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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 14-i 
rendkívüli üléséről. 
 
Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Bánné Hornyik Mária, 
Csányi Tibor, Dudinszky István, Kocsiné Tóth Valéria, Kovács László, Krupincza 
Tibor, Murvainé Kovács Rita, Paczáriné Barna Rozália, Parti Mihály, Pető Istvánné, 
Retkes Mária, Szabó András Istvánné Képviselő-testület tagjai 13 fő. 
 
Napirend tárgyalása közben érkezett: Mészáros László, Dr. Egedy Zsolt 
alpolgármester, Gulykáné Gál Erzsébet, Habony István képviselő. 
 
Távolmaradását jelezte: Földi Áron képviselő. 
 
Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: Dr. Németh Mónika jegyző, Urbán 
Ildikó aljegyző, Dr. Pástét Rita jegyzői titkárságvezető, Kovács Teodóra humán 
közszolgáltatások és munkaügyi osztályvezető, Győri Lászlóné hatósági és 
építésügyi osztályvezető-helyettes, Mátyus Zoltánné településfejlesztési 
osztályvezető-helyettes, Darányi Erika jegyzőkönyvvezető.  
 
Meghívottként jelen volt: Estókné Csete Olga Szolnoki Polgármesteri Hivatal 
részéről, dr. Soós Ferenc Élőlánc Abonyért Lokálpatrióta Egyesület, Sárkányné 
Bálint Mária intézményvezető Városi Sportcsarnok, Tóth Róbert KÁR-MENTOR Bt. 
képviseletében, Sulyok Istvánné ügyvezető igazgató ABOKOM Nonprofit Kft. 
 
Jelen volt továbbá: Györe Tibor Mozgáskorlátozottak Pest Megyei Egyesülete 
Abonyi Szervezete képviseletében. 
 
Állampolgári megjelenés: 2 fő. 

- - - 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: köszöntötte a képviselő-testületi ülésen 
megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés az önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2007. (VI. 29.) számú rendelet 
értelmében került összehívásra. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 fővel határozatképes, az ülést 
megnyitotta. 
 
A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot. Névsor szerint Kocsiné Tóth 
Valéria és Kovács László képviselők a jegyzőkönyv hitelesítők. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a jegyzőkönyv hitelesítők 
személyének elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen és 0 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett elfogadta Kocsiné Tóth Valéria és Kovács László jegyzőkönyv 
hitelesítők személyét. 
 

- - - 
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Kovács László: elmondta, hogy az Adrássy utca 3-5. szám alatti lakók jelezték, 
hogy az ABOKOM Kft. hulladékszállító autója tönkretette az általuk épített járdát 
Kollár Péter ügyvezető ígéretet tett, hogy helyreállítja a járdát az összegyűjtött 
törmelékanyagból. Választ szeretne kapni arra, hogy az Önkormányzat miért nem 
tudja vállalni a helyreállítást? A lakosok saját pénzből építették a járdát, ezért 
támogatja azon kérelmüket, hogy a járda kerüljön helyreállításra. 
 
Dudinszy István: jelezte, hogy a mai napon volt fenn a salgóbányai táborban. 
Néhány éttermet végigjárt, ahol érdeklődött az ételek áráról és a kiszállítási 
lehetőségről. Nagyon jók a kondíciók. 
 
Mészáros László képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők 
száma 14 fő. 
 
Úgy gondolja, hogy a tábor felújításával és az étkeztetéssel foglalkozni kellene a mai 
ülésen, fel kellene venni napirendre. 
  
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolta, hogy 
kerüljön felvételre a Salgóbányai tábor működtetéséről szóló napirend. Az Egyebek 
napirendi pont keretein belül javasolta tárgyalni a tábor működtetését. 
Ismertette a napirendi pontokat. 
 
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester az ülésre megérkezett, így a jelenlévő 
képviselők száma 15 fő. 
 
A meghívóban szereplő napirendi pontokon túl, felvételre javasolta nyílt ülés 12. 
napirendi pontjaként: 
 
 Egyebek – Salgótarján, Vár u. 22. sz. 12191 hrsz-ú önkormányzati 

tulajdonban lévő ingatlan működtetése 
 
Habony István képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők 
száma 16 fő. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott napirendi pont 
felvételéről. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az elhangzott napirendi pont felvételével egyhangúlag 
egyetértett, és a következő határozatot hozta: 
 

101/2009. (IV. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Egyebek – Salgótarján, Vár u. 22. sz. 12191 hrsz-ú önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlan működtetése című napirendi pont felvétele 
 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvényben biztosított jogkörében 
eljárva, figyelembe véve Abony Város Önkormányzatának a képviselő-
testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007. 
(VI. 29.) számú rendelet 16. § (7) bekezdésében foglaltakat, a 
meghívóban nem szereplő „Egyebek – Salgótarján, Vár u. 22. sz. 12191 
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hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan működtetése” című 
napirendi pontot a képviselő-testületi ülésen a nyílt ülés 12. napirendi 
pontjaként napirendre tűzi. 

- - - 
 
Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy az SZMSZ 8. § (3) a) bekezdése 
alapján a Képviselő-testület zárt ülés tart állásfoglalást igénylő személyi ügy 
tárgyalásakor, ha az érintett személy a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele. 
 
A Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság kiegészítése és megbízása című napirend 
kapcsán az érintettek a képviselő-testületi ülés időpontjáig írásbeli nyilatkozatot nem 
tettek, ezért zárt ülésen kerül megtárgyalásra a napirendi pont. 
 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosított napirendi pontok 
elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett a módosított napirendeket egyhangúlag elfogadta. 
 
Napirend:        Előadó: 
 
Nyílt ülés: 
 

1. Szolnok Megyei Jogú Város „TIOP 1.2.1-Agóra, Romhányiné dr. Balogh Edit 
multifunkcionális közösségi központok és terüle- Polgármester 
ti közművelődési tanácsadó szolgálat infrastruk- 
turális feltételeinek kialakítása” című pályázati  
program keretében a közművelődési együttműkö- 
dés kereteit, valamint annak szakmai tartalmát 
meghatározó Együttműködési Megállapodás el- 
fogadása 
 

2. Abony Város Önkormányzat 2009. évi közbeszer- Romhányiné dr. Balogh Edit 
zési tervének elfogadása    Polgármester 

 
3. Megbízás Abony Város Önkormányzata tevékeny- Romhányiné dr. Balogh Edit 

ségéhez kapcsolódó közbeszerzési feladatok ellá- Polgármester 
sára 

 
4. Közbeszerzési Szabályzat módosítása  Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 
 

5. Az „Abony” név használatának engedélyezése Romhányiné dr. Balogh Edit 
Polgármester 

 
6. Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola pályá- Romhányiné dr. Balogh Edit 

zatának támogatása     Polgármester 
 

7. Abony Város Sportkoncepciójának elfogadása Bánné Hornyik Mária 
Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln. 
 

8. A helyi önkormányzatok fenntartásában lévő Romhányiné dr. Balogh Edit 
sportlétesítmények felújításának támogatása Polgármester 
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9. A KMOP-2.1.1/B-08-2008-0053 azonosító számú Romhányiné dr. Balogh Edit 
és „Abony Város belterületi kapcsolatainak javítá- Polgármester 
sa az élhetőbb település megvalósítása érdekében” 

 című nyertes projekthez kapcsolódóan projektme- 
 nedzsmenti feladatok ellátására történő cég kivá- 
 lasztása 
 

10. „Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának Romhányiné dr. Balogh Edit 
támogatása” elnevezésű központi munkaerő-piaci  Polgármester 
program keretében közcélú foglalkoztatás szerve- 
zéséhez szükséges személyek foglalkoztatásának 
támogatása 
 

11. Egyebek – Salgótarján, Vár u. 22. sz. 12191 hrsz-ú Romhányiné dr. Balogh Edit 
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan működte- Polgármester 
tése 

 
Zárt ülés: 
 

1. Javaslattétel PRÍMA Díj adományozására  Romhányiné dr. Balogh Edit 
Polgármester 
 

2. Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság kiegészítése és Romhányiné dr. Balogh Edit 
megbízása      Polgármester 

 
 

- - - 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy van-e napirend előtti kérdés, 
hozzászólás? 
 
Parti Mihály: elmondta, hogy elindult a városban is a közmunkaprogram, de 
hiányolja, hogy nem csatlakoztak ahhoz a módszerhez, amelyhez Törtel már igen. 
Törtel környékén a közmunkaprogram keretén belül összeszedték a szemetet. 
Javasolta, hogy egy hetes program keretében Abony város környezetét tegyék 
rendbe. 
 
Telefonos értesítést kapott arról, hogy a Piócás dűlőben lévő kis erdőbe - amely a tél 
végeztével 70 %-os kiirtottságban van -, teherautóval hordják a szemetet. Jelezte a 
Hatósági Osztály felé, nem tudja, hogy sikerült-e ebben lépni valamit. 
 
Véleménye szerint a közmunkaprogram arra is lehetőséget ad, hogy a városban lévő 
jelzőtáblák megigazításra kerüljenek. Már többször jelezte, hogy a Bicskei út és a 40-
es út torkolatánál hiányzik az elsőbbségadás jelzőtábla. Beszélt az útellenőrzőkkel, 
akik azt mondták, hogy az Önkormányzat feladata a táblák helyreállítása. Véleménye 
szerint a táblák hiánya vagy nem megfelelő állapota komoly veszélyforrást jelent. 
 
Elmondta, hogy korábban az év három időszakában voltak olyan kitűzött 
környezetrendező programok, amelyeket a nyár beálltával megvalósítottak. 
Véleménye szerint ezt idén is meg kellene oldani. 
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A Somogyi Iskola előtti új járdaszakasz kapcsán elmondta, hogy a látvány nem 
felemelő, a zöld felület növelése érdekében szükséges lenne egy sövénysort 
telepíteni. 
A Vasút út 2. szám alatti ingatlan kapcsán egy állampolgári javaslat értelmében az 
épületet le kellene bontani, és ideiglenesen a helyén parkolót kialakítani. Úgy 
gondolja, hogy ha a Kécskei út megépül, akkor a középiskola mellett és a Lila 
üzletsor előtti parkolás meg lesz tiltva. Véleménye szerint a Zeneiskola melletti „park” 
sem tölti be a funkcióját, nem igazán van gondozva az év folyamán. 
Az utak garanciális bejárása megtörtént. Nem tudja, hogy a Településfejlesztési 
Osztály mit ért el a garanciák érvényesítésében. 
Az őszi fatelepítés kapcsán elmondta, hogy a száraz tavaszi időben meg kellene őket 
locsolni. 
Örvendetes, hogy a Bartók Béla és az Alkotás úton a lakosság részéről önerőből 
aszfalttörmelékkel javítás történt. 
 
Habony István: elmondta, hogy bővebb tájékoztatást szeretne hallani arról, hogy a 
tavalyi évben a garanciákat hogyan sikerült érvényesíteni. 
Elmondta, hogy a 40-es úton az útpadka mellett nagy mennyiségű föld halmozódott 
fel. Véleménye szerint ez a közmunkaprogram keretében eltakarítható lenne. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a közmunkaprogramban összesen 
160 fő rendszeres szociális segélyen lévő ember vesz részt. Kéthetente 20 főt lehet 
foglalkoztatni, mert a Munkaügyi Központ ennyit tud egyszerre adminisztrálni. Holnap 
érkezne a következő 20 ember, melyből már 6 fő visszamondta a részvételét. Az 
érkező 14 ember fogja elvégezni a 40-es út kerékpársávjának utcaseprését, valamint 
a fűnyírás is esedékes már. A Somogyi Iskola előtt virágágyások elültetése is tervben 
van. Az egynyári és évelő növényeket ezután kell majd elültetni, korábban nem 
lehetett. A virágkertészettel már felvették a kapcsolatot, a költségvetésben erre 
fedezet van. 
 
A Vasút út 2. sz. alatti ingatlan kapcsán elmondta, hogy meg kell várni, míg az üzlet 
bérlője kiköltözik, aztán értékesítésre és hasznosításra szánható az ingatlan, ha a 
Képviselő-testület úgy határoz. A parkoló kialakításának lehetőségét azon a területen 
meg fogják vizsgálni. Mivel közlekedési csomópont az a terület, ezért nem 
szerencsés ott a parkoló kialakítása. A Zeneiskola udvarát a tanárok és a szülők 
rendbe tették. A kerítés megrendelése a Dorottya út lezárásához megtörtént. Plusz 8 
ember lesz a fák locsolására, amely holnaptól lesz esedékes. A sportpályán és a 
játszótéren van lehetőség locsolásra. A Vörösmarty úton problémásabb a fák 
locsolása, mert nem zárt területen vannak a fák. 
 
Az Andrássy út kapcsán elmondta, hogy nem tartja szerencsésnek a földút 
törmelékkel való feltöltését. Véleménye szerint gléderezéssel helyre lehet állítani a 
megrongálódott területet, ha az ABOKOM Kft. tette tönkre. A vasúti bontott kő 
felhasználása kapcsán sorrendet hoztak létre. Véleménye szerint nem lehet ad-hoc 
jelleggel utcákat feltölteni a vasúti kővel, és a tégla törmelékkel való feltöltése sem 
szerencsés. Minden választókörzetben vannak olyan utcák, ahol várják az útalapot. 
Az Andrássy utcában tavaly került megvalósításra a belvizes terület rehabilitációja. 
Tíz millió Ft értékben szivattyú került elhelyezésre. A korábban elmaradt munkákért 
valamelyest kárpótolva lettek az ottani lakosok. Véleménye szerint azokat az utakat, 
amelyek kőtörmelékkel feltöltésre kerültek, nem lehet gléderezni. 
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Kovács László: elmondta, hogy a lakosok önerőből széles járdát építettek, amelyet 
az ABOKOM hulladékszállító járműve - azzal, hogy magánterületen fordult meg -, 
tönkretett. Úgy gondolja, hogy a kárt mindenképpen helyre kell állítani. Véleménye 
szerint a lakosok kérése elfogadható és megvalósítható. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy van-e még napirend előtti kérdés, 
észrevétel?  
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 

- - - 
 

1./ Napirendi pont tárgya: Szolnok Megyei Jogú Város „TIOP 1.2.1-Agóra,
multifunkcionális közösségi központok és területi 
közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális 
feltételeinek kialakítása” című pályázati program 
keretében a közművelődési együttműködés 
kereteit, valamint annak szakmai tartalmát 
meghatározó Együttműködési Megállapodás 
elfogadása 

    
  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: köszöntötte Estókné Csete Olgát, a Szolnoki 
Polgármesteri Hivatal részéről. Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kérdezte, 
hogy az előterjesztéshez kíván-e kiegészítést tenni? 
 
