tegyék rendbe. Megközelítő utak minősége is kívánnivalót hagy maga után. Elismerte 

a Vadaspark munkáját, de sok esetben a város nem látja a hasznát. Elhangzott, hogy a 

tévében hányszor szerepel a Vadaspark, viszont Abony nem hangzik el pozitív értelemben. 

Nagyra tartja a vállalkozó munkáját, de többször is megtapasztalták, hogy a város és a 

vállalkozó között nem működik az együttgondolkodás, a kommunikáció nagyon hiányzott a 

két fél között. Parkolóhelyeket ki kell alakítani. Mészáros úr soha nem zárta le a vendéglő 

előtti parkolót véleménye szerint. Tavalyi évben nagyon sokszor volt a vendéglő és a 

Vadaspark környékén, viszont a lakosok is szóltak, hogy nem tudnak közlekedni a Bajtárs 

úton. Parkolási gondot rendezni szükséges. Véleménye szerint mindkét vállalkozás nagy 

értéke a városnak. Kérte, hogy történjen bejárás, és állapítsák meg mi a vállalkozás és mi a 

város feladata, azt próbálják betartani és betartatni. Továbbá kérte, hogy a jövőben 

megfelelően működjön a kommunikáció. Járják be a területet és mindkét fél számára 

megfelelő megoldást, találjanak az ügy megoldására. 

 
Parti Mihály: Véleménye szerint mindkét vállalkozást helyben kell tartani. Javasolta, hogy 

vizsgálják meg, mekkora iparűzési adót fizetnek, és annak ismeretében döntsenek. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Előterjesztés utolsó oldalain szereplő szószerinti 

jegyzőkönyv tartalma miatt kifogásolta az Ad-Hoc Bizottság elfogulatlanságát. Kérte, hogy 
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az Ad-Hoc Bizottság működését a képviselő-testület szüntesse meg. Az Ad-Hoc Bizottság 

azért jött létre, hogy a két vállalkozás között évek óta húzódó rossz viszonyt megoldják, 

amire az elmúlt években már többen is próbálkoztak és nem sikerült. Véleménye szerint az 

Ad-Hoc Bizottság ezt a dolgot nem tudta elérni. Arról volt szó, hogy keresik annak 

megoldását, hogyan lehet megakadályozni, hogy Tóth Tibor a vállalkozását elvigye. 

Reménykedett abban, hogy a két vállalkozás kibékül egymással és ténylegesen egymást 

segítve, sokkal nagyobb értéket képviselnének. Parkolási rendelet-tervezet már elkészült. El 

kell készíteni az utat és parkolót, és a városnak kell beszedni a parkolási díjat. A vállalkozó 

nem tartja rendben a parkerdőt, mely a szerződésben vállalt kötelezettsége lenne. Nagyon jó 

lenne, ha a viszály megszűnne, és egyetlen egy bizottság sem, törne egyik felett sem pálcát. 

Nem vet az önkormányzatra jó fényt, hogy a szándékkal, a másikat lehúzzák. Parkolási 

rendelet elkészítésével és az út felújításával egyetértett.  

 

Fekete Tibor: Végighallgatva az Ad-Hoc Bizottsági ülésről készült hanganyagot 

elmondhatja, hogy kitisztult a kép. Nagyon rossz volna, ha egyik vállalkozás a másik kárára 

működne. Vállalkozónak kell megfelelő módon a parkolási lehetőségeket biztosítani. 

Amennyiben a vendéglő előtti parkoló az ügy egyedüli megoldása, akkor nagyon nagy 

probléma van. Szeretné, ha elismernék, hogy a Mészáros Vendéglőnek országos és 

nemzetközi híre is van. Ne csak kizárólag a parkerdő tulajdonosai szereztek országos 

hírnevet. Abonyi vállalkozás ekkora fejlődést el tud érni, ez mindenképpen szenzációs 

eredmény. Egyetért azzal, hogy Tóth úr munkáját segítsék, de ezt ne úgy tegyék meg, hogy a 

Mészáros Vendéglőt besarazzák. Amennyiben a Vadaspark vendégei fognak ott parkolni, 

akkor a vendéglő be is zárhat. Ma már az emberek igénye teljesen más, mint évekkel ezelőtt, 

jelenleg alapvető forgalomcsökkenést eredményezne. Tóth úr parkolási lehetőségeit, úgy 

oldják meg, hogy kizárólag a parkerdőt segítse. Hanganyagot meghallgatva néhány dolgon 

megdöbbent. Az ülésen voltak olyan megnyilvánulások, mely hallatán megállapítható, hogy 

nem egyforma bánásmódban részesítette a bizottság a két vállalkozót. 

 

Dr. Magyar Gábor Sándor: Véleménye szerint hatalmas probléma, hogy a városnak nincs 

parkolási rendelete. Közterületet nem lehet önkényesen elfoglalni. Bizottság vizsgálta azt a 

lehetőséget is, hogyan lehet a vadaspark területén belül parkolót kialakítani. Viszont addig 

nem nagyon lehet semmit tenni, amíg védett erdőről beszélnek. Visszautasította azt a 

megállapítást, hogy a bizottság bármely tagja úgy ment volna oda, hogy elfogult lett volna 

bármelyik féllel szemben. Éppen ezért kell olyan szabályokat hozni mérnök bevonásával, 

amit kötelezővé kell tenni. A problémák akkor is megmaradnak, ha a Tóth úr kijelentené, 

hogy marad. Bizottság a vizsgálat során, véleménye szerint jó irányba ment el. 

 

Fekete Tibor: Parkolással kapcsolatban elmondta, hogy jó néhány évvel ezelőtt megépült a 

Bajtárs úton a parkoló. Vendéglő tulajdonosa évtizedeken keresztül alakította ki a parkolót, 

az eddigi egyezség része volt. Ezzel keletkezett probléma a két vállalkozás között. 

Amennyiben a Mészáros úrnak le kellene mondania a parkoló egy részéről, akkor az Ő 

érdeke csorbulnának. Városmarketing témakörnél szóba hozták, hogy a vendéglő és a 

vadaspark is hozzátartozik a város érdekeihez. Ha bármely vállalkozás próbál segíteni a 

városnak, akkor nem vonhatják felelősségre, hogy lezárta a parkolási területet. Olyan esetről 

nem tud, hogy valaki nem tudott volna megállni, nem a vendéglő előtt hagyta az autóját, ez 

sem okozott problémát. Ezért nem megróni kell, hanem megdicsérni. Nem érzi ezt a dolgot, 

nagy problémának, mint amilyennek beállítottak. Ettől függetlenül az Ad-Hoc Bizottság 

megoldási javaslatától nem fog a probléma lecsökkeni. 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy a Bajtárs út 

másik részén hogyan lehet parkolót kialakítani. Véleménye szerint ennek a kiépítése, közúti 

csatlakozása nem kis költségbe fog kerülni. A város nem azért nem foglalkozott a parkolási 

rendelettel, mert nem akart, hiszen normális parkolója sincs. Parkolót ki kell alakítani, ahhoz, 

hogy rendeletet alkothassanak. Nagy problémát jelent ez, ha ez segít akkor normális utat kell 

kialakítani, valamint parkolót. Amíg egy csomópont van, addig ez ténylegesen problémát fog 

okozni. Nem lehet úgy vállalkozást vezetni, hogy a másikat ellehetetlenítik. Az élni és élni 

hagyni elvet be kell tartani mindenkinek. 

 

Habony István: Korábbi bizottságok is foglalkoztak már ezzel az üggyel, és azt mondták, 

hogy tegye rendbe a területet és alakítsa ki a parkolót. Maga részéről az akkori bizottságnak 

és testületnek is tagja volt. Első pünkösdölő megrendezésekor mindenben segítették a 

vadasparkot. Városnak mindkét vállalkozásra nagy szüksége van. Véleménye szerint ez a 

helyzet egyik szereplőnek sem jó. Amennyiben azt vizsgálják, hogy melyik vállalkozás adott 

többet és a városnak és kapott a várostól többet, akkor a mérleg nagyon egyoldalú. Induló 

vállalkozásként a vadaspark ingyen parkerdőt kapott, bevezették a vizet, közműveket 

kialakították. Sajnos a mai napig nem tudnak érvényt szerezni a megállapodásnak, hogy 

legalább évente 2 alkalommal a  város rendelkezésére bocsássa a vadasparkot. 

 

Parti Mihály alpolgármester az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők száma 8 

fő 

 

A két vállalkozásnak meg kellene egyeznie. Parkolás gondjai tényleg valós megállapítás. 

Mészáros vendéglő parkolója maradjon a vendéglőé, a Tóth úrnak pedig meg kell építenie a 

vadasparkhoz tartozó parkolót. Amennyiben a város építi ki a parkolót, akkor a város szedi a 

parkolási díjat. Minden egyes alkalommal, amikor Tóth úr felveti, hogy elmegy, akkor 

célkeresztbe került a vendéglő is. Kettőjük megromlott viszonyát, kettőjüknek lehet 

megoldani. Utcai bejáratot azért nem engedték, mert a rendelet előírta, hogy besoroló sávot 

kell létrehozni, annak költségét egyik vállalkozó sem vállalta. Tudomásul kell venni, hogy 

rossz szomszédság van a két vállalkozás között, és nagyon elmérgesedett a helyzet. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Véleménye szerint a Bajtárs úton lakókról sem 

feledkezzenek meg. 

 

Dr. Magyar Gábor Sándor: Főépítésszel tárgyalva elhangzott, hogy a 40-es út melletti 

terület jelölhető ki parkolási lehetőségként. Bajtárs utat nem javasolta, mert az ott lakók 

számára ez nagy gondot jelentene. Fizető parkolási helyeket jelölték, nem azt jelenti, hogy az 

állatkert zsebelné be a hasznot. Bevétellel el kell számolni az önkormányzat felé. Jövőt 

illetően a közvagyonnal a köz hasznára a magánvagyont a magánra használják. Közutat 

mindenki használhatja. Két ilyen vállalkozás összebékítése és a jó folyamatok fenntartásához 

a törvényeket, jogszabályokat be kell tartani mindkét félnek. 

 

Parti Mihály alpolgármester az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők száma 

9 fő 

 

Gulykáné Gál Erzsébet: A hozzászólásokból is kiderült, hogy mindenki a javát akarja 

mindenkinek. Továbbra is fenntartotta azon véleményét, hogy tartsanak bejárást, mint 



 31 

képviselő-testület és a szerződés pontjait pontról pontra vegyék figyelembe. Amit a 

vállalkozásnak kell megtenni, azt tegye meg, amit a városnak azt pedig a város fogja 

megtenni. Mindkét vállalkozást meg kell tartani véleménye szerint. 

 

Gulykáné Gál Erzsébet képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők 

száma 8 fő 

 
Dr. Egedy Zsolt: Sajnos az Ad-Hoc Bizottság vizsgálatának eredménye az lett, hogy a két 

vállalkozást még jobban szembeállították egymással. Nem a Mészáros vendéglő jelölte ki a 

parkolót. 200-ben megkötötték a szerződést. Nem tudja hol romlott el a történet, de 

valószínű, hogy a pünkösdölő megszűnésével romlott el, bár annak is voltak okai. Gondot 

jelenleg is a parkolás okoz. Szabadidőpark parkolási kérdésében voltak lépések korábban, de 

valóban a közútkezelő állásfoglalása szerint leállósáv megépítésével valósulhatott volna 

meg. A város nem tudta bevállalni a 100 %-os finanszírozást. Jó és eredményes munkát 

végez a Vadaspark, és jó a marketingje. A város nem tett meg mindent a szerződés 

tekintetében, nem jelzi évek óta, hogy mikor szeretne városi rendezvényt tartani. Pünkösdölő 

rendezvény néhány évig megrendezésre került, de azt követően a városi majálisnak a 

problémája volt a következő: Két helyszínen volt majális és ezt rossz néven vette. Úgy 

látszik, hogy a problémákon, azóta sem tudnak túllépni. Vadaspark mögötti dűlő úton 

közelítik meg a vadasparkot. Valójában van Abonyban olyan dűlő út, amit a szomszéd 

tulajdonos lekerített. Anyagban annyi módosítást javasolt, hogy arról döntsenek, hogy a 

tájékoztatót megismerték. Településrendezési terv módosításának előkészítése évek óta 

folyamatban van, mégsem kezdődött el, erről külön rendelkezni kell. Viszont nem kellene 

döntésbe foglalni. Parkolási rendelet megalkotása a Főtér pályázat II. ütemének részét 

képezi. Parkolással kapcsolatban a vállalkozásnak mit kell megtenni és mit nem, ez egyszerű, 

üzletek előtt előírás rendelkezik, hogy a parkolót ki kell alakítani, ezt a vállalkozónak kell 

kifizetni. Miért nem tudott a vállalkozás a Mészáros Vendéglőhöz anyagi hozzájárulást adni. 

Szélesebb körben meg lehetne az oktatási funkciót teremteni. Erről két funkcionáló rész is 

van. 5-ös pontot nem javasolta elfogadásra, ennek nagyon komoly jogi és financiális része 

van. Átmenetileg a parkolást biztosítani kell mindkét vállalkozónak, ebben partnereknek kell 

lenni. Véleménye szerint így lehetne esetlegesen kettőjük vitáját rendezni. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy az SzMSz nem teszi lehetővé, hogy 

lekorlátozzák a hozzászólások időtartamát és számát, de kérte, hogy mindenki fogja rövidre 

hozzászólását. 

 

Parti Mihály: Dr. Egedy Zsolt képviselő úr felvetésére elmondta, hogy a Nagykőrösi úton 

lévő üzlet előtti parkolást saját pénzén építette ki. 

 
Dr. Magyar Gábor Sándor: A településrendezési tervet módosítani szükséges. Az 

önkormányzat számára is jó megoldás lett volna parkoló kialakítása már korábban is. Nem 

igaz, hogy Tóth Tibor vállalkozó nem próbálta rendezni viszonyát Mészáros István 

vállalkozóval. Úgy gondolja, hogy az Oktatási Intézménnyé történő minősítés nem jár 

semmilyen következménnyel. Mindenképen ragaszkodni kell ahhoz, hogy parkerdővé és 

szabadidő rekreációs központtá minősítsék. Abban kért segítséget, hogy megvizsgálják 

annak lehetőségét, hogyan lehet a minősítést megtenni. 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Tehát foglaljanak állást abban, hogy támogatják a vadaspark 

közoktatási intézménnyé történő minősítését. 

 

Dr. Magyar Gábor Sándor: Igen, vizsgálják meg a lehetőséget. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy kiadmányozási joga a polgármesternek van. 

Ebben az esetben viszont az Ad-Hoc Bizottság intézkedett saját hatáskörben. 

 

Gulykáné Gál Erzsébet képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők 

száma 9 fő 

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

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

Tóth Tibor között kötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésével 

kapcsolatos vizsgálat lefolytatására létrehozott Ad-Hoc Bizottság munkájáról szóló tájékoztatót 

megismerte és elfogadta. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az elhangzott javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

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

Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt Abony Város Településrendezési Terve 

módosításának előkészítésére, kitérve arra, hogy mivel jár, mennyibe kerül, mit javasol a 

főépítész. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 igen és 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás 

mellett az elhangzott javaslatot elfogadta. 

 

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

Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt a parkolási rendelet megalkotásának 

előkészítésére. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 igen és 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás 

mellett az elhangzott javaslatot elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy az egyes fafajok kitermelését és 

pótlását az Erdőgazdálkodási Terv szerint, valamint Abony Város Önkormányzat és Tóth Tibor 

között 2000. március 13-án kötött bérleti szerződésnek megfelelően a vállalkozónak el kell 

végezni. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az elhangzott javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

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

Képviselő-testülete helyszíni bejárást tart, megvizsgálva a szerződésben vállalt kötelezettségek 

teljesülését. A megállapításokról 10 napon belül jegyzőkönyvet kell készíteni.  
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az elhangzott javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

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

határozati javaslat elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

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

következő határozatot hozta: 

 
179/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Abony Város Önkormányzat és Tóth Tibor között kötött bérleti szerződés közös 

megegyezéssel történő megszüntetésével kapcsolatos vizsgálat lefolytatására létrehozott Ad-

Hoc Bizottság munkájáról szóló tájékoztató elfogadásáról 

 

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

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony Város Önkormányzat és Tóth 

Tibor között kötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésével 

kapcsolatos vizsgálat lefolytatására létrehozott Ad-Hoc Bizottság munkájáról szóló 

tájékoztatót megismerte és elfogadta. 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt Abony 

Város Településrendezési Terve módosításának előkészítésére, kitérve arra, hogy mivel 

jár, mennyibe kerül, mit javasol a főépítész. 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt a 

parkolási rendelet megalkotásának előkészítésére. 

4. Az egyes fafajok kitermelését és pótlását az Erdőgazdálkodási Terv szerint, valamint 

Abony Város Önkormányzat és Tóth Tibor között 2000. március 13-án kötött bérleti 

szerződésnek megfelelően a vállalkozónak el kell végezni. 

5. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete helyszíni bejárást tart, megvizsgálva a 

szerződésben vállalt kötelezettségek teljesülését. A megállapításokról 10 napon belül 

jegyzőkönyvet kell készíteni.  
 

 

Határidő: 2011. június 30. 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 
Jegyzői Titkárság 

Településfejlesztési Osztály 

A határozatról értesül: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Vörös Mária aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

Tóth Tibor bérlő 

- - - 

 

Habony István képviselő az ülésről kiment, így a jelenlévő képviselők száma 8 fő 
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6./ Napirendi pont tárgya:  Tájékoztató a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok ellátásáról 

   

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

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

kívánta. 

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Megköszönte az érintetteknek a rendkívüli mennyiségű anyag 

összeállítását, elfogadásra javasolta. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Sajnálatát fejezte, hogy a képviselő-testület nem kellő 

figyelemmel viseltetett az előterjesztés iránt. Maga részéről is megköszönte az illetékesek 

munkáját. 

 

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

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

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

határozatot hozta: 

 
180/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztató 

elfogadásáról 

 

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

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, tekintettel a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdésében, valamint a 

149/1997.(IX.10.) számú Kormányrendeletben foglaltakra, az alábbi határozatot hozza: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok ellátásáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja. 

 

Határozatról értesül: 

 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Vörös Mária aljegyző 

 Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

 CTKT Humán Szolgáltató Központja 

 Gyermekjóléti Szolgálat 

 Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola 

 Somogyi Imre Általános Iskola 

 Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és EGYMI 

 Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 

 Gyöngyszemek Óvodája 

 Pingvines Óvoda 

 Iskola-egészségügyi Szolgálat  

 Területi Védőnői Szolgálat 
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 Gyámhivatal 

 Gyámhatóság 

 Abonyi Rendőrőrs 

 Valamennyi osztályvezető 

- - - 

 

7./ Napirendi pont tárgya:  Abony Város belterületi útjainak egyirányúsításához 

szükséges forgalomkorlátozó táblák megrendelésére 

fedezet biztosítása 

   

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Javasolta az 
ERGOL Mérnöki és Marketing Szolgáltató Kft. megbízását. Beszerzés költségét összesen bruttó 

510.750,- Ft-ot a Városi tevékenység 54911 Karbantartási anyagok során biztosítják. 

 

Kérdezte van-e kérdés, hozzászólás? 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

az ERGOL Mérnöki és Marketing Szolgáltató Kft. megbízásának elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot, az ERGOL Mérnöki és Marketing 

Szolgáltató Kft. megbízását egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 
181/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város belterületi útjainak egyirányúsításához szükséges forgalomkorlátozó táblák 

megrendelésére fedezet biztosításáról 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször 

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

alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egyirányú út 9 db, Behajtani tilos 10 db, 

Elsőbbségadás kötelező 5 db, Kötelező haladási irány balra 4 db, Kötelező haladási irány 

jobbra 3 db, Balra kanyarodni tilos 3 db, Jobbra kanyarodni tilos 4 db, Gyermekek 

figyelmeztető 2 db, Tartó oszlopok  33 db, és a táblák rögzítéséhez szükséges bilincsek 

80 db az ERGOL Mérnöki és Marketing Szolgáltató Kft.-től megrendeli. A beszerzés 

költségét összesen bruttó 510.750,- Ft-ot a Városi tevékenység 54911 Karbantartási 

anyagok során biztosítja. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert a 

határozat mellékletét képező szerződés aláírására. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
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A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

Határozatról értesül:   

 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 Dr. Vörös Mária aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 Ajánlattevők 

1/2011.(V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 

Amely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzat (2740 Abony, Kossuth tér 1., 

adószáma: 15390709-2-13 képviseli: Romhányiné Dr. Balogh Edit) továbbiakban 

Megrendelő másrészről, 

ERGOL Mérnöki és Marketing Szolgáltató Kft., (telephely: 2120 Dunakeszi, Barátság út 11. 

adószám: 13038160-2-13  Cégj.sz: 13-09-094697 képviselő: Tósoki Zoltán) továbbiakban 

Vállalkozó - között az alábbi feltételekkel: 

 

 

1. Szerződés tárgya: 
 

Abony Város belterületi útjaira szükséges forgalomkorlátozó táblák, tartó oszlopok, rögzítéshez 

szükséges bilincsek megrendelés teljesítése, Megrendelő részére történő sérülésmentes, 

hiánytalan átadása az alábbiak szerint: 

 

A felülvizsgálat során előírt táblák névsora, darabszáma, egységára: 

A táblák EG fóliával készülnek. 