Mészáros László képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők 
száma 15 fő. 
 
Estókné Csete Olga: elmondta, hogy részt vett három bizottsági ülésen, és 
megköszönte, hogy az együttműködési megállapodást a bizottságok alaposan 
áttanulmányozták, és értékes észrevételekkel igazították helyre a megállapodás 
problémáit. Szolnok városa számára nagyon fontos az Agóra pályázat, szeretné a II. 
fordulós pályázatot is megnyerni. A pályázat egyik részeként egy tanácsadó 
közművelődési központ feladatával is megbízásra kerül az Agóra feladatkörét ellátó 
művelődési központ, ezért szükséges, hogy az önkormányzatokkal együttműködési 
megállapodást írjanak alá. A tanácsadó központi szerep által olyan kulturális 
hálózatot kívánnak létrehozni Szolnok vonzáskörzetében, amely kölcsönös 
előnyökkel járna a programban résztvevő településeknek. Anyagi hozzájárulást a 
résztvevő városoktól nem kérnek, de különböző szolgáltatásokat nyújtanának Abony 
számára. A város rendezvényeihez technikailag is hozzá tudnának járulni. Olyan 
programok állnának rendelkezésre a központban, amely segítené a város általános 
iskolásainak és középiskolásainak tanulmányait, valamint a szakemberek számára 
továbbképzési lehetőséget biztosítanának. Arra is lehetőség van, hogy Abonnyal 
közösen turisztikai felületen megjelenjenek. Az Agóra központ arra is vállalkozik, 
hogy összegyűjti a környező települések kulturális kínálatát és azt kiajánlja. Az Agóra 
program kölcsönös előnyöket jelentene, de semmilyen kötelezettséget nem kell 
vállalniuk a résztvevő településeknek, minden csak lehetőség. 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy Abony város kulturális önállósága 
megmarad, valamint a normatívában ez nem jelent elvonást a város számára. Olyan 
színteret kapnak, ahol a város színjátszói, kulturális hagyománnyal rendelkező 
szerveződései lehetőséget kapnak a megmutatkozásra. A környező települések 
kultúrájába betekintést nyernek, de a város az önállóságát nem veszíti el. 
 
Az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság ülésén elhangzott, amennyiben lesz 
lehetőség az együttműködési megállapodás módosítására, úgy a VII. Kilépés 
fejezetéből „A kilépéskor a kilépő tag döntéshozó szervezete minősített többséggel 
határoz.” mondat kerüljön törlésre. 
 
Kocsiné Tóth Valéria: üdvözölte a kezdeményezést, mert úgy gondolja, hogy 
Szolnok város közelsége miatt a település fiatalsága Szolnok szolgáltatásait igénybe 
veszi. Az I. fejezet 3.) pontja kapcsán a bizottsági ülésen elhangzott, hogy külön 
megállapodás tárgyát képezi, hogy a partnerek milyen eszközökkel támogatják a 
programot. Kérdezte, hogy a partnerek részéről mi az a minimum összeg, amellyel 
hozzá kell járulniuk a folyamatos fenntartáshoz? 
 
Estókné Csete Olga: elmondta, hogy az Agóra programot, ill. a pénzügyi feltételeket 
Szolnok város biztosítja. 
 
Kocsiné Tóth Valéria: azok a települések, akik részt vesznek a fenntartásban, azok 
olyan arányban részesülnek majd a szolgáltatásokban? 
 
Estókné Csete Olga: elmondta, hogy lesznek a központban olyan szolgáltatások, 
amelyekért díjat kell majd fizetni, egységesen minden településnek. Ha az intézmény 
belépődíjat állapít meg, akkor természetesen fizetni kell.  
 
Kocsiné Tóth Valéria: kérdezte, hogy a személyzet fenntartásához és a 
működtetéshez hozzá kell-e járulnia a városnak? 
 
Estókné Csete Olga: elmondta, hogy teljes egészében Szolnok városa biztosítja a 
személyi és tárgyi feltételeket. Lesznek azonban olyan szolgáltatások, amelyért 
fizetni kell. Olyan jellegű normatív támogatást viszont nem kér Szolnok városa, amely 
Abony városát terhelné. 
 
Kocsiné Tóth Valéria: tehát az a cél, hogy minél többféle programot tudjanak 
kiközvetíteni? 
 
Estókné Csete Olga: elmondta, hogy a kultúra akkor fejlődik igazán, ha hálózatos 
kapcsolatot létesítenek, és tudnak egymásról. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság javasolta, 
hogy ha a módosítás átvezetésre kerül az együttműködési megállapodásban, akkor a 
Képviselő-testület hatalmazza fel az aláírásra, hogy emiatt már ne kerüljön vissza a 
Képviselő-testület elé az előterjesztés. 
 
Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még kérdés, észrevétel? 
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
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Ismertette a módosító javaslatokat. 
 
Abony Város Önkormányzata kezdeményezi, hogy az Együttműködési Megállapodás 
VII. Kilépés fejezetéből „A kilépéskor a kilépő tag döntéshozó szervezete minősített 
többséggel határoz.” mondat törlésre kerüljön. 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslat 
elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az elhangzott módosító javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az így módosított Együttműködési 
Megállapodás aláírására. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslat 
elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az elhangzott módosító javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
Dr. Egedy Zsolt: a IV. fejezet 2.) pontja tekintetében külön megállapodásban 
vállalható a település részéről a fenntartás támogatása. Az előterjesztés tartalmazza, 
hogy a Szolnok városának kell biztosítania az önfenntartást és a pályázatban 
megfogalmazott célokat 2023-ig. 
 
Estókné Csete Olga: elmondta, hogy lehetnek olyan külön megállapodások, 
amelyek közös rendezésű programokra vonatkozhatnak. 
 
Gulykáné Gál Erzsébet képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő 
képviselők száma 16 fő. 
 
Mészáros László képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő 
képviselők száma 17 fő. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette a határozati javaslatban foglaltakat. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati 
javaslat elfogadásáról a módosító javaslatokkal együtt. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az előterjesztést, ill. a határozati javaslatot a módosító 
javaslatokkal együtt egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
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102/2009. (IV. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Szolnok Megyei Jogú Város „TIOP 1.2.1 – Agóra, multifunkcionális 
közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat 
infrastrukturális feltételeinek kialakítása” c. pályázati program keretében a 
közművelődési együttműködés kereteit, valamint annak szakmai tartalmát 
meghatározó Együttműködési Megállapodás 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 szándékát fejezi ki, hogy 

Szolnok Megyei Jogú Város TIOP 1.2.1 – Agóra, multifunkcionális közösségi 
központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális 
feltételeinek kialakítása” c. pályázati program 2. fordulóra benyújtandó, a 
közművelődési együttműködés kereteit és szakmai tartalmát tisztázó 
Együttműködési Megállapodás aláírását támogatja.   

2. A program megvalósításához Abony Város Önkormányzat részéről önerő 
biztosítása nem szükséges. 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét 
képező Együttműködési Megállapodás aláírására. 

4. Abony Város Önkormányzata kezdeményezi, hogy az Együttműködési 
Megállapodás VII. Kilépés fejezetéből „A kilépéskor a kilépő tag döntéshozó 
szervezete minősített többséggel határoz.” mondat törlésre kerüljön. 

5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az így módosított 
Együttműködési Megállapodás aláírására. 

 
Határidő: 2009. április 30., ill. módosított Együttműködési Megállapodás 
aláírásának időpontja 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik: 
Településfejlesztési Osztály 
A határozatról értesül: 
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
Dr. Németh Mónika jegyző 
Urbán Ildikó aljegyző 
Településfejlesztési Osztály 
Jegyzői Titkárság 
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 
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102/2009. (IV. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

Együttműködési Megállapodás 

amely létrejött 

egyrészről 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (mint Projektgazda - Szolgáltató)  

másrészről 

Törökszentmiklósi Többcélú Kistérségi Társulás,  
Kunszentmártoni Többcélú Kistérségi Társulás, 

Abony Önkormányzata, 
Jászkisér Önkormányzata, 
Jászladány Önkormányzata, 

Jászalsószentgyörgy Önkormányzata, 
Jánoshida Önkormányzata, 

Alattyán Önkormányzata 
 
(mint Partnerek - Kedvezményezettek)  

mint felek (a továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott napon és 
helyen, az alábbi feltételekkel és szakmai tartalommal: 

I. A megállapodás tárgya 

1.) Jelen együttműködési megállapodás (a továbbiakban: Együttműködési 
Megállapodás) aláírásával Felek kifejezik együttműködési szándékukat 

abból a célból, hogy a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 
keretében megvalósuló, „TIOP 1.2.1/08/1 azonosító jelű, Agóra, 

multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó 
szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” pályázaton - a támogatás 
elnyerése esetén – az Együttműködési Megállapodásban foglaltakat közösen 

megvalósítják. 

2.) Az Együttműködési Megállapodás az AGÓRA fejlesztési projekt 

megvalósításának, valamint a projekt szakmai eredményei fenntartásának 
időszakára: 2023. július 1.-ig tartó időszakra vonatkozik. 

3.) Felek kifejezik azon közös szándékukat, hogy a projektben vállalt 

együttműködési szolgáltatások megvalósításának befejezése után az addig 
elért eredmények további folyamatos fenntartását saját eszközeikkel is 

adottságaikhoz mérten biztosítják. 

4.) Az együttműködő Felek az 1.) pontban megjelölt pályázatban meghatározott 
„területi közművelődési tanácsadó szolgálat” cél megvalósításának a jelen 

együttműködési megállapodásban kidolgozott konkrét céljai megvalósulása 
érdekében együttműködnek. A Felek közös elhatározásból megbízzák a 
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Projektgazdát a pályázat megvalósításának szakmai koordinálásával, 

valamint az együttműködési szolgáltatások közös elemeinek képviseletével. 

II. A megállapodás céljai 

1.) Általános cél: a kulturális alapú város- és térségfejlesztés révén - amely 
egyben a felek közötti együttműködésnek is az alapja – a térségek és 
települések közötti kulturális, infrastrukturális fejlettségbeli különbségek 

mérséklése, a kulturális esélyteremtés és esélyegyenlőség biztosítása.  
 

2.) A projekt keretében biztosítani a partner kistérségek és települések számára 
is közművelődési, kulturális célú együttműködést, kialakítani annak szervezeti 
kereteit. 

 
3.)A szolnoki kistérségi központ közművelődési intézménye (az Aba Novák 

Kulturális Központ Nonprofit Kft., mint Agóra intézmény) által biztosítani a 
jelen megállapodásban foglalt kistérségek és települések számára a 
közművelődési, kulturális célú szakmai szolgáltatásokat. 

 
4.)Felek a projekt keretében olyan térségi szintű közművelődési, közoktatási, 

képzési és közösségi funkciók ellátásának, szolgáltatások fejlesztésének 
megvalósítása érdekében működnek együtt, amelyek hozzájárulnak a térség 

és a régió versenyképességéhez, felzárkózásához.  
 
5.) A Projektgazda (Szolgáltató) Szolnok Megyei Jogú Város, és a fenntartásában 

működő Aba Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft. (mint AGÓRA) mellett 
Kedvezményezettek - a kistérségek és települések (civil szervezetei/ 

intézményei) - maguk is a megvalósuló AGÓRA fejlesztés szakmai keretében 
fejlesztésekben programokkal, rendezvényekkel, helyszínekkel, prezentációs 
felülettel jelenhetnek meg az alábbi fejlesztési területeken:  

 
● Multifunkcionális közösségi központ funkció,  

 
● Közösségi, képzési és élményfunkciók,  
 

● Kedvezményezettek kulturális- közművelődési alapszolgáltatásainak 
támogatása, kistérségi közművelődési tanácsadói és szolgáltatási 

funkció biztosítása és igénybe vétele. 

III. A Projektgazda feladatai, jogai és kötelezettségei 

1.) A Projektgazda vállalja a jelen megállapodás keretében vállalt térségi 

közművelődési tanácsadó szolgálat funkció feltételeinek kialakítására 
vonatkozó előterjesztés(ek) jogi előkészítését, illetve a pályázatban a 

Partnerek képviseletét. 

2.) A Projektgazda képviseleti jogköre: 

2.1. A Felek a jelen Együttműködési Megállapodás aláírásával megbízzák és 

meghatalmazzák a Projektgazdát, hogy a projektben foglaltak 
megvalósítása során – Felek előzetes egyeztetései után és döntésüknek 

megfelelően - képviseletükben teljes jogkörrel eljárjon. 
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2.2. A Projektgazda nevében jognyilatkozat adására, elfogadására, 

kötelezettségvállalásra a Projektgazda törvényes képviselője, illetve az 
általa meghatalmazott személy jogosult. 

2.3. A Felek nevében jognyilatkozat adására, elfogadására, 
kötelezettségvállalásra a Felek törvényes képviselője, vagy az általa 
meghatalmazott személy jogosult. 

IV. A Felek feladatai, jogai és kötelezettségei 

1.) A Felek jogosultak a Projektgazda által a jelen megállapodásban foglaltak 

körében összehívott üléseken szakmai véleményük, álláspontjuk kifejtésére, 
érdekeik képviseletére. 

2.) Felek kötelezettsége az AGÓRA projekt „területi közművelődési tanácsadó 

szolgálat” körébe tartozó feladatok és vállalások megvalósításának és 
fenntartásának támogatása, valamint adott feladatokra vonatkozó külön 

megállapodásokban vállalható szükséges anyagi eszközök biztosítása, a 
Felek feladatává tett kötelezettségek kellő időben való teljesítése. 

V. Felek közös feladatai, jogai és kötelezettségei 

1.) A TIOP 1.2.1/08/1. pályázat 2. fordulójával kapcsolatosan Felek az 
alábbiakat rögzítik: 

1.1. Felek a projekt elkészítése és megvalósítása során vállalják, hogy: 

a) a 2. forduló részletes pályázati kiírásában foglaltak szerint 

közreműködnek az együttműködési megállapodás szakmai 
tartalmának részletes kidolgozásában, melyet jelen Együttműködési 
Megállapodás 1. sz. melléklete tartalmaz. 

b) szükség szerint a pályázati eljárásban (pl. hiánypótlás, 
szerződéskötés, szakmai beszámolók) határidőre további adatot 

szolgáltatnak a jelen megállapodás keretében megvalósított 
tevékenységekről,  

c)  szükséges mértékben részt vesznek, és vezetői szinten 

képviseltetik magukat a pályázatot előkészítő, valamint a 
megvalósítás szakaszában szükséges, a Projektgazda által 

összehívott üléseken. 

2.) A támogatási szerződés megkötése után Felek vállalják, hogy az abban 
foglaltaknak megfelelően járnak el, szakmai vállalásaiknak eleget tesznek, a 

projektben érintett intézményeiket bevonják a szakmai program 
megvalósításába. 

3.) Felek jogosultak és kötelesek 2011-től a 2023. július 31-ig minden év 
február 28-ig az Agóra intézmény térségi közművelődési tanácsadó szolgálat 
feladatellátására vonatkozó munkatervét és beszámolóját elfogadni. 
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VI. Az együttműködés jogi, pénzügyi és szervezeti keretei 

Az együttműködés az alábbiakban megfogalmazott keretek között történik: 

1.) Az Együttműködési Megállapodással kapcsolatos valamennyi kérdésben az 

Agóra Szakmai Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) dönt. A Tanács 
hatásköre különösen: 

1.1. A projekt megvalósítására és 12 évig történő fenntartására fordítható 

források összegének jóváhagyása. 

1.2. A Projektgazda által az Agóra infrastrukturális feltételeinek kialakítása 

és a pályázat szakmai és pénzügyi tartalmára vonatkozó 
előterjesztések elfogadása. 

2.) A Tanács tagjai: a Szerződő Felek, az Agóra intézmény hivatalos 

képviselője, valamint meghívottként az AGÓRA fórum küldöttje 
(képviselője). A Tanács elnöke a Projektgazda hivatalos képviselője, akit 

eseti meghatalmazással az általa meghatalmazott személy képviselhet. 

a. Az Agóra Szakmai Tanács üléseit valamely tag székhelyén, szükség 
szerinti gyakorisággal, de minimum évente a Projektgazda hívja össze. 

b. A Tanács ülésének összehívása, annak tervezett időpontját 
megelőzően legalább 8 nappal, a napirend egyidejű közlésével 

elektronikus levélben és faxon történik. Amennyiben a tag további 
napirendi pont megtárgyalását javasolja, úgy azt a meghívó 

megérkezésétől számított 3 napon belül - minden tagnak továbbított - 
elektronikus válaszlevélben kezdeményezheti. A napirenden, illetőleg a 
kiegészített napirenden nem szereplő kérdéseket a Tanács csak abban 

az esetben tárgyalja, amennyiben ahhoz az ülésen jelenlévő tagok 
mindegyike hozzájárul.  

c. A Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok több mint 
50%-a jelen van.  

d. A Tanács ülésének határozatképtelensége esetén ismételten ülést 

kell tartani legalább 40 %-os jelenléttel. A megismételt ülés időpontját 
az eredeti ülésre szóló meghívóban is meg lehet jelölni, ebben az 

esetben külön értesítést nem kell küldeni.  

e. A Tanács ülését az elnök vezeti. Az ülés megnyitását követően a 
Tanács elfogadja a napirendet. Az egyes napirendi pontok tárgyalásánál 

valamennyi tag, illetve tanácskozási joggal rendelkezők képviselőinek 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy kifejthesse álláspontját. A tagok 

a napirendhez csatolt határozati javaslatokhoz módosító javaslatot 
nyújthatnak be. Az álláspontok kifejtését követően az elnök szavazásra 
teszi fel a határozati javaslatot, illetve a módosító javaslatokat. 

f. A Tanács a határozatát alapesetben egyszerű szótöbbséggel hozza. 
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g. A Tanács egyhangú határozatot hoz: 

a) az Együttműködési Megállapodás módosításáról; 
b) a Felek által (konzorciumban) benyújtandó pályázatok szakmai és 

pénzügyi tervének elfogadásáról, az ütemezésről és a feladatok 
végrehajtásnak munkamegosztásáról; 

c) konzorciumban benyújtott pályázatok esetében a Támogatási 

Szerződés elfogadásáról; 
d) az Együttműködési Megállapodás hatályának meghosszabbításáról; 

 
Felek a Tanács határozatát magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A 
határozatban foglaltak megszegése szerződésszegésnek minősül. A Tanács 

üléseiről jegyzőkönyv készül. 

3.) Felek egymással hagyományos és elektronikus levelezés útján is tartják a 

kapcsolatot a tagok által meghatározott elérhetőségeken. A Projektgazda a 
tagoknak szánt tájékoztató anyagokat elektronikus úton is továbbítja. A 
dokumentumok archiválásáról a tagok saját szabályzataik alapján 

gondoskodnak. 

4.) A Tanács tevékenységének adminisztrációját a Projektgazda végzi. A 

Projektgazda által meghatározott esetekben a tagok adatszolgáltatásukat 
eredeti nyomtatott irat, illetőleg eredeti okirat formájában teljesítik. 

5.) Felek gondoskodnak arról, hogy a fenntartásukban lévő, és a projekt 
szakmai megvalósításában érintett közművelődési intézmények, szervezetek 
egymással és a Tanáccsal együttműködjenek. 

6.) Felek az Agóra Szakmai Tanács működésének szakmai segítése céljából 
létrehozzák az Agóra Fórumot, melynek tagjai az alábbiak lehetnek: 

Szolnok Megyei Jogú Város, a Szolnoki Többcélú Kistérségi Társulás, a 
Törökszentmiklósi Többcélú Kistérségi Társulás és a Kunszentmártoni 
Többcélú Kistérségi Társulás, Abony, Jászkisér, Jászladány, 

Jászalsószentgyörgy, Jánoshida és Alattyán területén működő közművelődési 
intézmények, civil szervezetek, gazdálkodó szervezetek, oktatási 

intézmények, nemzetiségi és kisebbségi önkormányzatok. Az Agóra Fórum 
javaslattételi, tanácskozási és véleményezési joggal rendelkezik az Agóra 
Szakmai Tanács irányába. Az Agóra Fórum képviselője – aki kizárólag 

valamely Kedvezményezett közművelődési intézmény képviselője lehet - 
meghívottként az Agóra Szakmai Tanács rendes tagja. 

7.) Bármely fél jogosult egyeztetést kezdeményezni, amennyiben a 
megállapodásban foglalt jogai sérülnek, továbbá abban az esetben, ha más 
tag a kötelezettségeinek nem tesz eleget. 

8.) A Felek a jelen megállapodás 1. számú mellékletében foglalt szakmai 
tartalmának teljesítésében együttműködésre vállalnak kötelezettséget. 

9.) A Felek kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni minden olyan 
körülményről, amely a projekt eredményességét, vagy határidőre történő 
teljesítését gátolja vagy veszélyezteti. 
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10.)  Jelen Együttműködési Megállapodás keretében a Felek jogaik gyakorlása és 

a kötelezettségeik teljesítése során a jóhiszeműség és a tisztesség 
követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködve kötelesek 

eljárni. 

VII. Kilépés 

1.) Felek kinyilvánítják azon szándékukat, hogy együtt kívánják az Agóra 

multifunkcionális közösségi központ területi közművelődési tanácsadó 
szolgáltatói funkciójának szakmai tartalmát kialakítani és fenntartani a 

Szolgáltató által az AGÓRA pályázatban biztosítandó infrastrukturális és 
szolgáltatási feltételek keretekre építve.  

2.) A jelen megállapodásban vállalt szakmai tartalom nem teljesítése esetén 

bármely félnek – részletes szakmai indoklással - joga van az 
Együttműködési Megállapodás felmondására. A kilépésről a kilépő tag 

döntéshozó szervezete minősített többséggel határoz. A tag kilépési 
döntésével együtt tudomásul veszi, hogy amennyiben ezzel veszélyezteti az 
Együttműködési Megállapodásban rögzített célok sikeres megvalósítását, a 

tagok döntése alapján Szolgáltató akár kártérítési igénnyel is felléphet vele 
szemben. 

VIII. Hatály 

1.) Az Együttműködési Megállapodás jelen megállapodás aláírásától az Agóra - 

multifunkcionális közösségi központ és területi közművelődési tanácsadó 
szolgálat 12 éves kötelező fenntartási idejének végéig: 2023. június 30-ig 
érvényes. 

IX. Egyéb rendelkezések 

1.) Az Együttműködési Megállapodás aláírásáról a Felek döntéshozó testületei 

határozatot hoznak. 

2.) Az Agóra projekt szakmai előkészítése és megvalósítása során – 2008-2011 - 
felek közös konszenzus alapján meghatározzák az együttműködés tartalmi 

kereteit, elkészítik a kistérség közművelődési koncepcióját, tartalmi fejlesztési 
stratégiáját, konkrét cselekvési terveit. Ennek keretében közösségi, képzési, 

művészeti, kulturális célú turisztikai programokat, fejlesztéseket dolgoznak 
ki. A 2009-2011 közötti teendőket a 2. számú melléklet: Intézkedési terv 
tartalmazza. 

3.) A projekt fenntartása során – 2011. július 1-jétől – megvalósítják a közösen 
kialakított szakmai programot. 

Szerződő Felek jelen okiratot átolvasás és egymás felé igazolt egységes 
értelmezést követően, mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag írják alá. 
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Jelen Együttműködési Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény hatályos rendelkezései irányadók. 

Kelt: Szolnok, 2009. év …………. hó ……... napján 

 
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 
 

Törökszentmiklósi Többcélú Kistérségi Társulás,  
 

Kunszentmártoni Többcélú Kistérségi Társulás, 
 
Abony Önkormányzata, 

 
Jászkisér Önkormányzata, 

 
Jászladány Önkormányzata, 
 

Jászalsószentgyörgy Önkormányzata, 
 

Jánoshida Önkormányzata, 
 

Alattyán Önkormányzata 
1. sz. melléklet 

 

Az Együttműködési Megállapodás szakmai tartalma: 
 

Az együttműködés szakmai tartalmát illetően az Aba Novák Kulturális Központ 
Nonprofit Kft., mint Agóra intézmény, az alábbi szakmai, módszertani, 
szolgáltatási feladatot látja el, illetve koordinálja: 

 
● A közösségi funkciók tekintetében: 

 
1.) Segítik a települések közösségi életének megerősítését, új közösségek, 
civil szervezetek létrehozását. 

 
2.) A közösségi élet bővítésében, segítésében különös figyelmet fordítanak az 

ifjúsági korosztály és az idősek művelődési lehetőségeire.  
 

3.) Bemutatkozási lehetőséget biztosítanak a településeken művészeti 

csoportoknak, alkotó közösségeknek. Ennek érdekében műsoros esteket, 
kiállításokat (vándorkiállításokat is) szerveznek a kistérségekkel és 

településekkel együttműködve. 
 

4.) Segítséget nyújt közösségek, civil szervezetek számára pályázati 

lehetőségek felkutatásában, pályázatok megvalósításában.  
 

5.) Elektronikus és papír alapú közösségi adatbázist épít ki, melyet 
hozzáférhetővé tesz az interneten is. Az elektronikus adatbázis építése 
tekintetében együttműködik a Magyar Művelődési Intézettel és 
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Képzőművészeti Lektorátussal, illetve az általa működtetett ERIKANET 

(teljes körű közművelődési) és ROKKA (térségi élő, tárgyi és épített 
kulturális örökség elemeinek gyűjtése, rendszerezése és változatos 

felületen történő közreadása)  adatbázissal.   
 
6.)  Közreműködik a kistérségek és települések alkotó közösségei 

fellépéseinek, nyilvános bemutatkozásainak szervezésében, kiajánlásában 
más térségek, régiók számára. 

  
7.)  Szakági találkozókat, minősítéseket szervez a kistérségek és települések 

alkotó művelődési közösségei számára. 

 
● A képzési, oktatási funkciók tekintetében: 

 
1.) Szakmai, módszertani képzéseket és továbbképzéseket szervez a 

kistérségek és a települések közművelődési szakemberei számára. 

 
2.) Közművelődési szakmai konferenciákat, értekezleteket szervez, illetve 

ilyen jellegű rendezvényeken való részvételét koordinálja, szervezi a 
kistérségek és települések közművelődési szakemberei számára. 

 
3.) Szakmai képzéseket és továbbképzéseket szervez a kistérségek és 

települések művészeti csoportvezetőinek, civil szervezetek 

munkatársainak. 
 