 

 Megnevezés: Darabszám: Egységár nettó (Ft/db) 

 

  Egyirányú út                                   9 db 

Behajtani tilos                               10 db 

Elsőbbségadás kötelező                  5 db 

Kötelező haladási irány balra         4 db 

Kötelező haladási irány jobbra       3 db 

Balra kanyarodni tilos                    3 db           

Jobbra kanyarodni tilos                  4 db                                   

Gyermekek figyelmeztető              2 db 

Tartó oszlopok                              33 db 

Táblák rögzítéséhez szükséges  

  bilincsek           80 db 

 

Összesen: 408.600,- Ft + 25% ÁFA 
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2. A munka magában foglalja: a KRESZ és az Útügyi Műszaki előírások ide 

vonatkozó rendeleteinek megfelelő táblák elkészítését, a közúti jelzőtáblák és 

tartozékok Abonyba történő sérülésmentes és maradéktalan, a szerződés 1. pontjában 

meghatározott mennyiségben történő leszállítását.  

3.  A vállalkozói díj: A munka díja a 2011. május 04-én beadott árajánlata szerint, mely a 

szerződés melléklete: 408.600,- Ft + 25 % Áfa, azaz 510.750,- Ft. 

A táblák átadás-átvételének időpontja: a szerződés aláírásától számított 30 munkanapon 

belül. Az átvételről Teljesítési igazolás készül. 

4. Fizetési feltételek 

Vállalkozó a szerződés 1. pontjában megjelölt táblák és tartozékai sérülésmentes 

maradéktalan leszállítását követően jogosult számláját a teljesítésigazolást követően 

Megrendelő részére benyújtani.  

A vállalkozó egy számlát nyújt be melynek összege: 408.600,.-Ft + 25 % Áfa = 510.750,- 

Ft 

Megrendelő a számla benyújtását követő 30 napon belül köteles kiegyenlíteni a 

Vállalkozó az OTP Bank-nál vezetett 11742104-20043180 számú számlájára.  

5. Garancia biztosíték 

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben neki felróható hiány vagy sérülés 

történik a megrendelt tételeken, úgy köteles annak teljes mértékű helyreállításáról 

gondoskodni. 

A Vállalkozó a táblákra az átadástól számított 7 éves időtartamra szavatosságot vállal 

azok rendeltetésszerű használata esetén.  

6. A felek megállapodnak, hogy együttműködésük során az esetleges felmerülő vitás 

kérdéseket elsősorban közvetlen egyeztető tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. 

Ennek sikertelensége esetére a szerződő felek a jelen szerződéssel létrejött jogviszonyból 

származó jogvitájuk eldöntése esetére a hatáskörtől függően a Ceglédi Városi Bíróság, ill. 

a Pest Megyei Bíróság illetékességét kötik ki. 
 

7.  A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezései az irányadók.  

 

8.  Jelen szerződést - annak elolvasását és közös értelmezését követően - szerződő felek, 

mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag 5 példányban írják alá.  

 

Abony, 2011. május ……… 

 

 …………………………….. …………………………………. 

 Abony Város Önkormányzat  

 Romhányiné Dr. Balogh Edit    

 polgármester  

 Megrendelő Vállalkozó 

- - - 
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8./ Napirendi pont tárgya:  Abony, Vasút út 1. (hrsz.: 4922/1 és 4922/2), Abony, 

Lovassy Sándor utca 3. (hrsz.: 2253/2) és Abony, 

Buzgány dűlő 13. (hrsz.: 0161/1 szám alatti ingatlanokon 

álló felépítmények bontására kötött vállalkozási 

szerződés módosítása 

   

  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 hangzott el. 

 

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

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

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

határozatot hozta: 

 

182/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony, Vasút út 1. (hrsz.: 4922/1 és 4922/2), Abony, Lovassy Sándor utca 3. (hrsz.: 

2253/2) és Abony, Buzgány dűlő 13. (hrsz.: 0161/1) szám alatti ingatlanokon álló 

felépítmények bontására kötött vállalkozási szerződés módosításáról 

  

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva, az alábbi határozatot hozza: 

 
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

szerződés - módosítást jóváhagyja, és felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit 

polgármestert a határozat mellékletét képező szerződés módosítás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

Településfejlesztési Osztály 

Határozatról  értesül:  
 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

  Dr. Vörös Mária aljegyző 

 Jegyzői Titkárság 

 Valamennyi Osztályvezető 

 KA-FÉM Bt. 
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182/2011(V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

Vállalkozási Szerződés 

módosítás 

 

Amely egyrészről 

név: Abony Város Önkormányzata 

székhely: 2740 Abony Kossuth tér 1. 

képviseli: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

mint megrendelő – a továbbiakban: Megrendelő –, 

másrészről 

név: KA-FÉM Bt. 

székhely: 2740 Abony, Móricz Zsigmond út 9/a. 

képviseli: Fiala Károly 

adószám: 24578914-2-13 

cégjegyzékszám: 13-06-022894 

mint vállalkozó, – a továbbiakban: Vállalkozó –  

 

Megrendelő és Vállalkozó között 2011. április 11 – én vállalkozási szerződés jött létre 

Abony, Vasút út 1. (hrsz.: 4922/1 és 4922/2), Abony, Lovassy Sándor utca 3. (hrsz.: 

2253/2) és Abony, Buzgány dűlő 13. (hrsz.: 0161/1) szám alatti ingatlanokon álló 

felépítmények bontási munkálataira.  

A szerződésmódosítás indoka, hogy az Abony, Vasút út 1. szám alatti, 4922/1 és 4922/2 

hrsz.-mal bejegyezett ingatlanon lévő épület *bontásához* /az építésügyi hatósági 

eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról 

szóló/ 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet I. melléklet VI. fejezet 2. pontja alapján (a zártsorú 

beépítési mód miatt)*bontási engedély szükséges. 

Ezért az Abony, Vasút út 1. szám alatti épület elbontása a jogerős bontási engedély kiadását 

követően fog tudni megvalósulni.  

 

A vállalkozó a szerződés módosítását kezdeményezte, így a felek a vállalkozási szerződést az 

alábbiak szerint módisítják: 

 

A szerződés 1. pontja az alábbi 1.3. ponttal egészül ki: 

 

1.3. A bontási munkálatok az alább ütemezésben kerülnek elvégzésre: 

 I. ütem: Abony, Lovassy Sándor utca 3. (hrsz.: 2253/2) és Abony, Buzgány dűlő 13. (hrsz.: 

0161/1) szám alatti ingatlanokon álló felépítmények bontási munkálatainak elvégzése  

II. ütem: Abony, Vasút út 1. (hrsz.: 4922/1 és 4922/2) szám alatti ingatlanon álló 

felépítmények bontási munkálatainak elvégzése 

 

A szerződés 2.3. pontja az alábbira módosul: 

 

2.3. A szerződő felek a szerződés 1.3. pontjában meghatározott bontási ütemezésnek 

megfelelően az alábbi kifizetésben állapodtak meg, mely szerint a vállalkozó rész - és 

végszámla benyújtására jogosult. 
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Résszámla: A résszámla benyújtásának feltétele a szerződés 1.3. pontjában rögzített I. 

ütemben meghatározott felépítmények bontási munkálatainak teljesítése. 

 

A résszámla összege 1.226.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 1.582.500,- Ft. 

 

Megrendelő köteles, a szerződés 1.3 pontjának I. ütemében rögzített bontási munkálatok 

elvégzését igazoló jegyzőkönyv felek által történt aláírását követő 30 napon belül, a 

Vállalkozó K&H Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett 10403129-31251161-00000000 számú 

számlájára a vállalkozói díjat megfizetni.  

 

Végszámla: A végszámla benyújtásának feltétele a szerződés 1.3. pontjában rögzített II. 

ütemben meghatározott felépítmény bontási munkálatainak teljesítése. 

 

A végszámla összege 1.348.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 1.685.500,- Ft. 

 

Megrendelő köteles, a szerződés 1.3 pontjának II. ütemében rögzített bontási munkálatok 

elvégzését igazoló jegyzőkönyv felek által történt aláírását követő 30 napon belül, a 

Vállalkozó K&H Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett 10403129-31251161-00000000 számú 

számlájára a vállalkozói díjat megfizetni.  

 

A szerződés 3. pontja az alábbira módosul: 

 

3. A teljesítés ideje 

3.1. A bontási munkálatok teljesítési ideje a szerződés 1.3. pontjában rögzített ütemezésnek 

megfelelően: 

 I. ütem teljesítési határideje: 2011. május 30. 

II. ütem teljesítési határideje: a munkaterület átadását követő 30. nap 

 

A szerződés 4.1. pontja az alábbira módosul: 

 

4.1. A Megrendelő a munkaterületet a szerződés 1.3. pontjában rögzített ütemezéshez 

kapcsolódóan adja át a Vállalkozónak: 

 

 I. ütemre vonatkozóan: 2011. április 15. napjáig 

II. ütemre vonatkozóan: a jogerős bontási engedély kézhezvételétől számított 3 

napon belül  

 

        Kelt:………………………                                                 

 

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

           Abony Város Önkormányzat        KA-FÉM Bt.       

      képv. Romhányiné Dr. Balogh Edit    Képv.: Fiala Károly 

                    Polgármester         Cégvezető 

                    Megrendelő         Vállalkozó 

- - - 
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9./ Napirendi pont tárgya:  Abony Város ÉK-i városrész belvízrendezés és táj 

rehabilitációjához kapcsolódóan Közbeszerzési Ad-Hoc 

Bizottság és közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet 

megbízásáról szóló 105/2011.(III.31.) számú Képviselő-

testületi határozat módosítása 

   

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

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

kívánta. Elmondta, hogy a fedezet biztosított a pályázatban. 

 
Kérdezte van-e kérdés, hozzászólás? 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

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

határozatot hozta: 

 
183/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város ÉK-i városrész belvízrendezés és táj rehabilitációjához kapcsolódóan 

közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megbízásáról 

szóló 105/2011. (III.31.) sz. Képviselő-testületi határozat módosításáról 

 

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 105/2011. (III.31.) sz. Képviselő-testületi határozatának 1. pontját 

az alábbiakra módosítja: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az "Abony Város északkeleti részének 

csapadékvíz-elvezetése és gyűjtése" című, KMOP-3.3.1/B-10-2010-0037 jelű pályázathoz 

kapcsolódó közbeszerzési feladatok teljes körű lefolytatásával a Kár-mentor Bt. –t bízza 

meg.  

 

2. A Képviselő-testület a 105/2011. (III.31.) sz. Képviselő-testületi határozatának 2. pontját 

az alábbiakra módosítja: 

 
A megbízási díja bruttó 1.900.000,-Ft. A szükséges önerő a 2008. április 11-én kibocsátott 

kötvény terhére biztosított. 

 
3. A Képviselő-testület a 105/2011. (III.31.) sz. Képviselő-testületi határozatának 4. pontját 

az alábbiakra módosítja: 
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Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az "Abony Város északkeleti részének 

csapadékvíz-elvezetése és gyűjtése" című, KMOP-3.3.1/B-10-2010-0037 jelű pályázathoz 

kapcsolódó kiviteli tervek elkészítésével a Plantor Kft.-t bízza meg. 

 
4. A Képviselő-testület a 105/2011. (III.31.) sz. Képviselő-testületi határozatának 5. pontját 

az alábbiakra módosítja: 

 
A megbízás díja bruttó 4.750.000,-Ft. A szükséges önerő a 2008. április 11-én kibocsátott 

kötvény terhére biztosított. 