4.) Elősegíti a kistérségekben és a településeken élő munkanélküliek 
elsődleges munkaerőpiacra történő visszatérését segítő oktatási formák, a 
közhasznú és egyéb tanfolyamok, képzések megvalósítását. 

 
5.) Együttműködik a kistérségek és települések oktatási intézményeivel (alap-

, közép és felsőfok, alapfokú művészetoktatás), számukra a projekt 
keretében információs, szolgáltatási együttműködési lehetőséget biztosít. 

 

6.) Együttműködik a felnőttképzésben résztvevő intézményekkel, 
szervezetekkel az élethosszig tartó tanulás strukturált feltételeinek 

biztosításában. 
 

● A szórakozási és élményfunkciók tekintetében 

 
1.) A kistérségek és települések lakói részére folyamatosan információkat 

nyújtanak az Aba Novák Kulturális Központban, mint Agóra intézményben 
megvalósuló művészeti és egyéb rendezvényekről, fesztiválokról, 
kiállításokról. 

 
2.) Elektronikus és információs adatbázist létesít a kistérség rendezvényeiről, 

ezeket hozzáférhetővé teszi az Aba Novák Kulturális Központban 
kialakítandó kistérségi információs ponton, illetve rendszeresen feltölti az 
ERIKANET közművelődési adatbázisra. A kistérségekben és a 

településeken zajló rendezvények kiadványait és egyéb PR anyagait 
elhelyezi az Aba Novák Kulturális Központban kialakítandó információs 

pultokon. 
 



 19 

3.) Elősegíti azoknak a hagyományos és elektronikus felületeknek a 

létrehozását, amelyek segítségével lehetővé válnak az információszerzés 
és szabad művelődés sajátos formái (pl.: digitális helytörténet, virtuális 

történelemórák…).  
 
4.) Közvetítői tevékenységet végez a kistérségek és a települések felé 

művészeti rendezvények, műsoros estek, képző-, foto-, ipar- és 
népművészeti kiállítások, gyermek és egyéb programok tekintetében. 

 
5.) Igény szerint megszervezi az óvodás és iskolás korosztály számára a 

bérletes színházi és hangverseny előadásokat, az azokon való részvételt. 

 
6.) Igény szerint közreműködik a települések nagyrendezvényeinek, 

ünnepeinek, jeles napjainak szervezésében, lebonyolításában, 
koordinálásában. 

 

● A kistérségi tanácsadói, szervező és szolgáltatási funkciók 
tekintetében 

 
1.) Tehetségkutató, tehetséggondozó kulturális versenyrendszer szervezése 

különböző korosztályok számára (vers- és prózamondó versenyek, 
népdaléneklési versenyek, felmenő rendszerű „Ki mit tud?” jellegű 
programok…) 

 
2.) Közreműködik a települések kulturális értékeinek, népi hagyományainak 

felkutatásában, megőrzésében, digitalizálásában és nyilvánossá tételében. 
 

3.) Lehetőségek szerint kezdeményezi és generálja a kistérségi szintű és 

kistérségek együttműködésével létrejövő kulturális projektek 
megvalósítását, pályázatok írását. 

 
4.)  Komplex mobil rendezvénytechnika biztosításával (rendezvénysátor, 

színpad, színpadfedés, fény- és hangtechnika, nézőtér, asztalok, székek) 

segíti a települések rendezvényeit.  
 

 Az együttműködés fejlesztési lehetőségeinek forrásai:  
 
1.) Az Európai Unió Strukturális Alapja 

2.) Az Európai Unió közösségi kezdeményezései (Kultúra 2006, Youth 2000) 
3.) Nemzeti Kulturális Alap 

4.) Az OKM kulturális infrastrukturális és tartalmi fejlesztési célú pályázatai  
 
Az együttműködők mindent elkövetnek azért, hogy minél hatékonyabb, 

rendszerezett forráselérés történjen. Ennek érdekében a kistérség települései 
összehangolják kulturális célú fejlesztéseiket, kialakítják a kistérségi szintű 

pályázatírás munkaformáját. 
Az Együttműködési Megállapodást aláírók meghatározzák a térítésmentes és 
térítési díj köteles tevékenységek, szolgáltatások körét. 
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2. sz. melléklet 

INTÉZKEDÉSI TERV 

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSHOZ 

 

Az intézkedési terv célja, hogy az Együttműködési Megállapodásban 

meghatározott feladatok ütemezettek legyenek a pontos feladat 

meghatározása, a felelősök és a határidők megjelölésével.  

 

Feladat Határidő és felelős 

1. Szolnok Megyei Jogú Város, a Szolnoki Kistérség 

Többcélú Társulás, a Törökszentmiklósi Többcélú 

Társulás, Kunszentmártoni Többcélú Kistérségi 

Társulás, Abony Önkormányzata, Jászkisér 

Önkormányzata, Jászladány Önkormányzata, 

Jászalsószentgyörgy Önkormányzata, Jánoshida 

Önkormányzata, 

Alattyán Önkormányzata és az Agóra intézmény 

létrehozza az Agóra Szakmai Tanácsát és az Agóra 

Fórumot. 

Határidő: 2009 utolsó 

negyedéve 

Felelős: Szolnok MJV, a Szolnoki 

Kistérség Többcélú Társulás, a 

Törökszentmiklósi Többcélú 

Társulás, Kunszentmártoni 

Többcélú Kistérségi Társulás, 

Abony Önkormányzata, Jászkisér 

Önkormányzata, Jászladány 

Önkormányzata, 

Jászalsószentgyörgy 

Önkormányzata, Jánoshida 

Önkormányzata, 

Alattyán Önkormányzata és az 

Aba Novák Kulturális Központ, 

mint Agóra központ. 

2. Az Agóra intézmény a kistérségek és települések 

közművelődésében érintett intézmények és 

szervezetek közreműködésével kidolgozza a 

szakmai együttműködésre vonatkozó konkrét 

terveket. 

 

Határidő: 2010 harmadik 

negyedév 

Felelős: Az Aba Novák Kulturális 

Központ, mint Agóra intézmény 

3. Szolnok Megyei Jogú Város, a Szolnoki Kistérség 

Többcélú Társulás, a Törökszentmiklósi Többcélú 

Társulás, Kunszentmártoni Többcélú Kistérségi 

Társulás, Abony Önkormányzata, Jászkisér 

Önkormányzata, Jászladány Önkormányzata, 

Határidő: 2010 utolsó 

negyedéve 

Felelős: Az Agóra Szakmai 

Tanácsa és az Agóra Fórum 
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Jászalsószentgyörgy Önkormányzata, Jánoshida 

Önkormányzata, 

Alattyán Önkormányzata és az Agóra intézmény 

pontosítja elfogadja az együttműködés tartalmi 

kereteit. 

4. Létrehozni szükséges azokat a szakmai 

munkacsoportokat, amelyek a program egyes 

területeinek irányításáért, ellenőrzéséért felelnek. 

Ezekbe a munkacsoportokba az Agóra intézmény, 

valamint a települések és a kistérségek jogosultak 

szakembereket delegálni. 

Határidő: 2010 utolsó 

negyedéve 

Felelős: Az Agóra Fórum és a 

települések delegáltjai 

5.  A munkacsoportok az elfogadott szakmai program 

alapján elkészítik saját területeikre a cselekvési 

tervet.  

Határidő: 2011. második 

negyedév 

Felelős: Az Agóra Fórum 

szakmai munkacsoportjai 

(kidolgozás), az Agóra Fórum 

(véleményezés) Agóra Szakmai 

Tanácsa (elfogadás és 

jóváhagyás) 

6. Az egyes területek munkacsoportjai félévente 

értékelik az elért eredményeket, a folyamatokat. 

Elvégzik a tervezeten a szükséges korrekciót. 

Határidő: 2011-től minden év 

június 30-ig, illetve dec. 31-ig 

Felelős: Az Agóra Fórum 

Szakmai Műhelyei 

 

 

7. Az Agóra intézmény évente beszámol az elvégzett 

feladatokról. 

Határidő: első alkalommal 2012. 

február 28., azt követően minden 

évben február 28-ig. 

Felelős: Az Agóra intézmény (a 

beszámoló elkészítése), az Agóra 

Fórum (a beszámoló 

véleményezése), az Agóra 

Szakmai Tanácsa (a beszámoló 

elfogadása) 

8. Az Agóra intézmény évente elkészíti munkatervét, 

melyet az Agóra Fórum véleményez, az Agóra 

Határidő: első alkalommal 2011. 

február 28., azt követően minden 
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Szakmai Tanács pedig jóváhagy. Az éves zárások 

során – a helyzetkép függvényében – kijelölik a 

kulturális-közművelődési együttműködés 

fejlesztésének lehetséges irányát, a következő évi 

munkatervet és annak költségvetési vonzatát. 

évben február 28-ig. 

Felelős: Az Agóra intézmény (a 

munkaterv elkészítése), az Agóra 

Fórum (a munkaterv 

véleményezése), az Agóra 

Szakmai Tanácsa (a munkaterv 

elfogadása) 

 

- - - 
 

2./ Napirendi pont tárgya:  Abony Város Önkormányzat 2009. évi 
közbeszerzési tervének elfogadása 

    
  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Nem kívánt 
kiegészítést tenni. 
Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e kérdés, észrevétel? 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati 
javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az előterjesztést, ill. a határozati javaslatot egyhangúlag 
elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 

103/2009. (IV. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervének 
elfogadásáról 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 
2003. évi CXXIX. törvény 5. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évre vonatkozó 
közbeszerzési tervet a határozat mellékleteként elfogadja. 

 
2. A közbeszerzési terv közzétételével kapcsolatos intézkedéseket meg kell 

tenni. 
 
Határidő: 2009. április 19. 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik: 
Jegyzői Titkárság 
Településfejlesztési Osztály 
KÁR-MENTOR Bt. 
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A határozatról értesül: 
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
Dr. Németh Mónika jegyző 
Urbán Ildikó aljegyző 
Valamennyi Osztályvezető 
KÁR-MENTOR Bt. 

 
103/2009. (IV. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

KÖZBESZERZÉSI TERV 
 

2009. 
 
Mely készült Abony Város Önkormányzata 2009. évben várhatóan lefolytatásra 
kerülő közbeszerzési eljárásairól, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. 

tv. 6. § – ban foglaltak alapján. 
 

1. Szolgáltatás 
 

Eljárás tárgya Eljárás típusa Megkezdés ideje 

Gyermekétkeztetés megszervezése 
általános közösségi 

nyílt 
2009. II. negyedév 

Abony Város  Polgármesteri Hivatal 
szervezetfejlesztése 

általános egyszerű  
nyílt 

2009. II. negyedév 

Abony Város Önkormányzatának és 
Intézményeinek egységes 

vagyonbiztosítása 

általános egyszerű 
hirdetmény 

közzétételével induló, 
két szakaszból álló 

tárgyalásos 

2009. III. negyedév 

Abony Város Önkormányzatának 
telefonszolgáltatása 

általános egyszerű  
nyílt 

2009. III. negyedév 

 

2. Építési beruházás 
 

Eljárás tárgya Eljárás típusa Megkezdés ideje 

Lehetőségeink Fő Tere - Kossuth 
tér környezetrendezése Abonyban 

(I. ütem) 

általános egyszerű  
nyílt 

2009. I. negyedév 

Abony Város belterületi 
kapcsolatainak javítása az élhetőbb 
település megvalósítása érdekében 

általános egyszerű  
nyílt 

2009. II. negyedév 

Apponyi út felújítása 
általános egyszerű  

nyílt 
2009. II. negyedév 
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Kinizsi Pál Gimnázium tetőcseréje 
és statikai megerősítése 

általános egyszerű  
nyílt 

2009. II. negyedév 

Belterületi útalappal történő ellátás 
általános egyszerű  

nyílt 
2009. II. negyedév 

Eljárás tárgya Eljárás típusa Megkezdés ideje 

Pest megye dél-keleti területi 
igényeit kiszolgáló alapfokú 

járóbeteg szakellátás fejlesztése 

általános egyszerű  
nyílt 

2009. II. negyedév  

Intermodális csomópont kialakítása 
Abonyban 

általános egyszerű  
nyílt 

2009. III. negyedév 

A bölcsődék és közoktatási 
intézmények infrastrukturális 

fejlesztése 

általános egyszerű  
nyílt 

2009. III. negyedév 

Abony város ivóvízminőség-javítási 
és ivóvízhálózat rekonstrukciós 
programjának megvalósítása II. 

ütem 

általános egyszerű  
nyílt 

2009.IV. negyedév 

 

3. Árubeszerzés 
 

Eljárás tárgya Eljárás típusa Megkezdés ideje 

Abony Város közvilágítása 
általános közösségi 

nyílt 
2009.III. negyedév 

 

- - - 
 

3./ Napirendi pont tárgya:  Megbízás Abony Város Önkormányzata 
tevékenységéhez kapcsolódó közbeszerzési 
feladatok ellátására 

    
  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
Köszöntötte Tóth Róbert urat, a Kár-Mentor Bt. képviseletében. A Kár-Mentor Bt-vel 
kötött szerződés kerül módosításra. Vastagon szedetten szerepel a javasolt 
módosítás. A közbeszerzési törvény változása miatt a felelősségvállalás beépült a 
megbízási szerződés 7.2 pontjába. 
 
A Pénzügyi Bizottság, valamint az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság javasolta, - 
mivel a Képviselő-testület minden egyes feladatra a ciklus végéig, ill. az azt követő 3 
hónapra kötött szerződést - hogy 2009. december 31-ig terjedő, határozott időre 
kössék meg a megbízási szerződést. 
 
Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e kérdés, észrevétel? 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
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Ismertette a Pénzügyi Bizottság, valamint az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 
módosító javaslatát. 
 
A Képviselő-testület Abony Város Önkormányzata tevékenységéhez kapcsolódó 
közbeszerzési feladatok ellátásával 2010. december 31-ig terjedő, határozott időre 
a KÁR-MENTOR Bt.-t bízza meg. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslat 
elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az elhangzott módosító javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati 
javaslat elfogadásáról az elhangzott módosító javaslattal együtt. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett egyhangúlag az előterjesztést ill. a határozati javaslatot a 
módosító javaslattal együtt egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 
104/2009. (IV. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Megbízás Abony Város Önkormányzata tevékenységéhez kapcsolódó 
közbeszerzési feladatok ellátására 
 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990.évi LXV. törvény 8. §. alapján biztosított jogkörében eljárva az alábbi 
határozatot hozta: 
 
1. A Képviselő-testület Abony Város Önkormányzata tevékenységéhez 

kapcsolódó közbeszerzési feladatok ellátásával 2010. december 31-ig 
terjedő, határozott időre a KÁR-MENTOR Bt.-t (5000 Szolnok, Füst Milán út 
3.) bízza meg. A megbízás díja 40.000,-Ft+ÁFA/hó. A fedezet a 
költségvetésben rendelkezésre áll. 
 

2. Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező megbízási 
szerződés aláírására. 

 
Határidő: 2009. április 15. 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
A határozatról értesül:  
Dr. Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
Dr. Németh Mónika jegyző 
Urbán Ildikó aljegyző 
Kár-Mentor Bt. 
Valamennyi Osztályvezető 
Végrehajtásban közreműködik: 
Településfejlesztési Osztály 

 
 



 26 

104/2009. (IV. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 
 

Megbízási szerződés  
 
 
amely létrejött egyrészről, Abony Város Önkormányzata (2740, Abony, Kossuth tér 
1.) képviseli Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester mint megbízó - 
továbbiakban Megbízó  
 
másrészről a KÁR-MENTOR Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (5008 Szolnok, Füst 
Milán út 3.) képviseli: Tóthné dr. Besze Mária, mint megbízott - továbbiakban 
Megbízott között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett. 
 
1. Előzmények 
 

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 22. §-ban meghatározottak 
szerint Megbízó a Kbt. alanyi hatálya alá tartozó szervezet, s mint ilyen, a 
törvény rendelkezései szerint kötelezett közbeszerzési tevékenység folytatására, 
közbeszerzési eljárások lefolytatására. 
 

 A szerződő felek rögzítik azt a tényt, hogy köztük 2008. május 05. napján, 
hasonló tartalmú szerződés jött létre, mely jelenleg is hatályos. Az érvényes 
szerződés új szerződéskötéssel történő módosítását, a 2008. évi CVIII. törvény 
2009. április 01. hatálybalépése teszi indokolttá. 

        A szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a KAR-MENTOR Bt. rendelkezik 
mindazon tárgyi és személyi feltételekkel, mely megbízás esetén a teljeskörű 
közbeszerzési tevékenység ellátásához, eljárások lebonyolításához szükséges. 
A megbízott kijelenti, hogy a megbízási szerződés tárgyának teljesítésére 
okleveles közbeszerzési tanácsadókat (Stiegler Beáta 5000, Szolnok, Kossuth L. 
u. 2.; nyilvántartási sorszáma:140.; engszám: T/3-38/102-1/2005, Tóth Róbert 
Miklós 5000 Szolnok, Arany János utca 20.szám; nyilvántartási sorszáma:769; 
engszám: T/3-38/382-1/2009) és ügyvédet (Dr Koltay Zsolt, 5000 Szolnok, 
Szapáry út 25-29. szám) vesz igénybe. A Megbízott a TEÁOR 84.11 „Általános 
közigazgatás ”, 70.22. „Üzletviteli tanácsadás” tevékenység keretében látja el 
feladatát a Megbízó megbízása alapján 

 
2. A szerződés tárgya 
 
2.1. Megbízó megbízza Megbízottat, mint a közbeszerzési eljárásban a Megbízó 

Önkormányzat nevében eljáró szervezetet, a 2.2. pontban foglalt feladatok 
ellátásával. 

 
2.2. Megbízott feladata: 

 
2.2.1. Közbeszerzési tevékenységhez kapcsolódó általános feladatok 

folyamatos ellátása: 
 

 Szükség estén közbeszerzési szabályzat elkészítése, illetve karbantartása 

 Éves Közbeszerzési Terv elkészítése és folyamatos szükség szerinti 
karbantartása. 
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 A Polgármesteri Hivatal pénzügyi vezetőjével, vagy a Megbízó által kijelölt 
más személlyel kapcsolattartás az egyes beszerzési igények felmérésére. A  
kapcsolattartás szükség szerint, de legalább havonta történik. 

 

 Javaslattétel a szükségessé váló közbeszerzési eljárásokra, az alkalmazásra 
indokolt eljárás típusra. 

 

 Az Önkormányzat közbeszerzési tevékenységéhez kapcsolódó bizottsági és 
testületi munka titkári teendőinek ellátása (ülések összehívása, 
koordinációja, előterjesztések elkészítése és képviselete, döntéshozatalhoz 
kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátásának irányítása) Megbízó által 
alkalmazott formában. 

 

 Az általános közbeszerzési tevékenység során szükségessé váló 
hirdetmények közzétételéről való gondoskodás, különös tekintettel a 
szerződések teljesítéséről, módosításáról szóló hirdetmények. 

 

 Éves statisztikai összegzés elkészítése. 
 

2.2.2. Az egyes közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása 
 

 Előkészítő feladatok; beszerzési körülmények megismerése, 
tervdokumentáció megismerése, időbeli ütemezések elkészítése, a 
beszerzési cél meghatározása. 

 

 Előzetes piacfelmérés és piacelemzés, figyelemmel az ajánlatkérő igényeire. 
 

 Érvényességi, alkalmassági és bírálati szempontrendszer kidolgozása az 
ajánlatkérő céljaira tekintettel. 

 

 Ajánlati felhívás elkészítése, a kötelező hirdetmény formájában 
 

 Ajánlati dokumentáció elkészítése. 
 

 Ajánlati szakaszban kérdések fogadása, válaszok koordinációja, 
 

 Ajánlatok bontása 
 

 Bontási jegyzőkönyv elkészítése 
 

 Hiánypótlás lebonyolítása 
 

 Esetlegesen szükségessé váló felvilágosítások kérése, értékelése 

 Ajánlatok értékelése, döntési javaslat elkészítése 
 

 Az eljárást lezáró ajánlatkérői döntés eredményhirdetése 
 

 Eredményhirdetési jegyzőkönyv elkészítése 
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 Írásos összegzés elkészítése, a kötelező hirdetmény formájában 
 

 Szerződéskötés előkészítésében közreműködés. 
 
Ezen feladatok felsorolása a nyílt eljárási szabályok figyelembevételével történt. Más 
típusú eljárások alkalmazása során a közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. 
Törvény eltérő szabályai szerint alkalmazandók. 

 
2.3.  Megbízott a megbízást – figyelemmel 2.2. pontban részletesen meghatározott 

 feladatokra - elfogadja.  
 
3. Megbízási díj mértéke, esedékessége 

 
3.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megbízottat a 2.2.1. pontban 

foglalt feladat maradéktalan, és szerződésszerű ellátásáért megbízási díj illeti 
meg, melynek mértéke: 40.000.- Ft + ÁFA/hó alapdíjazás, mely havi 4 óra 
tartamú munkaidőt foglal magában. Ezen felüli igénybe vett munkaórák 
10.000.-Ft + ÁFA/óradíjjal kerülnek felszámításra. Havi elszámolás a 
tárgyhónapot követő hó 3. napjáig kerül meghatározásra. A munkaidő 
magában foglalja az utazási időt is. 
 
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megbízottat a 2.2.2. pontban 
foglalt feladat maradéktalan, s szerződésszerű ellátásáért megbízási díj illeti 
meg, melynek mértéke: minden esetben egyedileg kerül meghatározásra, a 
felek közös megegyezése szerint. Tevékenységünk ellenértékének nagysága 
a beszerzés tárgyán, illetve várható értékén alapul, az alkalmazásra 
kötelezően előírt eljárási típustól függően.  

 
3.2. Benyújtásra kerülő számlák ütemezése: 
 

3.2.1. pont alapján havonta, a tárgyhónapot követő hó 3. napja 
 
3.2.2. pont alapján közös megegyezés alapján 

 
A feladatok teljesítése után Megbízott számlát bocsát ki. A számla 
ellenértékének kiegyenlítése- egyéb megállapodás hiányában- a teljesítést 
követő 15 napon belül átutalással történik. 

 
4. Megbízó jogai, kötelezettségei 
 
4.1.1. Megbízó köteles mindazon szükséges információval, adatokkal ellátni 

Megbízottat, melyek ismerete a szerződésszerű teljesítéshez szükségesek. 
 

4.2. Megbízó köteles együttműködni Megbízottal. 
 
4.2.1. Megbízó részéről az ajánlat elbírálását szolgáló döntéshozatalban, vagy 

annak előkészítésében résztvevő valamennyi személy összeférhetetlenségi 
nyilatkozatot  köteles tenni. 
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5. Megbízott jogai, kötelezettségei 
 
5.1.  A Megbízott a Megbízó nevében és képviseletében, mint „a közbeszerzési 

eljárásban a Megbízó Önkormányzat nevében eljáró szervezet” jár el. 
 
5.2.  Feladatait a Megbízó üzleti érdekeit messzemenőkig figyelembe véve köteles 

maradéktalanul ellátni.  
 

5.3.  Feladat elvégzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket Megbízott saját 
maga biztosítja. Feladatait a célszerűség és szakszerűség követelményeinek 
megfelelően szabadon látja el. Feladatainak ellátása során, - az ágazati 
jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett - igénybe vehet 
közreműködőket, illetve teljesítési segédeket azzal, hogy azok magatartásáért 
sajátjaként felel.  

 
5.4.  Megbízott az adott helyzetben tőle elvárható szakszerű és gondos ügy 

ellátásra köteles. 
  
5.5.  A Megbízott a feladat ellátáshoz szükséges időt, annak keretét, mértékét 

önállóan jogosult meghatározni. 
 
5.6.   A megbízási jogviszonnyal együtt járó fokozott együttműködési kötelezettség 

teljesítése terén Megbízott köteles a Megbízót tevékenységéről és az ügy 
ellátásáról kívánságára, szükség esetén e nélkül is folyamatosan tájékoztatni.  

 
5.7.   Megbízott külön kötelezettségei: 
 
5.8.   A 2.2. pontban meghatározott feladatok magas szakmai színvonalon történő 

ellátása.  
 
5.9.  A titokvédelem, adatvédelem és a szerződés teljesítése során a hatályos 

jogszabályok betartása. 
 
5.10. A Megbízó üzletpolitikai alapelveinek, üzleti érdekeit tiszteletben tartani, 

továbbá az etikai ajánlásokat betartani. 
 
6. Titokvédelem 
 
6.1. Szerződő felek egybehangzóan állapodnak meg abban, hogy Megbízott 

tudomására jutott minden a Megbízóra vonatkozó adat, információ úgyszintén a 
munka elvégzéséhez megszabott módszerek kizárólag a Megbízó részére 
hasznosíthatók és azok üzleti titkot képeznek.  

 
6.2. Üzleti titkot képez különösen: Megbízó adatai, a megkötött szerződések 

tartalma, gazdálkodási adatok, a Megbízó tagjainak személyes adatai, 
információk, valamint mindazon adatok melyek titokban maradásához a 
Megbízónak méltányolható érdeke fűződik.  

 
6.3. Megbízott elismeri, hogy teljes felelőséggel tartozik minden  olyan veszteségért, 

kárért,  amely saját maga, vagy teljesítési segédként bevont harmadik 
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személyek a titokvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeinek megszegése 
miatt következik  be.   

 
7. Szerződésszegésért való felelősség szabályai 
 
7.1. Megbízott elismeri, hogy teljes felelősséggel tartozik minden olyan 

veszteségért, kárért, amely saját maga, vagy teljesítési segédként bevont 
harmadik személynek a szerződés teljesítése során, akár gondatlan, akár 
szándékos megszegése illetve megsértése miatt következik be.   

 
7.2. A felelősségvállalás kiterjed azokra az esetekre is, amikor a Közbeszerzésekről 

szóló 2003. évi CXXIX. tv. 6.§ (2) bekezdésben megjelölt személyt közvetlenül 
bírságolja jogerősen a Közbeszerzések Tanácsa az eljárást megindító 
hirdetmény jogellenessége miatt és a jogellenesség egyedüli oka a Megbízott 
felróható magatartása.  

 
7.3. Nem tartozik viszont a Megbízott a Megbízó hibájából vagy mulasztásából 

eredő veszteségek, károk megtérítésével. 
 
7.4. A Megbízott a jogszerűen igénybe vett közreműködő teljes tevékenységéért 

általában úgy felel, mintha maga járt volna el. A Megbízott által ilyen 
minőségben okozott kárért a károsult harmadik személlyel szemben a 
Megbízott a közreműködővel egyetemlegesen felelős.  

 
7.5. Felek rögzítik, hogy a Megbízott a jelen szerződés hatálya alatt nem fejthet ki 

olyan szándékos károkozó magatartást, amelynek következtében a Megbízó 
megbízói és megrendelői megszüntetik jogviszonyaikat  

 
8. A szerződés időtartama 
 
8.1. Szerződő felek jelen szerződést határozott időre, 2010. december 31-ig terjedő 

időszakra hozzák létre  
 
8.2. A szerződés rendkívüli felmondással a másik fél súlyos szerződésszegése 

esetén mondható fel. 
 