 

5. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

szerződések – módosítását jóváhagyja, és felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit 

polgármestert annak aláírására. 

 

Határidő:  2011. június 15. 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Határozatról értesül:  
 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Vörös Mária aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői  

 Plantor Kft. 

 Kár-Mentor Bt. 

                                                      

183/2011.(V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

Tervezési Szerződés 

módosítás 

 

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

(továbbiakban: Megrendelő), képviseli: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester, másrészről 

Plantor Mérnöki és Szolgáltató Kft., 5000 Szolnok, Kassai út 124. Cégjegyzék szám: 16-09-

004577, adószám: 11502575-2-16, képviseletében Cifka József ügyvezető (továbbiakban: 

Tervező) között továbbiakban: Felek) 

 

Megrendelő és Tervező között 2011. 04. 12 – én tervezési szerződés jött létre Abony város 

belvízelvezető rendszer – „A” öblözet I. ütemének kiviteli szintű tervdokumentációjának 

elkészítésére. 

 

A Megrendelő a szerződés módosítását kezdeményezte a következő pontokban. 

Felek a tervezési szerződést az alábbiak szerint módosítják: 

 

A szerződés 1. pontja az alábbiakkal egészül ki: 

 

a külterületi csatorna geodéziai felmérése, humuszmentési szakvélemény, művelési ágváltozási 

kérelem elkészítése és kiviteli tervezés. 
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A szerződés 3. pontja az alábbira módosul: 

 

3. Tervezőt a terv elkészítéséért összesen 3.800.000,-Ft + 25% Áfa, azaz 4.750.000,-Ft, azaz 

négymillió-hétszázötvenezer forint tervezői díj illeti meg. 

 

A Felek megállapodnak abban, hogy a Tervező a tervezői díjra vonatkozó számláját a feladat 

elvégzését követően, de legkésőbb 2011. június 30. napjáig jogosult benyújtani.  

A tervezői díjat a Megbízó a számla benyújtását követő 30 napon belül köteles a Tervező K&H 

Bank szolnoki fiókjánál vezetett: 10404508-45018219-00000000 számú számlájára történő 

átutalással kiegyenlíteni. 

 

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

 

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

felek elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írták 

alá. 

 

Jelen módosítást a Képviselő-testület a 183/2011. (V.26.) sz. határozatával jóváhagyja. 

 

Abony, 2011. május…. 

 

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

Abony Város Önkormányzat                                           Plantor Mérnöki és Szolgáltató Kft.  

Romhányiné Dr. Balogh Edit  Cifka József 

            polgármester       tervező 

 

                                                     183/2011.(V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

Megbízási Szerződés 

módosítás 

 

 

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

(továbbiakban: Megbízó), képviseli: Romhányiné Dr Balogh Edit polgármester, másrészről, 

KÁR-MENTOR Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., 5008 Szolnok, Füst Milán út 3. (továbbiakban: 

Megbízott), képviseli: Tóthné dr. Besze Mária között (továbbiakban: Felek) 

 

Megbízó és Megbízott között 2011. 04. 06. – án megbízási szerződés jött létre az Abony északi 

városrész belvízrendezése és táj rehabilitációja kivitelezési feladatok megvalósítása tárgyában 

kiírt közbeszerzési eljárás lebonyolítói feladatainak ellátására. 

A Megbízott a szerződés módosítását kezdeményezte a következő pontokban. 

Felek a megbízási szerződést az alábbiak szerint módosítják: 

 

A szerződés 1.1. pontja az alábbira módosul: 

Az ajánlatot tevő KÁR-MENTOR Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság az Ajánlatkérő 

felkérésére tesz ajánlatot, Abony Város Önkormányzata részére az "Abony Város északkeleti 

részének csapadékvíz-elvezetése és gyűjtése" című, KMOP-3.3.1/B-10-2010-0037 jelű pályázat 

kivitelezési feladatok megvalósítása tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás lebonyolítói 

feladatainak ellátására. 
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A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 22.§-ban meghatározottak szerint 

megbízónak a Kbt. 39.§ szerinti megállapított értékhatárra tekintettel közbeszerzési eljárást kell 

lefolytatni. 

 

A szerződő felek rögzítik azt a tényt, hogy a KÁR-MENTOR Bt. rendelkezik mindazon tárgyi és 

személyi feltétellel, mely megbízás esetén teljeskörű közbeszerzési tevékenység ellátásához, 

eljárások lebonyolításához szükséges. A megbízott kijelenti, hogy a megbízási szerződés 

tárgyának teljesítésére hivatalos közbeszerzési tanácsadót vesz igénybe (Tóth Róbert Miklós 

5000 Szolnok, Arany János u. 20. szám; nyilvántartási sorszáma: 769; eng.szám: T/3-38/382-

12009) és ügyvédet (Dr. Koltay Zsolt 5000 Szolnok, Szapáry út 25-29)). A Megbízott a 

TESZOR’ 08 74.90.20 „Egyéb, m.n.s. szakmai, tudományos és üzleti szolgáltatás” tevékenység 

keretében látja el feladatát a Megbízó megbízása alapján. Rögzítik a felek azt is, hogy a hivatalos 

közbeszerzési tanácsadó 20.000 eFt/kár és 30.000 eFt/év mértékű teljeskörű saját 

felelősségbiztosítás alapján végzi tevékenységét, 

 

A szerződés 3. pontja az alábbira módosul: 

 

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy megbízottat a 2.2. pontban foglalt feladatok 

maradéktalan, s szerződésszerű ellátásért megbízási díj illeti meg, melynek mértéke összesen: 

bruttó 1.900.000,-Ft, azaz egymillió-kilencszázezer forint. 

 

A szerződés 3.1., 3.2., 3.3. pontjai változatlanok maradnak, továbbá jelen szerződés - 

módosítással nem érintett részei változatlanok maradnak. 

 

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

felek elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt helyben hagyólag írták 

alá. Jelen módosítást a Képviselő-testület a 183/2011. (V.26.) sz. határozatával jóváhagyja. 

 

Abony, 2011. május…. 

 

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

Abony Város Önkormányzat                           KÁR-MENTOR Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. 

Romhányiné Dr. Balogh Edit  Tóthné dr. Besze Mária 

            polgármester       Megbízott 

- - - 

 

10./ Napirendi pont tárgya:  Térfigyelő rendszer kialakításához kapcsolódóan 

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, kiegészíteni nem 

kívánta. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Legutóbb, amikor tárgyalták ezt a napirendi pontot, javaslatot tett arra 

vonatkozóan, hogy készítsék elő az anyagot. Sajnálattal tapasztalta, hogy senki nem 

foglalkozott az üggyel. Javaslatként hangzott el részéről az is, hogy a rendszer tervezését 

illetően, első körben végeztessék el a munkát, és utána pályáztassák meg a konkrét műszaki 
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tartalom ismeretében. Ez is egyfajta megoldás, hogy a kivitelező készíti egyúttal a terveket 

is. Technikai megoldás és megoldás között jelentős különbségek lehetnek.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Figyelembe vette a hivatal, hogy készítse el azokat a 

paramétereket, amit az ajánlati dokumentációnak tartalmaznia kell. Előkészítő munkákba 

nem vehetnek részt a hazai cégek. Egy teljesen független vagyonvédelmi szakember készíti 

el, akit a közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság tagjai közé is javasolt. Pontosan azért került így 

elkészítésre az anyag, hogy ne legyen benne senki, aki korábban ajánlatot adott. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Véleménye szerint a műszaki specifikáció elkészítését független szakértőre 

kell bízni. Kérte, hogy a határozati javaslat ezt tartalmazza. 

 

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

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

Képviselő-testülete a műszaki specifikáció elkészítését független szakértőre bízza. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az elhangzott javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

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

határozati javaslat elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

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

következő határozatot hozta: 

 

184/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Térfigyelő rendszer kialakításához kapcsolódó közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és 

közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megbízására 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Lehetőségeink Fő tere – 

Abony Város integrált településközpont fejlesztése” című KMOP- 5.2.1/B-09-2f-

2010-0011 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó térfigyelő rendszer 

kialakításának közbeszerzési feladatok teljes körű lefolytatásával a Kár-mentor 

Bt.-t bízza meg nettó 450.000,-Ft + 25% Áfa, azaz bruttó 562.500,- Ft. A 

szükséges önerő a 2008. április 11-én kibocsátott kötvény terhére biztosított. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a térfigyelő rendszer 

kialakításához kapcsolódó közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó feladatok 

ellátásával 
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m e g b í z z a 

Temesközy Tamás  

 (2740 Abony, Szemere Bertalan út 48.) 

Tóth Róbert 

(5000 Szolnok Arany János u. 20.) 

dr. Vörös Mária aljegyző 

Pintér Gábor  

őrsparancsnok úr 

Nász Zsolt 

vagyonbiztonsági szakember 

személyeket. 
 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné Dr. 

Balogh Edit polgármestert a határozat mellékletét képező megbízási szerződés 

aláírására.  

 

4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a műszaki specifikáció 

elkészítését független szakértőre bízza. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Határozatról értesül:  
 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Vörös Mária aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői  

 Kár-Mentor Bt. 

 Ad-hoc Bizottság tagjai 

- - - 

 

S z ü n e t! 

 

Képviselő-testület szünet után folytatta munkáját! 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Tájékoztatásul elmondta, hogy Képviselő-testület zárt ülésen 

határozatot hozott arra vonatkozóan, hogy Dr. Soós Ferenc intézményvezetőt saját 

halottjának tekinti és a temetés költségét 400.000,-Ft-tal támogatta. 

 

Habony István képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők száma 9 fő 

 
11./ Napirendi pont tárgya:  Abony, Lovassy Sándor utca 3. szám alatti, 2253/2 

helyrajzi számú ingatlanra beérkezett pályázati anyagok 

értékelése 

  

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Javasolta, hogy a 

pályázat kerüljön újra kiírásra. 

 

Kérdezte van-e kérdés, hozzászólás? 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

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

határozatot hozta: 

 

185/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony, Lovassy Sándor utca 3. szám alatti, 2253/2 helyrajzi számú ingatlanra 

beérkezett pályázati anyagok értékeléséről 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször 

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

figyelembe véve az Abony Város Önkormányzatának Abony Város vagyonáról és a 

vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 13/2007. (IV.12.) számú rendeletben 

foglaltakat, illetve Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint 

elidegenítéséről szóló 17/2007 (IV.26.) sz. rendeletben foglaltakat, valamint Az 

önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint 

elidegenítéséről szóló 14/2007 (IV.12.) sz. rendeletben foglaltakat, az alábbi határozatot 

hozza. 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony, Lovassy Sándor utca 3. 

szám alatti, 2253/2 hrsz-ú (2.849 m2 nagyságú) jelenleg kivett lakóház, udvar az 

értékesítés pillanatában kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlanra kiírt 

pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázati eljárás keretében 

elidegenítésre kijelöli az önkormányzat tulajdonában lévő Abony, Lovassy Sándor 

utca 3. szám alatti, 2253/2 hrsz-ú (2.849 m2 nagyságú) jelenleg kivett lakóház, udvar 

az értékesítés pillanatában kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlant, olyan 

módon, hogy a beépítési célt meghatározza, szociális vagy idősek otthona címén. 

 
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a határozat mellékletét 

képező pályázati felhívás, pályázati kiírás és az adásvételi szerződés tervezet 

tartalmával. Felhatalmazza a Polgármestert a pályázati felhívás közzétételére, a 

pályázati kiírás rendelkezésre bocsátására. Az adásvételi szerződést a Képviselő-

testület az ajánlatok ismeretében véglegesíti. 

 

Határidő:  2011. szeptember 30. 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 



 48 

A végrehajtásban közreműködik: 

 Településfejlesztési Osztály 

Határozatról értesül:   

 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Vörös Mária aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 

 185/2011.(V.26.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

Abony Város Önkormányzat (2740. Abony, Kossuth tér 1.) egyfordulós, nyílt pályázati 

eljárás keretében elidegenítésre meghirdeti az Abony, Lovassy u. 3. sz. (2253/2 hrsz.) alatti 

kivett jelenleg lakóház, udvar, értékesítés időpontjában kivett beépítetlen terület művelési 

ágú ingatlant szociális vagy idősek otthona létesítése céljából beépítési kötelezettség mellett. 

A földterület nagysága: 2.849 m2 

 
A pályázati kiírás átvehető:  2011. június 15-től – 2011. szeptember 2-ig 

ügyfélfogadási időben (ingyenesen). 

 

A pályázati ajánlat benyújtásának időpontja: 2011. szeptember 7.-én 10 óra. 

 

A pályázati kiírás átvételének és az ajánlat benyújtásának helye:  
Abony Város Polgármesteri Hivatal  

Településfejlesztési Osztály 

Abony, Kossuth tér 1. I. emelet 29. sz. szoba 

 

Ajánlatok elbírálása: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pályázat 

benyújtását követő 2011. évi szeptember 29.-ei rendes ülése. 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület fenntartja azon jogát, hogy érvényes 

ajánlat/ok esetén is a pályázatot eredménytelennek minősítse. 

Eredménytelenség megállapítása esetén Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület 

jogosult ismételten pályázat kiírására. 

 

A pályázat módjára, valamint a pályázatra vonatkozó egyéb információkat a pályázati kiírás 

tartalmazza. 

 

Az ajánlatokat a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően kell benyújtani. 

 

Bővebb felvilágosítás az ajánlat benyújtásának helyén vagy az 53/360-832 telefonszámon 

kapható. 

 Abony Város Önkormányzat 

 Képviselő-testülete 
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P Á L Y Á Z A T I    K I Í R Á S 
 

INGATLANRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK  

 

Az ingatlan adatai:  Abony, Lovassy Sándor utca 3. (helyrajzi szám: 2253/2) 

 Alapterület összesen: 2.849 m2 

 Művelési ág: beépítetlen terület 

 Beépítési kötelezettség: szociális vagy idősek otthona 

 

Az ingatlan használaton kívüli. 

Az ingatlan közmű ellátottsága: az ingatlan csatorna bekötéssel rendelkezik, azonban egyéb 

közművel nem ellátott, azokra való rácsatlakozás lehetősége biztosított. 

 

BEÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSOK: 

 

Az ingatlan a város északi részén az Abonyi Lajos útról csatlakozó Kasza illetve Haladás 

utcákról megközelíthető Lovassy Sándor utcában helyezkedik el. 

 

A telek Abony Város Helyi Építési Szabályzata szerint Lf-2 jelű lakóövezetbe sorolt. Az 

építési övezetben az alábbi felsorolt funkciójú épületek, építmények helyezhetőek el: 

 

- lakóépület, 

- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, 

- szálláshely szolgáltató épület, 

- helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 

- kézműipari építmény, 

- sportépítmény, 

 

amelyeknek környezeti paraméterei a telekhatáron nem haladják meg az övezet környezeti 

határékeket. 

 

- Övezeti besorolása: Lf-2. 

- A kialakítható legkisebb telekterület: 700 m2 

- Legnagyobb beépíthetőség: 25% 

- Zöldfelület legkisebb mértéke: 50% 

- Építménymagasság: maximum 5,0 m 

- Beépítési mód: oldalhatáron álló. 

 

Vagyonnyilvántartás szerinti besorolás: korlátozottan forgalomképes. 

 

PÁLYÁZATRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK: 

 

Hivatalos nyelve: Magyar 

 

A pályázat típusa: egyfordulós 

 

Elbírálás szempontjai:  
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Nyertes: az önkormányzat szempontjából a legelőnyösebb árajánlatok közül a legmagasabb 

árajánlatot adó. Rövidebb fizetési idő vállalása azonos ajánlatok esetén előnyt jelent. 

 

Az ajánlatok felbontásának  
 

Helye: Abony Város Polgármesteri Hivatal Tárgyalója I. emelet 25. szoba 

 Abony, Kossuth tér 1. 

Időpontja: 2011. szeptember 7. 1030 óra 

Módja: nyilvános 

Az eredményhirdetés 

 
Helye: Abony Város Polgármesteri Hivatal Díszterme 

 Abony, Kossuth tér 1. 

 

Időpontja: 2011. szeptember 29. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes 

ülése. 

 

Célja 

A kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlan szociális vagy idősek otthona létesítése 

beépítési kötelezettség mellett. 

 

Az elbírálás eredményéről a pályázók a Képviselő-testületi döntést követően írásbeli 

értesítést kapnak. 

 

Elbírálásra jogosult: Abony Város Képviselő-testülete 
 

A PÁLYÁZÓT TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEK: 

 

Az ajánlattevők ajánlataikat zártan, cégjelzés nélküli borítékban, minden oldalon eredeti 

aláírással, 1 példányban nyújthatják be az ajánlatok beadására nyitva álló határidőben és 

helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel személyesen vagy meghatalmazottjuk útján. 

Az ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal, vagy teljes bizonyító erejű 

magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát. 

 

A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag 

kötelező nyilatkozatát: 

 

- ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy milyen célra kívánja hasznosítani az 

ingatlant 

- a vételár nettó összegére vonatkozóan. Alternatív ajánlat nem tehető. 

 

Ajánlatot tenni csak 100.000,- Ft. összegű pályázati biztosíték megfizetése mellet lehet. A 

pályázati biztosítékot a tulajdonos az ERSTE Bank Hungary Zrt. pénzintézetnél 

vezetett, 11993609-06147486-10000104 számú költségvetési elszámolási számlája javára 

kell megfizetni. 

 

A pályázathoz eredetiben csatolni kell: 
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a pályázati biztosíték befizetésének igazolását – a pályázati kiírásban, felhívásban – 

meghatározott egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat, mellékleteket. 

 

A pályázó köteles: 

- aláírási címpéldányt, cégbírósági bejegyzés 30 napnál nem régebbi igazolását, 

egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány meglétét, magánszemély esetén 

személyazonosságának igazolására vonatkozó iratokat csatolni. 

- a kiírás mellékletében szereplő szerződés-tervezet elfogadására vonatkozóan 

nyilatkozni, 

- az ingatlan hasznosítására vonatkozóan a megvalósítandó célt közölni. 

Hiánypótlás:  

- A pályázat hiányosságának észlelése esetén a pályázó felszólítást kap 3 munkanapos 

határidő tűzésével a hiányosságok pótlására. 

- Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat, vagy azoknak nem a hiánypótlási 

felhívásban meghatározott módon tett eleget a megjelölt határidőben, a pályázatot 

érvénytelennek kell tekinteni. 

- A hiánypótlás nem vonatkozhat az elbírálás szempontjaira, azaz 
    1. terület hasznosításának céljára, 

   2. vételár-ajánlatra. 

 

Az ajánlattevő ajánlatához az ajánlat benyújtásától a nyertessel való szerződéskötésig, illetve 

az eljárás eredménytelenné nyilvánításáig kötve van. 

 

A pályázati eljárás Abony Város Önkormányzat Vagyongazdálkodási Pályázati szabályzata 

előírásai alapján történik, az ajánlat benyújtásával az ajánlattevő a Szabályzat rendelkezéseit 

magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Szabályzat megtekinthető az ajánlat benyújtásának 

helyén. 

 

A pályázati felhívásban, kiírásban közölt feltételek nem teljesítése, 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 KIÍRÁS MELLÉKLETEI: 

 

Kivonat Abony városrendezési szabályzatából, valamint adásvételi szerződéstervezet, melyet 

a Képviselő-testület a pályázatok elbírálásakor az ajánlat ismeretében a hatályos 

jogszabályok alapján véglegesíti. 

 Abony Város Önkormányzat 

 Képviselő-testület  
 

- - - 

 

12./ Napirendi pont tárgya:  A Nagyabonyi Színkör Kulturális Egyesület támogatási 

kérelmének elbírálása 

   

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni nem 

kívánta. Elmondta, hogy bizottságok megtárgyalták az előterjesztést és a határozati 

javaslatot, a kérelmet nem támogatták. 

 

Dr. Magyar Gábor Sándor: Véleménye szerint méltánytalanul keveset áldoz kultúrára a 

város. A közösségépítő, fiatalokat egyben tartó folyamatot támogatni kell. Kérte a képviselő-

testületet, hogy az ifjúság érdekében az ilyen, és hasonló folyamatokat támogassák. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Mindenképpen támogatásra méltó a Nagyabonyi Színkör, 

éppen ezért korábban már kaptak támogatást. Minden egyes kérelmet sajnos nem áll 

módjában a testületnek támogatni, mert nincs rá fedezet. Korábban már egyszer elutasították 

a kérelmet, ennek ellenére újból beadták. Sport szakosztályok részéről is érkeznek kérelmek, 

úgy látszik, addig jönnek a kérelmek, amíg meg nem törik a képviselő-testület. Kérte, hogy a 

jövőben előre megfontolt tervezést végezzenek a társadalmi és sport szervezetek, hogy a 

támogatás szétosztásakor megfelelő támogatásban részesülhessenek. Pünkösdölőt városi 

intézmény szervezi, éppen ezért a kettőt nem lehet azonosság alá vonni. 

 

Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás? 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy támogatják a Nagyabonyi Színkör 

által benyújtott kérelmet. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 2 igen és 1 nem szavazattal, 6 tartózkodás 

mellett a Nagyabonyi Színkör által benyújtott kérelmet nem támogatta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

186/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Nagyabonyi Színkör Kulturális Egyesület támogatási kérelmének elbírálásáról 
 

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

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

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagyabonyi Színkör Kulturális 

Egyesület nyári rendezvényeinek támogatási igényét pénzügyi fedezet hiányában 

elutasítja. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: 2011. május 31. 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit 

Végrehajtásban közreműködik:  

Gazdasági Osztály 

Határozatról értesülnek: 

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 
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dr. Vörös Mária aljegyző 

Valamennyi osztályvezető 

Nagyabonyi Színkör Kulturális Egyesület 

 

- - - 

 

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

Kiállítóhely kérelme a Múzeum vagyonvédelmi 

rendszerének kiépítéséhez szükséges pénzügyi fedezet 

biztosításáról 

   

  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 hangzott el. 