8.3. A szerződés bármely módon történő megszűntetése esetén Megbízottat 

időkorlát nélkül köti a tudomására jutott üzleti titok védelmével és megőrzésével 
kapcsolatos titoktartási kötelezettség, s terheli a titokvédelemmel kapcsolatos 
helytállási kötelezettség.  

8.4.  Azonnali hatályú felmondás joga illeti meg Megbízót különösen a következő 
esetekben: 

 gazdasági információk, statisztikai adatok, belső információk 
kiszolgáltatása illetéktelen személyek részére, 

 a Megbízó hírnevének sértése, veszélyeztetése, 

 képviseleti jogosultságból eredő kötelezettségek megszegése (a Megbízó 
üzleti lehetőségeivel, okmányaival történő visszaélés),  
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 Megbízott az üzleti titokvédelemmel kapcsolatos kötelezettségét akár 
szándékosan akár gondatlanul megsértette, 

 amennyiben megállapításra kerül, hogy a Megbízott bármely tekintetben a 
Megbízó üzleti érdekeit sértő módon járt el. 

8.5.  Megbízott akkor élhet rendkívüli felmondással, amennyiben megtett észrevétele 
ellenére a Megbízó nyilvánvalóan jogszabályt sértő döntést hozott. Továbbá 
abban az esetben, ha a Megbízó a teljesítésigazolás alapján kiállított számla 
kifizetésével késedelembe esik és annak időtartama a 30 napot meghaladja. 

 
9. Egyéb rendelkezések 
 
9.1. Jelen szerződés aláírói kijelentik, hogy rendelkeznek mindazon testületi 

felhatalmazással, mely alapján jelen szerződés aláírásával érvényesen 
szereznek jogokat, s vállalnak kötelezettségeket. Jelen szerződést Abony Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete 104/2009. (IV. 14.) számú határozatával 
hagyta jóvá. 

 
9.2. Jelen szerződésben nem, vagy másképpen nem szabályozott kérdésekben a 

Ptk. megfelelő rendelkezései az irányadók. 
 
9.3 Felek a közöttük 2008. május 5. napján megkötött hasonló tartalmú szerződést 

jelen szerződés aláírásának napjával közös megegyezéssel megszüntetik. 
 
Jelen szerződést - annak elolvasása és közös értelmezését követően - szerződő 
felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írják alá.  
 
Abony, 2009. év április 
 
…………………………………………               ………………………………………. 
              megbízó          megbízott 
 

- - - 
 
 

4./ Napirendi pont tárgya:  Közbeszerzési Szabályzat módosítása 
    

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 
 

Romhányiné dr. Balogh Edit: előterjesztőnek felkérte Urbán Ildikó aljegyzőt. 
 
Urbán Ildikó: elmondta, hogy a közbeszerzési törvény április 1-jétől lényegesen 
módosult. Ennek az egyik eleme került beépítésre a közbeszerzési szabályzatba; a 
hirdetmény ellenjegyzésére, a jogszerűségének igazolására személyt kell megjelölni. 
A határozati javaslat mellékletét képező Szabályzat a polgármestert jelöli meg, a 
másik esetben pedig, ha az eljárást közbeszerzési tanácsadó folytatja le, és 
megállapodásban rögzítésre kerül, akkor ennek alternatívájaként a közbeszerzési 
tanácsadót. 
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A módosítások vastagon, aláhúzva találhatók a szabályzatban, amelyek a hatásköri 
változásokat tartalmazzák. Ebben az motiválta az előkészítőt, hogy nagyon sokszor 
az idő szorításában van a Képviselő-testület, az ajánlatkérő, és a közbeszerzési 
tanácsadó, és a hirdetmény megjelentetésének jogszerű következményei 
adódhatnak abból, hogy a Képviselő-testület összehívása nehézkes, a hirdetmény 
megjelentetését pedig garantálni kell ahhoz, hogy később bírságolásra és a 
hirdetmény visszavonására ne kerülhessen sor. 
 
A hatáskör telepítése úgy módosulna, hogy a hirdetmény megfogalmazása, az 
eljárás megindítása a Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottsághoz kerülne, ami nem jelenti 
azt, hogy a Képviselő-testülettől a lényegi döntés el lenne véve, mert az eljárást 
lezáró döntés meghozatala, az eljárás nyerteséről való döntés továbbra is a 
hatáskörében maradna. 
 
A 11. oldalon található a Képviselő-testület feladatköre, melynek F) pontja 
kiegészülne azzal, hogy: az „ajánlattevő kizárására való döntés meghozatala.” Ez a 
pont azért maradt ki, mert korábban a Közbeszerzési Szabályzat a kizárásról külön 
hatáskörgyakorlót nem tartalmazott, és most hogy elválik a hatáskör, ezért a 
Képviselő-testületnél fontos a kizárásról való döntést megjeleníteni. 
 
A döntés meghozatalával az eljárás mindenképpen rugalmasabbá válik, hiszen a 
Bizottság tagjait egyszerűbb összehívni, a hirdetmény megfogalmazása egy szűkebb 
testületen keresztül is teljesen jogszerűen megoldható. A testület, a bizottság és a 
közbeszerzési tanácsadó javaslata alapján az eljárás nyertesét a továbbiakban is ki 
fogja tudni hirdetni. 
 
Kocsiné Tóth Valéria: a 11. oldalon a 2. pont (a-d) pontja értelmében a Bizottság 
tagjainak megfelelő szakértelemmel kell rendelkeznie. Kérdezte, hogy ezt benne kell 
hagyni? 
 
Urbán Ildikó: elmondta, hogy ez nem módosítás, ez eddig is így volt a 
Szabályzatban. A közbeszerzési törvény április 1-jétől közbeszerzési, pénzügyi, a 
közbeszerzés tárgya szerinti, és jogi szakértelmet ír elő. A Közbeszerzési Ad-Hoc 
Bizottság kiegészítése során e négy feltételt kell alapul venni. 
 
Mészáros László: véleménye szerint nem gyorsítja az eljárást, ha a Bizottság lesz a 
kiírója az eljárásnak. Az elmúlt hónapok eseményeket figyelemmel kísérve kiderült, 
hogy nem gyorsít a történeten, ha egy Bizottság írja ki az eljárást, csak akkor, ha 
pontos kiírásról van szó. A felelősség közös, és nem biztos, hogy szerencsés az Ad-
Hoc Bizottság hatáskörébe tenni a kiírás minden egyes ódiumát. Javasolta, hogy a 
Képviselő-testület döntsön a kiírásról. Elképzelhető, hogy nehézkes összehívni a 
testületet, de ugyanolyan nehézkes összehívni egy bizottságot is, ha nem 
ütemszerűen mennek a dolgok. A közös érdek azt mondatja, hogy a testület vállaljon 
érte felelősséget. Ezek a beruházások vannak akkorák, hogy a közös 
felelősségvállalást a Képviselő-testülettől bírja. 
 
Dr. Egedy Zsolt: ha jogkövető a Képviselő-testület, akkor a folyamat végén 
jóváhagyja az előterjesztést, amelyet a szakértő cég közreműködésével az Ad-Hoc 
Bizottság elkészített. A lebonyolítást végigvivő Bizottság javaslata alapján hoz 
döntést a Képviselő-testület, de akkor számolni kell azzal, hogy az egyes pályázók 



 33 

közbeszerzési döntőtanácshoz fordulhatnak. A közbeszerzéseknél a lényeges pont 
mindig a kiírásban van, a többi az egy folyamat végig vitele. A következményeket a 
felelősségbiztosításából adódóan a közbeszerzési feladatok ellátásával megbízott 
cég fogja vállalni. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy szakértelemmel kibővített, minden 
téren megerősített Bizottságról van szó. Magát a felhívás közzétételét a 
jogszabályoknak megfelelően kell megtenni. Az időt nem az teszi rövidebbé, hanem 
ha testületi döntés van, előbb a bizottságnak meg kell tárgyalnia, az anyagokat előbb 
kell kiküldeni, és sokszor egy közbeszerzés módosításánál, ahhoz hogy a 
közlönyben megjelenhessen, a napok sokat jelentenek, hogy ne kelljen bírságot 
fizetni, ha ésszerű módosításra van szükség. 
 
Tóth Róbert: a Közbeszerzési Szabályzat elkészítésénél a már említett nagy 
beruházások közbeszerzése adott egy elgondolási alapot. A jelen kiírásban úgy 
szerepel, hogy minden egyes közbeszerzési eljárás lebonyolítása előtt hozza létre a 
Közbeszerzéséi Ad-Hoc Bizottságot, a közbeszerzés tárgyával összefüggésben 
szakértők bevonásával. Vannak olyan jogi előírások, amelyeket be kell tartani. 
Vannak variációs lehetőségek, amire javaslatot fognak tenni a szakmai bizottságnak. 
A lényeg az értékelési szempontrendszer. Amennyiben rossz szempontokat vesznek 
figyelembe, annak az eredményeként jogszabályszerűen a nyertes ajánlattevőt kell 
kihirdetni. Nem egy Ad-Hoc Bizottság lesz, hanem egy megfelelő szakmai 
összetételű bizottság lesz, amely nem csökkentené a testület hatáskörét. Javasolta 
korábban, hogy ne csak egy előterjesztés készüljön, hanem több alkalommal 
együttes megbeszélés képezze a közbeszerzési eljárások kiírását; egyeztetett 
szakmai előkészítés történjen. A legutolsó közbeszerzési eljárás kapcsán elmondta, 
hogy ha hosszabbítani akarnak, a törvény előírja, hogy az ajánlat beadási határidő 
előtt a közzétételnek meg kell történnie. Ahhoz hogy ez megjelenjen, legalább 8 
nappal előtte fel kell adni. A legutóbbi eljárásnál személyesen kellett felmennie a 
Közbeszerzési Bizottsághoz, hogy megjelenhessen a módosítás a beadási határidő 
előtt. Egy héten belül kellett megjelenni a módosításnak, és ha nem jelent volna meg, 
úgy súlyos bírságot kellett volna fizetni. 
 
Elmondta, hogy a szerződésben nincs szó a Kár-Mentor felelősségbiztosításáról; 
felelősségvállalásról van szó, amely kártérítési kötelezettséget jelent. Sok esetben 
nem biztos, hogy a felelősségvállalás alá tartozik, amit vállalnak. 
 
Dr. Egedy Zsolt: elmondta, hogy december 18-a előtt már tudtak arról, hogy 
tárgyalásra kerül az említett napirendi pont. Korábban már elmondta ezzel 
kapcsolatos negatív észrevételeit. Úgy gondolja, hogy ez azonban nem indokolja azt, 
hogy a Bizottság döntse el a bírálati és alkalmassági szempontokat, amelyek 
meghatározhatják a különböző pályázó cégek nyerési esélyeit. Véleménye szerint 
korábban is minden egyes témához Ad-Hoc Bizottságot kellett volna létrehozni. A 
múltban is adott kiírásokkal kapcsolatban be lettek vonva szakemberek. 
 
A Közbeszerzési Szabályzat az ügymenet bonyolítása tekintetében azt tartalmazza, 
hogy a Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság viszi az ügyeket. A kiírás joga legyen a 
testületnél, minden azzal kapcsolatos ügy intézésével hatalmazzák fel a Bizottságot, 
és az eredményhirdetést, mint a folyamat végeredményének a jóváhagyását a 
kiírásból és jogszabályokból adódóan a testületnek kell megtennie. 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: véleménye szerint nem jó irány, ha a korrupció 
hátterét akarják felerősíteni vagy gyengíteni. Az összefonódás akkor is lehetőséget 
hordoz magában, ha egy többséggel rendelkező Képviselő-testület hozza meg a 
döntést. A tisztesség gyanúját nem tartja helyesnek eltörölni. A Főtér közbeszerzését 
ki kellett írni ahhoz, hogy szembesüljenek a problémákkal. Nem követtek el hibát 
azzal, hogy decemberben elindították a közbeszerzést, mert így kiderült, hogy 
hiányosságai vannak a tervnek, amely alapján nem megvalósítható a beruházás, és 
ezért módosítani kellett a kiírást. A Sívó kúria akadálymentesítése során is az 
ajánlattevők hozták elő a problémákat, pedig a lehető legnagyobb szakértelemmel 
akart a testület eljárni. Rajtuk kívül álló okok miatt nem ment. 
Amikor megbízzák az Ad-Hoc Bizottságot a közbeszerzés témája szerint, akkor a 
testület élhet azzal a lehetőséggel, hogy instrukciókkal ruházza fel a Bizottságot, 
hogy milyen elvárásai vannak. Az eljárás közben adják meg a lehetőséget arra, hogy 
a tanácsadó véleményének megfelelően, ha szükséges, hosszabbítani lehessen a 
kiírást, vagy módosítani lehessen a tartalmát. 
 
Tóth Róbert: véleménye szerint tisztázni kellene, hogy ha hiánypótlásra van 
szükség, vagy hosszabbítani kell, és ekkor közzétételre kerül sor, a testület vagy a 
bizottság hatáskörébe tartozik-e. Az ajánlati dokumentációról van szó, vagy a további 
módosítás utáni közzétételről? A sürgetés a további módosítások során jelentkezik. 
Véleménye szerint itt kellene különbséget tenni. 
 
Kocsiné Tóth Valéria: ha a bizottság hatáskörébe rendelik az eljárás formájának 
kiválasztását, akkor a meghívásos eljárásnál az ajánlatkérők létszámát mikor kell 
meghatároznia a Képviselő-testületnek? 
 
Tóth Róbert: válaszként elmondta, hogy ha a jogszabály ezt mondja ki, akkor össze 
kell hívni a Képviselő-testületet. Ha a Képviselő-testület leszűkíti az ajánlatkérők 
körét, hogy kivel akar tárgyalni, az már egy döntéshozatal. Kétfordulós eljárásnál van 
egy részvételi felhívás, ahol az ajánlattevőket minősíti az ajánlatkérő, az már egy 
döntési folyamat, ezt követi az ajánlattételi felhívás. 
 