 

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

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

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

határozatot hozta: 

 

187/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely kérelme a Múzeum 

vagyonvédelmi rendszerének kiépítéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról 

 

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

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

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abonyi Lajos Művelődési Ház, 

Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely vagyonvédelmi rendszerének kiépítésére 516 000 

Ft pénzügyi fedezetet biztosít, melyet: 

 

- az Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenységei 

841-1261/390703-2 bontás, városi tevékenység egyéb vásárolt 

közszolgáltatások (TV közvetítés) 55319 kiadási előirányzatáról 

- Az Abonyi Lajos Falumúzeum 910-2011/685818-4 bontás egyéb gépek, 

berendezések 13152 előirányzatára átcsoportosít. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 
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Határidő: 2011. május 31. 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit 

Végrehajtásban közreműködik:  

Gazdasági Osztály 

A határozatról értesülnek: 

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Vörös Mária aljegyző 

Valamennyi osztályvezető 

Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 

 

- - - 

 

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

Kiállítóhely támogatási kérelme a Pünkösdölő 

rendezvénysorozatra szükséges pénzügyi fedezet 

biztosításáról 

   

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

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

kívánta. Elmondta, hogy változott a fedezet helye: a fedezetet átcsoportosítják a 

Polgármesteri Hivatal adatátvitel, távközlési 55111 kiadási előirányzatáról, a városi 

tevékenység kulturális tevékenység kiadásainak 552195 kiadási előirányzatára.  

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Elöljáróban elmondta, hogy nem szeretné a lakosságot 

megfosztani semmilyen szórakozási lehetőségtől. Elvi kérdést csinál abból, hogy van egy 

elfogadott együttes bizottsági és testületi határozat. Volt egy keretösszeg, ami igaz, nem túl 

sok. Egyetértettek azzal, hogy a jövőben magasabb összeggel támogassák a rendezvényeket. 

November 23-án tárgyalták a rendezvénytervet, amikor még nem ismerték a költségvetést. 

Javaslata az volt, hogy 1 napos legyen a Pünkösdölő rendezvény, a fúvószenekari találkozó 

és az erősember verseny, valamint utcabál megrendezésével, egy sztárvendég meghívásával. 

Ekkor az a javaslat hangzott még el, hogy nagyobb összeggel támogassák az augusztus 20-i 

rendezvényeket. Erről nem is volt akkor vita. Ezzel szemben jelenleg már ott tartanak, hogy 

megtörtént a szerződéskötés és pénzügyi fedezetet kell rá biztosítani, ezzel a módszerrel nem 

ért egyet. Költségvetés elfogadásakor kellene nagyobb összeget betervezni, hogy ne legyen 

hasonló probléma. Kompromisszumra is hajlandó, például a fúvószenekari találkozót sem 

kell minden évben megrendezni, de ha megrendezik, akkor áldozni kell rá összeget, vagy 

pedig kevesebből kell gazdálkodniuk. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy 500.000,-Ft fedezetet kérnek, de csak 

415.000,Ft erejéig van szerződés. Az Egészségnap megrendezésekor körbejárták a 

vállalkozókat, vagy például a tűzijáték megszervezésére is támogatókat szoktak keresni, de 

nem ez a megoldás. Nem utólagos lekötésről van szó. Elég nagy problémát jelent, hogy már 

januárban le kell kötni a nevesebb fellépőket, mert egyébként már lefoglalásra kerülnek. 

Másik dolog az, hogy ha már megépítették a főteret, ezzel bevállalták, hogy ki is használják. 

Más településeken is meg tudják valósítani a 2-3 napos rendezvényeket. Korábban 
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elhangzott, hogy a fúvószenekari találkozót külön napon kell megrendezni. Véleménye 

szerint két utcabál belefér a költségvetésbe. 

 

Dr. Magyar Gábor Sándor: Az előző napirendi pontnál úgy döntöttek, hogy nem 

támogatják a Nagyabonyi Színkört. Ezzel nagyon rossz irányban mennek el. Közben még 

értéktelenné is minősítik mások munkáját. Megszavazta, hogy a Nagyabonyi Színkör kapja 

meg a támogatást, ezt is meg fogja szavazni. Ezen összeg töredékét nem érdemelte meg a 

Színkör. Az ilyen jellegű szórakoztatást, mint utcabál, vagy különböző fellépők meghívása 

valósítsák meg szórakozóhelyeken. Elveivel vastagon ellenkezik az ilyen fajta hozzáállás. 

 

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

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

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

határozatot hozta: 

 

188/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely támogatási kérelme 

a Pünkösdölő rendezvénysorozatra szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról 

 

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

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

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pünkösdölő rendezvénysorozatra 

500 000 Ft összegben támogatást biztosít, melynek fedezetét átcsoportosítja a 

Polgármesteri Hivatal adatátvitel, távközlési 55111 kiadási előirányzatáról, a városi 

tevékenység kulturális tevékenység kiadásainak 552195 kiadási előirányzatára.  

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: 2011. május 31. 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit 

Végrehajtásban közreműködik:  

Gazdasági Osztály 

Határozatról értesülnek: 

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Vörös Mária aljegyző 

Valamennyi osztályvezető 

Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 

 

- - - 
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15./ Napirendi pont tárgya:  Beszámoló az ABOKOM Nonprofit Kft. 2010. évi 

gazdálkodásának helyzetéről 

   

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

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

kívánta. 

 

Dr. Magyar Gábor Sándor: Elmúlt testületi ülésen kérdezte, hogy 2010. és 2011. években 

az ABOKOM Nonprofit Kft. mennyi pénzt fizetett a Gedi-Press Reklámstúdiónak reklámok 

megjelentetésére? Kérdését továbbra is fenntartotta, mivel még nem kapott rá választ. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy 2010. évben 1,7 millió forintot fizetett 

reklámköltségre az ABOKOM Nonprofit Kft. 2011. évben pedig 500.000 forintot. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Örömét fejezte ki, hogy ennyi a mérleg szerinti eredmény. Valójában 

kérdése, hogy konkrétan az év végén kifizetetlen számlák, vevői és szállítói tartozások 

összegszerűen hogyan alakultak? 

 

Gáspár Csaba: Jelenleg erre nem tud válaszolni, írásban meg fogja tenni. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy a korábbi 49 millió forintos APEH 

tartozásból mennyi van jelenleg? Kifizetetlen számlák tekintetében, hogyan áll a cég? 

 

Gáspár Csaba: Az ABOKOM Nonprofit Kft-nek jelenleg nincs APEH tartozása. 6-8 millió 

forintos részletfizetési kintlévőség van. Szállítói tartozás vonatkozásában 32 millió forint 

van. Lassú csökkenés mutatkozik a szállítói tartozás esetében. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Megköszönte az ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 

munkáját. 

 

Parti Mihály: Elmúlt időszakban közösséget érintő témaként szerepel a város területén 

elhullott állatok tetemének összegyűjtése. Kérdezte, hogy kinek a feladata az elhullott állatok 

összegyűjtése és elszállítása?  

 

Gáspár Csaba: Nincs tudomása arról, hogy ezt a tevékenységet az ABOKOM Nonprofit 

Kft-nek kellene elvégeznie. Lakosság a szennyvíztelepen elhelyezett hűtőkonténerbe 

gyűjtheti a tetemeket. Közterületen elhullott állatok begyűjtését, elszállítását a közterület-

felügyelők végzik véleménye szerint, de utána fog nézni. 

 

Kocsiné Tóth Valéria: Az előterjesztésben szereplő számadatok alapján az ABOKOM 

Nonprofit Kft. jó kézben van. Kérdezte, hogy mikorra tervezi ügyvezető úr a lomtalanítási 

akciót? 

 

Gáspár Csaba: Lomtalanítást szeptember-október hónapra tervezik, pontos időpontot nem 

tud még mondani.  
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Dr. Egedy Zsolt: Közterületen elhullott, vagy a közterületen talált állati tetem összegyűjtése 

és elszállítása mindig az önkormányzat feladata volt, így az ABOKOM Nonprofit Kft. 

közreműködésével történt. Szerződéses jogviszonyban kell az ABOKOM Nonprofit Kft-nek 

rendezni a várossal. Előzőekben a keretszerződés részét képezte ez a tevékenység. 

Lomtalanítást nagyon várja már a lakosság. A hulladékkezelési díj elfogadásakor elhangzott, 

hogy folyamatosan fogják elvégezni a lomtalanítást. Kérte, hogy ténylegesen kerüljön rá sor, 

és időben hirdesse meg az ABOKOM Nonprofit Kft. Kérdezte, hogy a zöldhulladék 

elhelyezése, valamint az építési szilárd hulladék begyűjtése hol tart?  

 

Gáspár Csaba: Zöldhulladék begyűjtésének engedélyezése jelenleg van folyamatban, mikor 

lesz jogerős engedély, pontosan nem tudja megmondani, talán 1 hónapon belül. Építési 

hulladék beszállításáról már nagyon sok tárgyaláson van túl. Elfogadható területet kellene 

találni az építési hulladék tárolására. Amennyiben a képviselő-testület, vagy a lakosság tud 

ilyen területet, akkor várják az ötleteiket. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Remondis Kétpóval kötött szerződés azt is tartalmazza, hogy 

az építési törmeléket oda kell beszállítani, de nagyon messze vannak, sokba kerül a szállítási 

költség. Holnapi napon megy a Környezetvédelmi igazgatóhoz megbeszélésre, talán tudnak 

ebben az ügyben előbbre lépni. Egyébként, ha máshol helyezik el az építési törmeléket, 

máshová szállítják, ezzel szerződést szegnek. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Ennek a dolognak lényege, az újrahasznosítás. Korábbi ülésen a Remondis 

Kétpó ügyvezetője részt vett és elmondta, hogy nem lesz drágább beszállítani Szolnokra, de 

ez csak ígéret maradt. Érthetetlen, hogy Kétpóra olcsóbb szállítani, mint Szolnokra. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Amennyiben tiszta törmeléket szállítanak, azért nem kell 

fizetni. Vályogtörmelék esetében 80 %-os kedvezményt kapnak, viszont a tégla és 

betontörmelék esetében nem fizetnek lerakási díjat, de a szállítási díj a sok. 

 

Parti Mihály: Véleménye szerint a lakosság hajlandó lenne a lerakási díjért is fizetni. Tiszta 

téglából még, ha konténert használnak jelképes összegért, meg lehetne oldani, a darálási 

költséget előre be lehetne fizetni. Betontörmelék kiváló alapanyag lehetne utak alapjául.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Megköszönte még egyszer az ügyvezető úrnak az ésszerű 

gazdálkodást. Nagyon örömteli, hogy jelenleg nincs csőd közeli állapotban az ABOKOM 

Nonprofit Kft. Kötelező feladatait ellátta és még a belvízvédekezésben is szerepet vállalt. 

 

Parti Mihály: Maga részéről is megköszönte Gáspár Csaba ügyvezető úr munkáját, és külön 

megköszönte a Múzeum előtti járda elkészítését. 

 

Gáspár Csaba: Köszönte a szép szavakat az ABOKOM Nonprofit Kft. valamennyi 

dolgozója nevében. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy a határozati javaslatot ki kell egészíteni 

azzal, hogy a Városi Strandfürdő veszteségét 7.202 eFt összegben tudomásul veszik. A 

különbözet kifizetésére fedezetet a 2011. évi költségvetésben a város és lakásgazdálkodás 

ABOKOM  Nonprofit Kft. bontásán biztosítják.  
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Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás? 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

Képviselő-testülete a Városi Strandfürdő veszteségét 7.202 eFt összegben tudomásul veszi. 

A különbözet kifizetésére fedezetet a 2011. évi költségvetésben a város és lakásgazdálkodás 

ABOKOM  Nonprofit Kft. bontásán biztosítja.  

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett az elhangzott javaslatot elfogadta. 

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

határozati javaslat elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 

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

határozatot hozta: 

 

189/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az ABOKOM Nonprofit Kft. 2010. évi gazdálkodásának helyzetéről szóló beszámolóról 
 

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

LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve az 

ABOKOM Nonprofit Kft. egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának 30. pontjában 

foglaltakat az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ABOKOM Nonprofit Kft. 2010. 

évi gazdálkodásának helyzetéről szóló mérlegbeszámolóját: 

 

173 976 000 Ft főösszeggel 

11 104 000 Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Strandfürdő veszteségét 

7.202 eFt összegben tudomásul veszi. A különbözet kifizetésére fedezetet a 2011. évi 

költségvetésben a város és lakásgazdálkodás ABOKOM  Nonprofit Kft. bontásán 

biztosítja.  

 

Határozatról értesül: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester  

dr. Vörös Mária aljegyző 

Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

ABOKOM Nonprofit Kft. 

- - - 

 

16./ Napirendi pont tárgya:  Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 

2/2011.(II.18.) számú rendeletének módosítása 
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  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 hangzott el. 

 

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

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az előterjesztést és a rendelet-tervezetet egyhangúlag elfogadta, és a következő 

rendeletet hozta: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2011. (VI. 01.) önkormányzati rendelete 

     az  Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.18.) 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 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.18.) sz. rendelet 

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

 

Bevételi főösszegét   4 347 208 eFt-ban 

Kiadási főösszegét   4 347 208  eFt-ban  

 

állapítja meg az alábbi részletezéssel. 

 

Tárgyévi pénzforgalmi költségvetési bevételek: 

   Intézményi működési bevételek:   396 292 e Ft 

   Önkormányzat sajátos működési bevételei:  907 039 e Ft 

   Önkormányzat költségvetési támogatása:  794 706 e Ft 

   Támogatásértékű bevételek, kiegészítések:  178 815 e Ft 

   Végleges pénzeszközátvétel államh.kiv.:      2 352 e Ft  

   Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:        200  e Ft 

   Támogatásértékű bevételek,kiegészítések:  127 118 e Ft 

   Támogatási kölcsönök visszatérülése:      5 000 e Ft 

                2 411 522  e Ft 

Tárgyévi költségvetési kiadások: 

   Személyi juttatások:     977 179 e Ft 

   Munkaadókat terhelő járulékok:   269 779 e Ft 
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   Dologi és egyéb folyó kiadások:   907 172 e Ft 

   Támogatásértékű kiadások:      43 945 e Ft 

   Végleges pénzeszközátadás műk.c.     25 724 e Ft 

   Társadalom- és szociálpolitikai jutt.:   113 577 e Ft 

   Ellátottak pénzbeli juttatása:      11 910 e Ft 

   Felújítási kiadások:       39 395 e Ft 

   Beruházási kiadások:     813 172 e Ft 

             Végleges pénzeszközátadás felh.c.                              5 116 e Ft 

   Kölcsönnyújtás:       32 000 e Ft 

   Tartalékok:      679 478 e Ft 

                 3 918 447 e Ft 
 

Költségvetési hiány:                     1 506 925 e Ft  

Költségvetési többlet:               0 e Ft 

 

Finanszírozási műveletek bevétele:            0 e Ft 

Finanszírozási műveletek kiadása:            428 761 e Ft 

 

Finanszírozási hiány:              428 761 e Ft 

Finanszírozási többlet:              0 e Ft 

 

A hiány belső finanszírozása:          1 935 686 e Ft 

A hiány külső finanszírozása:            0 e Ft 

 

 

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

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

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

(5)A Rendelet 2/b. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 

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

 

2. §  

 

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

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

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

 (4)A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. 

 (5)A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. 

 (6)A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. 

 

3. § 

 

    (1)A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép. 

(2)A Rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép. 

           Záró rendelkezés 

 

4.  § 
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Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba. 

 

Abony, 2011. május 26. 

 

           Romhányiné Dr. Balogh Edit sk.               dr. Vörös Mária sk. 

      polgármester                        aljegyző 

 

Kihirdetve: Abony, 2011. június 01. 

         dr. Vörös Mária sk. 

                            aljegyző 

- - - 

 

Kocsiné Tóth Valéria képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők 

száma 8 fő 

 

17./ Napirendi pont tárgya:  A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény igazgatói állására pályázat 

kiírása 

   

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

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

kívánta. 

 

Kérdezte van-e kérdés, hozzászólás? 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

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

határozatot hozta: 

 

190/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói 

állására pályázat kiírásáról 

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

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvényben, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási 

intézményekben szóló 138/1992. (X. 8.) Kormányrendeletben foglaltak alapján az alábbi 

határozatot hozta: 
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1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyulai Gaál Miklós Általános 

Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói állásának betöltésére 

pályázatot ír ki a határozat mellékletét képező tartalommal. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról   

szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § (6) bekezdése alapján megbízza az 

Oktatási, Sport és Kulturális Bizottságot, hogy a pályázati határidő lejártát követő 

huszonegy napon belül a pályázó(ka)t  meghallgassa.  

 

Határidő: 2011. május 26. napját követő 5 munkanapon belül (KSZK honlapján történő 

megjelenés, illetve megküldés az Oktatási és Kulturális Közlöny szerkesztősége részére, 

valamint a helyben szokásos módon történő közzétételre)             

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 
Jegyzői Titkárság 

A határozatról értesül:  
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Dr. Vörös Mária aljegyző  

Valamennyi Osztályvezető 

Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

 

 

190/2011.  (V.26.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 pályázatot ír ki 

 

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében 

eljárva, figyelembe véve a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, a 

közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 138/1992. (X. 8.) 

Kormányrendeletben foglaltakat 

 

a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

igazgatói állásának betöltésére 

 

az alábbi tartalommal: 

 

A pályázatot meghirdető szerv:    Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

Munkahely: Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

              2740 Abony, Kálvin u. 11. 

 
Munkáltatói jog gyakorlója: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

Munkakör: igazgató 

 

A magasabb vezetői beosztás időtartama: 5 év; 2011. augusztus 15. - 2016. augusztus 14.  
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Az állás betöltésének ideje: 2011. augusztus 15.  

 

A magasabb vezető megbízással járó feladatok:  

- feladata az intézmény rendeltetésszerű működésének biztosítása, a munkatervben 

meghatározott feladatok végrehajtásának megszervezése 

- gondoskodik az intézményben folyó szakmai tevékenység feltételeiről; koordinálja az 

intézményben folyó pedagógiai tevékenységet; ellenőrzi az intézményben folyó 

tevékenységek, foglalkozások, rendezvények folyamatát, színvonalát 

- felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a szabályszerű 

vagyonkezelésért, és a takarékos gazdálkodásért 

- összeállítja és elkészíti a fenntartó által meghatározott szempontok és ütemezés szeri 

int a szakmai, tematikai és/vagy működési beszámolókat, elemzéseket 

- dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, melyet jogszabály 

hatáskörébe utal 

- működteti az intézmény minőségirányítási programját 

- irányítja és ellenőrzi az intézmény dolgozóinak munkáját 

- gyakorolja a Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint a hatályos 

jogszabályokban biztosított, hatáskörébe tartozó munkáltatói jogköröket 

 

Pályázati feltételek: 

 felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség 

 legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat 

 pedagógus-szakvizsga 

 

A pályázathoz csatolni kell: 

 a pályázó szakmai életrajzát, 

 az intézmény vezetésére vonatkozó programot, fejlesztési elképzeléseket,  

 az iskolai végzettséget igazoló okmány(ok) közjegyző által hitelesített másolatát,  

 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 

 pályázó nyilatkozatát, melyben hozzájárul, hogy a pályázati anyagát a pályázat 

elbírálásában részt vevők, valamint az illetékes bizottságok és a képviselő-testület 

megismerhesse, abba betekinthessen 

 nyilatkozatot arról (a személyes adatokról szóló 1992. évi LXIII.  törvény 3. § (1) 

bekezdése alapján), hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, a pályázat elbírálásában 

részt vevők betekintési jogának gyakorlásához hozzájárul 

 nyilatkozatot az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. 

törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról 

 

Juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 

138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet alapján kerül megállapításra.  

 

A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 

közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 

munkakörbe kinevezhető, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

20/B. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. 
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A pályázat benyújtásának határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és 

Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán 

történő megjelenéstől számított 30 nap (2011. 07. 

02.) 

 

A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes 

oldalán történő megjelenés időpontja: 2011. 06. 02. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtási határidő lejártát követő 30 nap utáni 

első képviselő-testületi ülés időpontja.  

 
Egyéb információk: A pályázatot Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármesternek címezve, 

zárt borítékban (személyesen vagy postai úton) 2 példányban kell 

beadni. 

Postacím: Polgármesteri Hivatal, 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

A pályázattal kapcsolatos felvilágosításra a Jegyzői Titkárságon (53) 360-135/119 vagy (53) 

360-010  telefonszámon kérhető.  

- - - 

 

18./ Napirendi pont tárgya:  Nevelési-oktatási intézmények Alapító Okiratának 

módosítása 

   

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy a 

jogszabályi előírásoknak és a MÁK előírásainak megfelelően az SNI fogalmat és a normatív 

támogatás lehívásához az Alapító Okiratot módosítani szükséges. Továbbá a Gyulai Gaál 

Miklós Általános Iskola, és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Kinizsi Pál 

Gimnázium és Szakközépiskola esetében a könyvtár került be módosításként az Alapító 

Okiratba. 

 

Kocsiné Tóth Valéria képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők 

száma 9 fő 

 

Kérdezte van-e kérdés, hozzászólás? 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

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

határozatot hozta: 

 

191/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a nevelési-oktatási intézmények Alapító Okiratának módosításáról 
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Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

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

1992. évi XXXVIII. törvényben, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. 

(XII.19.) Kormányrendeletben, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvényben foglaltakat, az alábbi határozatot hozza: 

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

tartalommal módosítja. 

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

tartalommal adja ki. 

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

Alapító Okiratát a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal módosítja. 

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

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

 

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

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

módosítja. 

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

Módszertani Intézmény Alapító Okiratát a 6. sz. melléklet szerinti tartalommal 

adja ki. 