Mészáros László: elmondta, hogy a Főtérnél a legnagyobb probléma az volt, hogy 
nem volt kiviteli terv sem. Javasolta, hogy kiindulási alapként azt erősítsék, hogy a 
Képviselő-testület döntsön, mert már eleve van egy pozitív döntés. Ha később 
garanciális problémákon vitatkoznak, ne arról legyen szó, hogy volt egy Ad-Hoc 
Bizottság, aki valamit elrontott, holott valószínűleg egy szakértői támogatás mondta 
meg neki, hogy mi alapján döntsön a kiírás mellett, ill. később ezt jóváhagyta egy 
Képviselő-testület. A közös felelősségvállalást hangsúlyozta. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a legrosszabb közbeszerzési eljárás 
az Orvosi Ügyelet lefolytatása volt. A testület döntött az eljárás és a kiírás módjáról 
is. Minden szabályos volt, mégis a lehető legrosszabb döntést kellett kimondani az 
eredményhirdetés során. 
 
Dr. Egedy Zsolt: a Szabályzat 11. oldalán szerepel, hogy a Képviselő-testület a 
jogszabályok alapján a hozzá telepített jogokból milyen kötelezettségeket ad át. A 
Képviselő-testület az érvénytelenségről és a lezáró folyamatról dönt. A Bizottság 
készíti elő azt, amire a Képviselő-testületnek az „áldását” kell adnia. A javaslat 
lényege, hogy az ajánlati felhívás tartalmának a megfogalmazása, a bírálati 
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szempontok kialakítása, alkalmassági feltételek meghatározása a Képviselő-
testületnél maradjon. Ezt követően minden egyéb módosítás legyen az Ad-Hoc 
Bizottsághoz telepítetve. 
 
Tóth Róbert: az ellenjegyzésnél fontos, hogy a megadott határidőt nem léphetik túl, 
mert az ellenjegyző büntethető. Ha hiánypótlás vagy módosítás történik, akkor a 
Képviselő-testület utólag értesül róla. Korábban egyeztették, hogy eljárást csak akkor 
indít meg a testület, ha minden dokumentum rendelkezésre áll. A közbeszerzési 
törvény ezt elő is írja. 
 
Urbán Ildikó: a közbeszerzési törvény vonatkozó részéből idézett. A közbeszerzési 
eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése során az eljárásba 
bevont személyeknek, szervezeteknek a tárgya szerint közbeszerzési, jogi és 
pénzügyi szakértelemmel kell rendelkezni. A dokumentáció, a felhívás, az 
előkészítés kifejezetten szakmai kérdés. A Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság tagjai 
úgy vannak összeállítva, hogy az egyes részterületekkel rendelkeznek. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: a Képviselő-testület azzal egyidejűleg, amikor az Ad-
Hoc Bizottság megbízásra kerül, az ajánlati felhívás tartalmáról, és a közbeszerzési 
eljárás megindításáról is fog dönteni. Amennyiben módosítani kell az eljárás során a 
hirdetményt, úgy azt a hatáskört a Képviselő-testület a Közbeszerzési Ad-Hoc 
Bizottságnak átadja.  
Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még kérdés, észrevétel? 
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Ismertette az elhangzott módosító javaslatokat: 
 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete feladatköre kiegészül az alábbival: 
 

- a közbeszerzési eljárás indításának, a lefolytatandó eljárás fajtájának 
jóváhagyása (az ajánlati felhívás jóváhagyása) 

 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a módosító 
javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 2 
tartózkodás mellett az elhangzott módosító javaslatot elfogadta. 
 
A Képviselő-testület az ajánlati felhívás módosításával kapcsolatos feladatokat a 
Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottságra ruházza át. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslat 
elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 2 
tartózkodás mellett az elhangzott módosító javaslatot elfogadta. 
 
A módosító javaslatoknak megfelelően a Közbeszerzési Szabályzaton átvezetésre 
kerülnek a módosítások. 
 



 36 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati 
javaslat elfogadásáról a módosító javaslatokkal együtt. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 2 
tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot a módosító 
javaslatokkal együtt elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 

105/2009. (IV. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról 
 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve 
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 6. § (1) bekezdésében 
foglaltakat, az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közbeszerzési 
Szabályzatot a határozat melléklete szerint 2009. április 15-től 
jóváhagyja, ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 22/2008. (I.31.) 
számú határozatával jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzatát. 

 
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 71/2007. (III.08.) sz., 

valamint 324/2007. (IX.27.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi.  
 
Határidő: 2009. április 15-től folyamatosan 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
A határozat végrehajtásában közreműködik: 
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Dr. Németh Mónika jegyző 
Közbeszerzési Ad-hoc Bizottság 
Településfejlesztési Osztály 
Gazdasági Osztály 
Jegyzői Titkárság 
Határozatról értesül: 
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
Dr. Németh Mónika jegyző 
Urbán Ildikó aljegyző 
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 
KÁR-MENTOR Bt. 
Eunitas Kft. 

 
A 105/2009. (IV. 14.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete ezen 
jegyzőkönyv mellékletét képezi! 
 

- - - 
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5./ Napirendi pont tárgya:  Az „Abony” név használatának engedélyezése 
    

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Az 
Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra 
javasolta a határozati javaslatot. 
 
Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e kérdés, észrevétel? 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati 
javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 2 
tartózkodás mellett az előterjesztést ill. a határozati javaslatot elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

106/2009. (IV. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
„Abony” név használatának engedélyezéséről 
 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva hozzájárul, hogy 
az Élőlánc Abonyért Lokálpatrióta Egyesület nevében (Székhelye: 2740 Abony, 
Vajda János utca 17.) az „Abony” szó szerepeljen. 
 
A határozatról értesül: 
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
Dr. Németh Mónika jegyző 
Urbán Ildikó aljegyző 
Valamennyi Osztályvezető 
Élőlánc Abonyért Lokálpatrióta Egyesület 

 
- - - 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: szünetet rendelt el! 
 
SZÜNET! 
 
Szünet után a Képviselő-testület folytatta munkáját! 
 
Az ülés folytatásakor Dudinszky István és Krupincza Tibor képviselők 
nincsenek az ülésteremben, így a jelenlévő képviselők száma 15 fő. 
 

- - - 
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6./ Napirendi pont tárgya:  Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola 
pályázatának támogatása 

    
  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Az 
Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra 
javasolta a határozati javaslatot. 
 
Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e kérdés, észrevétel? 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati 
javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az előterjesztést ill. a határozati javaslatot egyhangúlag 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
107/2009. (IV. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola pályázatának támogatásáról  

 
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 elvi hozzájárulását adja 
a Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola pályázatának 
benyújtásához az ERSTE Alapítvány pályázati felhívására, a közép-
európai országok iskolái részére 12-17 éves fiatalok részvételével folyó 
projektek megvalósítására. 

 
2. A pályázat benyújtásával kapcsolatos dokumentumok aláírására 

felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert.    
                        
Határidő: 2009. április 30. 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik:  
Jegyzői Titkárság 
Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola 
Határozatról értesül: 
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
3. Dr. Németh Mónika jegyző 
4. Urbán Ildikó aljegyző 
5. Valamennyi Osztályvezető 
6. Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola 

 
- - - 
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Dudinszky István képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő 
képviselők száma 16 fő. 
 

7./ Napirendi pont tárgya:  Abony Város Sportkoncepciójának elfogadása 
    

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Az 
Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra 
javasolta a határozati javaslatot. 
 
Elmondta, hogy több önkormányzat által elfogadott koncepció áttekintése után 
Sárkányné Bálint Mária készítette el a koncepciót. A sportkoncepció elfogadása 
szükséges a sportlétesítmények felújításának támogatására benyújtandó 
pályázathoz. Azzal a kiegészítéssel javasolta elfogadásra a sportkoncepciót, hogy 
minden évben kerüljön megjelölésre egy feladatterv a költségvetési koncepció 
készítésekor, azaz a költségvetésben a sportcélokra is meg kell határozni egy 
keretösszeget. 
 
Retkes Mária: az alapfeladatok, prioritások fejezetnél olvasható, hogy a város 
kulturális életének, a lakosok szórakozási lehetőségeinek és sport 
idegenforgalmának bővítése érdekében fontos, hogy Abonyban egyedi reprezentatív, 
jelentős érdeklődésre számot tartó sportesemények kerüljenek megrendezésre. 
Kérdezte, hogy erre van-e már valamilyen konkrét elképzelés? Az előterjesztésben 
olvasható az is, hogy a Városi Sportcsarnok melletti területen műfüves pálya 
kialakítása az OLLÉ Program keretében vagy teniszpálya kialakítása kerül 
tervezésre. Kérdezte, hogy az OLLÉ program hol tart most? 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a költségvetési koncepció és a 
sportkoncepció sem tartalmaz számadatokat a sportfejlesztésre vonatkozóan. Átfogó 
elképzelések szerepelnek a koncepcióban. A konkrét feladatokat évente kell 
meghatározni. Szerepelnek a koncepcióban országos jelentőségű versenyek, ill. 
kiemelkedő tömegsport jellegű foglalkozások. Pénz függvénye, hogy milyen jellegű 
fejlesztéseket kívánnak célul kitűzni. Minden évben a koncepció tárgyalásakor 
döntenek arról, hogy mennyi támogatást nyújtanak a sport fejlesztésére és a civil 
szervezetek számára. 
 
A műfüves pálya kialakítása kapcsán elmondta, hogy a pályázatot benyújtották, és 2 
millió Ft-ot kaptak az Önkormányzati Minisztériumtól, azzal a feltétellel, hogy 
november végéig a beruházást meg kell valósítani. Azóta nem jelentkeztek az OLLÉ 
programot generáló szakemberek. A Képviselő-testület dönt róla, hogy megvalósítja-
e vagy sem. 
 
Dr. Németh Mónika: a határozati javaslat 1. pontját célszerű lenne kiegészíteni 
azzal, hogy a Képviselő-testület megismerte és a „határozati javaslat 1. sz. 
mellékleteként” elfogadja a Sportkoncepciót. Tekintettel arra, hogy folyamatos 
feladatról van szó, és nem április 30-ig kell ellátni, ezért a határidőt célszerű 
folyamatosra változtatni. 
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Krupincza Tibor képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők 
száma 17 fő. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: javasolta, hogy a határozati javaslatban a 
Sportkoncepció elnevezés Sportfejlesztési Koncepcióra módosuljon. 
 
Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még kérdés, észrevétel? 
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Ismertette az elhangzott kiegészítéseket. 
A határozati javaslat 1. pontja kiegészül az alábbival: 
„határozati javaslat 1. sz. mellékleteként” 
 
A határidő 2009. április 30-ról folyamatosra változik. 
 
A határozati javaslatban a Sportkoncepció elnevezés Sportfejlesztési Koncepcióra 
módosul. 

 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati 
javaslat elfogadásáról az elhangzott kiegészítésekkel együtt. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az előterjesztést ill. a határozati javaslatot a kiegészítésekkel 
együtt egyhangúlag elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

108/2009. (IV. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Sportfejlesztési Koncepciójának elfogadásáról 
 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a 
sportról szóló 2004. évi I. törvényben foglaltakra az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abony Város 
Sportfejlesztési Koncepciójában foglaltakat megismerte és azt a 
határozat 1. sz. mellékleteként elfogadja. 

 
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával a 

64/2002. sz. képviselő-testületi határozatot és az azzal jóváhagyott 
Sportkoncepciót hatályon kívül helyezi. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Bánné Hornyik Mária Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság elnöke 
Végrehajtásban közreműködik: 
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 
Városi Sportcsarnok             
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A határozatról értesül:  
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
Dr. Németh Mónika jegyző 
Urbán Ildikó aljegyző 
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 
Városi Sportcsarnok 

 
108/2009. (IV. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete ezen jegyzőkönyv 
mellékletét képezi! 

- - - 

 
Gulykáné Gál Erzsébet képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő 
képviselők száma 16 fő. 
 

8./ Napirendi pont tárgya:  A helyi önkormányzatok fenntartásában lévő 
sportlétesítmények felújításának támogatása 

    
  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, 
hogy önerőt nem igényel a pályázat, de a beadási határideje 2009. április 24-e, ezért 
került be a rendkívüli ülésre. Elmondta, hogy előnyben részesülnek azok az 
önkormányzatok, ahol elfogadott sportfejlesztési koncepció van, ill. ha meghatározott 
keretösszeget biztosítanak a sportszervezetek működésére. Idén közel 9 millió Ft 
került szétosztásra a sportegyesületek részére, és még 1 millió Ft maradt a 
tartalékalapban. Minimum annyi támogatást kell biztosítani a sportszervezetek 
számára, amekkora összegre pályázni kívánnak. A Sportcsarnok nemrégen került 
felújításra, a sportpálya bővítése folyamatban van a futsal pályák kialakításával. A 
szociális helyiségek nagyon rossz állapotban vannak, ezért azok felújítása, valamint 
az igényként felmerülő atlétika pálya kerülne felújításra. Az előterjesztés tartalmazza 
a teljes vizesblokk cseréjét, a vízhálózat, ill. a szennyvízhálózat cseréjét. Az alaprajz 
az előterjesztés mellékletét képezi. Egy-két fal kivételre kerül, hogy kondicionáló 
termet lehessen kialakítani. A sportpályán a közönség illemhelyek nem üzemelnek, a 
pálya bővítésével ezek az épületek elbontásra kerültek. Ezek helye megvan, a 
szerelvényezés és a csempézés azonban teljesen hiányzik. A fő gerincvezeték 
teljesen el van dugulva, ezért a szennyvízvezeték cseréje indokolt lenne. Krupincza 
Tibor készített egy költségkalkulációt, amelyet a pályázathoz mellékelni kell. 
 