 

4.     a.) A Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okiratát a 7. sz. melléklet 

szerinti tartalommal módosítja. 

            b.) A Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okiratát a 8. sz. melléklet 

szerinti tartalommal adja ki. 

 

5.      a.) A Gyöngyszemek Óvodája Alapító Okiratát a 9. sz. melléklet szerinti tartalommal 

módosítja. 

            b.) A Gyöngyszemek Óvodája Alapító Okiratát a 10. sz. melléklet szerinti 

tartalommal adja ki. 

 

6.        a.) A Pingvines Óvoda Alapító Okiratát a 11. sz. melléklet szerinti tartalommal 

módosítja. 

b.) A Pingvines Óvoda Alapító Okiratát a 12. sz. melléklet szerinti tartalommal adja 

ki. 

 

7.      a.) A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát a 13. számú melléklet szerinti 

tartalommal módosítja. 

b.) A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát a 14. sz. melléklet szerinti 

tartalommal adja ki. 

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

a 15. számú melléklet szerinti tartalommal módosítja. 

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

Okiratát a 16. sz. melléklet szerinti tartalommal adja ki. 
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9. A változás törzskönyvi nyilvántartásba történő átvezetéséhez kapcsolódó 

intézkedéseket meg kell tenni.  

 

Határidő: 2011. május 31. 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:    
Gazdasági Osztály 

Jegyzői Titkárság 

A határozatról értesül:  

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

Dr. Vörös Mária aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

Valamennyi Intézményvezető 

Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága 

 

Határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi! 

 

- - - 

 

19./ Napirendi pont tárgya:  A POWER Sportegyesület kérelmének elbírálása 

   

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

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

kívánta. 

 

Dr. Abonyi Viktor: Elmondta, hogy közelről ismeri a Karate Egyesületet, mint orvos 

tevékenyen részt vesz az életükben. Nagy létszámmal működő, sikeres egyesületről van szó, 

nagyon szép eredményeket tudnak felmutatni. Ehhez képest elég kevés támogatást adott az 

önkormányzat számukra. Lehetetlen helyzetbe fog kerülni az egyesület, ha nem tud 

támogatást biztosítani az önkormányzat. Kérte, hogy találjanak megoldást támogatás 

formájában, kamatmentes kölcsönként is meg lehetne tenni. A következő évben pedig többet 

is adhatnának nekik. Ingyenes teremhasználatot kértek, de az anyagban szerepel, hogy erre 

nincs lehetőség. Nem szeretné, ha az egyesület megszűnne. Mindenképpen átgondolásra 

érdemesnek tartotta az egyesület támogatását. 

 

Gulykáné Gál Erzsébet: A támogatás elosztására vonatkozóan elmondta, hogy az elosztás 

elve minden egyesületnél ugyanaz, a bizottság figyelembe veszi a bázis létszámot, 

eredményességet. Eredményeket folyamatosan figyelemmel kíséri, tagdíjat fizetnek és 

bevételeik vannak-e. Idei évben a tavalyi összegeket tudta a bizottság megszavazni. 

Amennyiben nagyobb lesz az összeg, akkor nagyobb lesz a támogatás is. Azt is el kell 

mondani, hogy az egyesület tartozást halmozott fel, és a tavalyi támogatási összegből sem 

törlesztettek. A bérbeadó is méltányosabb lenne, ha hajlandóságot látna az egyesület részéről 

a tartozás törlesztésére vonatkozóan. Le kell ülni a sportcsarnok vezetőjével és egyeztetni, 

hogyan tudnának helyet biztosítani az egyesület számára. 
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Dr. Abonyi Viktor: Amíg a jelenlegi helyzet nem oldódik meg, addig kellene megoldást 

találni. 

 

Fekete Tibor: Emlékeztette a testület tagjait, hogy az október 13-i önkormányzati 

választásokra készülve a meghirdetett programban az önvédelemre történő nevelés is 

szerepelt. Abony jelentős számú gyermekeinek tanítja meg az egyesület az önvédelem 

alapjait. Alapvetően a fegyelemről, alkalmazkodásról szól ez a sportág. Az egyesületnek 

olyan berendezései vannak, amelyek egyszerű eszközök, de nem összeegyeztethető a 

kézilabdával, vagy más sportággal. A talaj minőségét is figyelembe kell venni, nem 

akármilyen talajon valósítható meg az edzés. Amennyiben nem tudják a bérleti díjat 

megfizetni, akkor erkölcsi értelemben mindenképpen veszteség éri a várost. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Megint olyan elhúzódó dologról van szó, amely két éve tart, 

bérleti díjtartozásról van szó. Polgármesteri programban szerepelt az önvédelmi program és 

az odafigyelésre nevelés. Somogyi Imre Általános Iskolában edzettek, ott is kifizetetlen 

számlákat hagytak maguk után. Beköltöztek másik területre ott is kifizetetlen számla maradt. 

Azt kell megvizsgálni, hogy van-e arra lehetőség, hogy a konditermet biztosítsák számukra. 

Nem biztos, hogy jó irányba visz, ha az önkormányzat megsegíti az egyesületet, és átvállalja 

a tartozást. A tartalékkeret felosztásakor adjanak be kérelmet, és támogatni fogják az 

egyesületet, jelenleg viszont nincs rá mód. 

 

Dr. Magyar Gábor Sándor: Nyilván mindenki belátja, hogy támogatni kell az egyesületet. 

Elhangzott, hogy nagyobb összeggel támogatták korábban. Amikor ilyen képességű 

gyerekek edzéséről, továbbfejlődéséről van szó, akkor támogatást kell szavazni számukra. 

Ezek az egyesületek az önkormányzat által jutnak pénzhez. Mindenki belátására bízza, de 

véleménye szerint a kért összeg felét szavazzák meg. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Nem tud olyan kérelmet támogatni, ami a működési 

költséget növeli.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Az anyagban szerepel, hogy 1,3 millió forint tartozása van az 

egyesületnek, mely több év alatt halmozódott fel. A helyet biztosító vállalkozás ingyen, vagy 

minimális költségért biztosította a helyszínt, ennek ellenére kiderült, hogy felhalmozódott a 

bérleti díj. Önkormányzat II. félévtől járuljon hozzá, hogy bérleti szerződést kössenek. 

Önkormányzat a támogatási összeg keretéig kössön szerződést az ingatlan tulajdonosával. A 

következő időszakban így nem fog felhalmozódni ennyi tartozás. Így lehetne helyreállítani 

az aránytalanságot, hogy minden egyesületnek ingyenesen biztosít helyet.  

 

Dr. Abonyi Viktor: Támogatta Dr. Egedy Zsolt képviselő ötletét, az egyesület további 

működése biztosított lenne. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta, hogy vizsgálják meg annak lehetőségét, hogyan 

tudja az Önkormányzat a bérleti díjat a jövőben átvállalni.  

 

Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás? 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy Abony Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete a POWER Karate SE edzéseinek megtartására állandó helyet biztosítani 

nem tud, javasolja kapcsolat felvételét a teremhasználat tekintetében a Somogyi Imre 

Általános Iskola, Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény és a Városi Sportcsarnok vezetőjével. Az egyeztetett időpontokban a Képviselő-

testület az ingyenes teremhasználatot biztosítja. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az elhangzott javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

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

Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, vizsgálja meg annak lehetőségét, hogyan 

tudja az Önkormányzat a bérleti díjat a jövőben átvállalni. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az elhangzott javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

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

határozati javaslat elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

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

következő határozatot hozta: 

 

192/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a POWER Karate Sportegyesület kérelmének elbírálásáról 

 

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

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

1992. évi XXXVIII. törvényben foglaltakat, az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A POWER Karate SE anyagi támogatására a 2011. évi költségvetésben fedezet nem 

áll rendelkezésre. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a POWER Karate SE edzéseinek 

megtartására állandó helyet biztosítani nem tud, javasolja kapcsolat felvételét a 

teremhasználat tekintetében a Somogyi Imre Általános Iskola, Gyulai Gaál Miklós 

Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Városi Sportcsarnok 

vezetőjével. Az egyeztetett időpontokban a Képviselő-testület az ingyenes 

teremhasználatot biztosítja. 

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, 

vizsgálja meg annak lehetőségét, hogyan tudja az Önkormányzat a bérleti díjat a 

jövőben átvállalni. 

 

Határidő: 2011. június 30. 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
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A határozat végrehajtásában közreműködik:  
 Gazdasági Osztály 

Jegyzői Titkárság 

A határozatról értesül: 

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Vörös Mária  aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

POWER Karate Sportegyesület 

- - - 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta, hogy a meghívóban szereplő nyílt ülés 22. 

napirendi pontját, nyílt ülés 20. napirendi pontjaként tárgyalja meg a képviselő-testület. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pont cseréjének 

elfogadásáról. 

  

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett a napirendi pont cseréjét egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

193/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Napirendi pont cseréje/A nyári gyermekétkeztetés fedezetének biztosításáról 

 

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

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, a meghívóban nyílt ülés 22. napirendi 

pontjaként szereplő „A nyári gyermekétkeztetés fedezetének biztosítása” című napirendi 

pontot nyílt ülés 20. napirendi pontjaként tárgyalja.  

 

- - - 

 

Fekete Tibor képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők száma 8 fő 

 

20./ Napirendi pont tárgya:  A nyári gyermekétkeztetés fedezetének biztosítása 

   

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Az 

előterjesztésben szerepel, hogy az önkormányzat teljes egészében vállalja a nyári 

gyermekétkeztetés fedezetének biztosítását. Bizottságok megtárgyalták, és egyhangúlag 

támogatták. Elmondta, hogy jogszabály határozza meg, hogy ki a rászorult. Többségében 

hátrányos helyzetű gyermeket érinti. 

 

Kérdezte van-e kérdés, hozzászólás? 

 

Kérdés, hozzászólás 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 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

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

határozatot hozta: 

 

194/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a nyári gyermekétkeztetés fedezetének biztosításáról 

 

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

XLV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, a 16/2011.(IV.29.) NEFMI rendelet alapján 

az alábbi határozatot hozza: 

 

1.) A Képviselő-testület 11.300.688,-Ft-ot biztosít a nyári gyermekétkeztetés 

megvalósítására. Az összeg fedezete a 2011. évi költségvetésben a működési 

céltartalék soron rendelkezésre áll. 

 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1.) ponthoz kapcsolódó 

feladatok ellátására. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Határozat végrehajtásában közreműködik: 

 Gazdasági Osztály 

 Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

Határozatról értesül: 
 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Vörös Mária aljegyző 

 Valamennyi osztályvezető 

- - - 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Tekintettel a késői időpontra a hátralévő napirendi pontok 

megtárgyalására 2011. június 06-án kerül sor. A Képviselő-testületi ülés 16.00 órakor kezdődik. 

 

- - - 

 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, így Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester a 

nyílt ülést bezárta. 

 

K.m.f. 

 

        

Romhányiné dr. Balogh Edit    dr. Vörös Mária 

                       polgármester              aljegyző 

     

 

    Gulykáné Gál Erzsébet              Fekete Tibor 

jegyzőkönyvi hitelesítők 