Dr. Németh Mónika: a határozati javaslat 1. pontja nem tartalmazza a megpályázni 
kívánt összeget, ezt célszerű lenne a határozatban rögzíteni. Ez a költségvetés 
szerint 8.570.530,-Ft. A határozati javaslat 2. pontjába javasol rögzíteni egy 
nyilatkozatot a kiírás szerint: Abony Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a 
támogatásból megvalósuló felújítást 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően 
hasznosítja, és a feladat-ellátási helyet 5 évig nem szünteti meg, ill. fenntartói jogát 
nem adja át nem állami fenntartó részére. 
A határozati javaslat 2. pontjának számozása ennek megfelelően 3. pontra módosul, 
amelyet szintén célszerű kiegészíteni azzal, hogy a polgármester felhatalmazása 
kiterjed „a fejlesztési program jóváhagyására” is. A határidő 2009. április 24-re 
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változik. Krupincza Tibor nem csak a költségvetést, hanem a fejlesztési programot is 
készíti, ezért végrehajtásban közreműködőnek javasolta feltüntetni. 
 
Dr. Egedy Zsolt: több intézmény felmerült, amelyre pályázni lehetett volna. Egyetért 
azzal, hogy a sportpálya felújításra kerüljön, valamint a 120 méteres futópálya 
kialakításával. A grundpálya megépítése úgy történjék, hogy a 400 métert végig 
tudják salakkal tölteni és felújítani. Az árkalkuláció szerint anyag és munkadíj együtt 
1.044.000,-Ft + áfa 120 méterre. Egy hosszabb távú koncepcióban évente 100-100 
méterrel lehetne bővíteni a futópályát, így éves szinten nem jelentene akkora kiadást 
a városnak. A sporttagozatosak és a sportegyesületek igénye szempontjából a 
felkészülési időszakban a futópálya rendelkezésre állna. Egyre több amatőr futóval 
lehet találkozni az aszfaltos úton, amely nemcsak egészségtelen, hanem 
balesetveszélyes is adott helyzetben. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a futópálya kialakítása korlátozott a 
terület miatt. Egy előző pályázaton elnyertek 3 millió Ft-ot a futsal pálya kialakítására. 
Az iskolák egyáltalán nem veszik igénybe a sportpályát. A Sportcsarnok mögötti 
területen is el lehetne kezdeni a műfüves pálya kialakítását. 
 
Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még kérdés, észrevétel? 
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Ismertette az elhangzott kiegészítéseket. 
 
A határozati javaslat 1. pontja kiegészül az alábbival: 
„8.570.530,-Ft összegben” 
 
A határozati javaslat 2. pontja az alábbiak szerint kerül rögzítésre: 
Abony Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a támogatásból megvalósuló felújítást 
5 évig az eredeti rendeltetésnek megfelelően hasznosítja, és a feladat-ellátási helyet 
5 évig nem szünteti meg, ill. fenntartói jogát nem adja át nem állami fenntartó 
részére. 
 
A határozati javaslat 3. pontja kiegészül a következővel: 
„és a fejlesztési program jóváhagyására” 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati 
javaslat elfogadásáról az elhangzott kiegészítésekkel együtt. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az előterjesztést ill. a határozati javaslatot a kiegészítésekkel 
együtt egyhangúlag elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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109/2009. (IV. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
a helyi önkormányzatok fenntartásában lévő sportlétesítmények 
felújításának támogatásáról szóló 15/2009. (III.17.) ÖM rendelet 
alapján pályázat beadásáról 
 
Abony Város Önkormányzat 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 pályázatot nyújt 
be a sportlétesítmények felújításának támogatásáról szóló 
15/2009. (III. 17.) ÖM rendelet alapján az Abony, 4989/1 hrsz-ú 
Sportpálya felújítására 8.570.530,-Ft összegben. 

 
2. Abony Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a támogatásból 

megvalósuló felújítást 5 évig az eredeti rendeltetésnek 
megfelelően hasznosítja, és a feladat-ellátási helyet 5 évig nem 
szünteti meg, ill. fenntartói jogát nem adja át nem állami fenntartó 
részére. 

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

polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges munkálatok 
elvégzésére, a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok 
aláírására és a fejlesztési program jóváhagyására. 

 
Határidő: 2009. április 24. 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
A végrehajtásban közreműködik: 
 Településfejlesztési Osztály 
 Krupincza Tibor képviselő 
 
Értesül: 
 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
 Dr. Németh Mónika jegyző 
 Urbán Ildikó aljegyző 
 Valamennyi Osztályvezető 
 Sárkányné Bálint Mária intézményvezető 
 Krupincza Tibor képviselő 

 
- - - 

 
9./ Napirendi pont tárgya:  A KMOP-2.1.1/B-2008-0053 azonosító számú és 

„Abony Város belterületi kapcsolatainak javítása az 
élhetőbb település megvalósítása érdekében” című 
nyertes projekthez kapcsolódóan 
projektmenedzsmenti feladatok ellátására történő 
cég kiválasztása 
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  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, 
hogy célszerű azt a céget megbízni, aki ismeri a pályázat tartalmát, és annak 
megfelelően a pályázatban foglalt előírásokat tudja teljesíteni. A Pa-Ku Bt. adta a 
legelőnyösebb árajánlatot. 
 
Gulykáné Gál Erzsébet képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő 
képviselők száma 17 fő. 
 
Dr. Németh Mónika: a kiküldött módosított szerződést érintően néhány pontosítást 
tett. A 3.1 pont tekintetében az első bekezdés utolsó sora az alábbiak szerint 
változik: …azzal, hogy „megbízási díj a Megbízott oldalán felmerülő költségeket is 
magában foglalja, ezért Megbízott külön költségtérítésre nem tarthat igényt.” 
7.1 pont az alábbira végződik: …harmadik személy „a szerződés teljesítése során, a 
szerződés rendelkezéseinek akár gondatlan, akár szándékos megszegésével, illetve 
megsértésével okoz Megbízónak vagy harmadik személynek.” 
A 7.2 pont kezdete az alábbiakra módosul: „Nem tartozik felelősséggel” a 
Megbízott… 
 
A 7.3 pont két pontra különül el a következők szerint: 
7.3 A megbízott a jogszerűen igénybe vett közreműködő teljes tevékenységéért úgy 

felel, mintha maga járt volna el. 
7.4 A megbízott által ilyen minőségben okozott kárért a károsult harmadik személlyel 

szemben a megbízó a megbízottal egyetemlegesen felelős, amennyiben 
harmadik személynek oly módon okoz kárt a megbízás teljesítésével 
összefüggésben, hogy a megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad és 
erről, illetve utasításból eredő következményekről őt a megbízott figyelmezteti, de 
a megbízó az utasításhoz a figyelmeztetés ellenére továbbra is ragaszkodik.  

A 9.1 pontban a határidő elírásra került, ezért a következőre változik: 2010. január 
31. 
 
Habony István: kérdezte, hogy mikorra várható a projektindítás? 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a pályázat befejezésének határideje 
2009. december 31. A végső határidő azért 2010. január 31-e, mert a pénzügyi 
elszámolásnak addig kell megtörténnie. Amíg az elszámolás meg nem történik, addig 
a projektmenedzsmentnek végig feladata van. A projekt zárása 2009. december 31-
ével történik meg, amely már tartalmazza a pénzügyi kifizetést is, de a közreműködő 
szervezet felé való elszámolás miatt 30 nappal hosszabbodik a határidő. November 
közepére át kell adni az utakat, ahhoz hogy decemberben ki lehessen fizetni, és 
januárban megtörténjen az elszámolás. 
Február 16-án érkezett meg a támogatói döntés, onnantól számolva 90 nap áll 
rendelkezésre a támogatói szerződés megkötésére. Május 20-ig megkötésre fog 
kerülni a támogatói szerződés. Május végén indítani kell a közbeszerzést. Ha a 
közbeszerzési eljárás lezajlik, a szerződés aláírására július végén kerülhet sor, és 
augusztus-szeptember hónapban lehet az utakat építeni. 
 
Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még kérdés, észrevétel? 
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
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Ismertette a Megbízási Szerződésre vonatkozó elhangzott módosításokat. 
 

A 3.1 pont tekintetében az első bekezdés utolsó sora az alábbiak szerint változik: 
…azzal, hogy „megbízási díj a Megbízott oldalán felmerülő költségeket is magában 
foglalja, ezért Megbízott külön költségtérítésre nem tarthat igényt.” 
7.1 pont az alábbira végződik: …harmadik személy „a szerződés teljesítése során, a 
szerződés rendelkezéseinek akár gondatlan, akár szándékos megszegésével, illetve 
megsértésével okoz Megbízónak vagy harmadik személynek.” 
A 7.2 pont kezdete az alábbiakra módosul: „Nem tartozik felelősséggel” a 
Megbízott… 
 
A 7.3 pont két pontra különül el a következők szerint: 
7.3 A megbízott a jogszerűen igénybe vett közreműködő teljes tevékenységéért úgy 

felel, mintha maga járt volna el. 
7.4 A megbízott által ilyen minőségben okozott kárért a károsult harmadik személlyel 

szemben a megbízó a megbízottal egyetemlegesen felelős, amennyiben 
harmadik személynek oly módon okoz kárt a megbízás teljesítésével 
összefüggésben, hogy a megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad és 
erről, illetve utasításból eredő következményekről őt a megbízott figyelmezteti, de 
a megbízó az utasításhoz a figyelmeztetés ellenére továbbra is ragaszkodik.  

A 9.1 pontban a határidő elírásra került, ezért a következőre változik: 2010. január 
31. 
 
Valamennyi bizottság a Pa-Ku Consulting Bt. megbízását javasolta 2.000.000,-Ft + Áfa, 
azaz bruttó  2.400.000,-Ft megbízási díjért. 
 
Abony Város Önkormányzata megbízási szerződést köt a Pa-Ku Consulting Bt-vel a 
projektmenedzsmenti feladatok ellátására. 

 

A megbízási díj összege 2.000.000,-Ft + Áfa, azaz bruttó 2.400.000,-Ft, melynek 
pénzügyi fedezete a pályázatban biztosított. 

 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati 
javaslat elfogadásáról az elhangzott módosításokkal együtt. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az előterjesztést ill. a határozati javaslatot a módosításokkal 
együtt egyhangúlag elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

110/2009. (IV. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
A KMOP-2.1.1/B-08-2008-0053 azonosító számú és „Abony Város belterületi 
kapcsolatainak javítása az élhetőbb település megvalósítása érdekében” c. 
nyertes projekthez kapcsolódóan projektmenedzsmenti feladatok ellátására 
történő cég kiválasztásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot 
hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzata megbízási szerződést köt a Pa-Ku Consulting 
Bt-vel (2750 Nagykőrös, Kodály Z. u. 3.) a projektmenedzsmenti feladatok 
ellátására. 
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2. A megbízási díj összege 2.000.000,-Ft + Áfa, azaz bruttó 2.400.000,-Ft, 
melynek pénzügyi fedezete a pályázatban biztosított. 

 

3. Abony Város Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert a határozat 
mellékletét képező megbízási szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2009. április 30. 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
A határozat végrehajtásában közreműködik:   
Településfejlesztési Osztály 
Gazdasági Osztály 
Határozatról értesül:  
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester  
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
Dr. Németh Mónika jegyző 
Urbán Ildikó aljegyző 
Településfejlesztési Osztály 
Gazdasági Osztály 
Jegyzői Titkárság 

 
110/2009. (IV. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

Megbízási szerződés  
 
Amely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzata (2740 Abony, Kossuth 
Lajos tér 1, adószám:, bankszámlaszáma OTP) képviseli Romhányiné Dr. Balogh 
Edit polgármester, mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó), és a Pa-Ku Consulting 
Bt. (címe 2750 Nagykőrös, Kodály Zoltán u. 3.): képviseli Palotai Sándor adószáma: 
22317957-2-13 cégjegyzék száma: 13-06-057849 Bankszámlaszáma: 65800124-
11024989), mint Megbízott (továbbiakban: Megbízott) között, az alábbi feltételekkel: 
  
1. Előzmények 
 

1.1. A megbízó jelen szerződés keretében kívánja biztosítani fejlesztési 
tevékenységéhez kapcsolódóan a KMOP-2.1.1/B-08-2008-0053 számú 
pályázat végrehajtása során a „Abony Város belterületi kapcsolatainak 
javítása az élhetőbb település megvalósítása érdekében” c. projekt 
projektmenedzsmenti feladatának ellátását.  

1.2. A szerződő felek rögzítik azt a tényt, hogy a Pa-Ku Consulting Bt. 
rendelkezik mindazon feltételekkel, melyek megbízás esetén a jelen 
szerződésben meghatározott projektmenedzsmenti tevékenység 
teljeskörű ellátásához szükségesek.  

 
2. A szerződés tárgya 

 
2.1. Megbízó megbízza megbízottat a KMOP-2.1.1/B-08-2008-0053 számú 

pályázat végrehajtása során a „Abony Város belterületi kapcsolatainak 
javítása az élhetőbb település megvalósítása érdekében” c. projekt jelen 
pontban foglalt feladatok ellátásával  

2.2. Döntés-előkészítési feladatok, részvétel a projekt előrehaladási 
értekezleteken, munkaértekezleteken   
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2.3.  A projekt teljes lebonyolítási ideje alatt annak elfogadását megfelelő 
megvalósítását és sikerét szolgáló tevékenységek koordinálása, a 
tervszerű kommunikáció végrehajtása 

2.4. Kommunikációs stratégia kidolgozása 
2.5. Sajtóanyagok megírása és megjelentetése 
2.6. Tájékoztató plakátok elkészítése 
2.7. Az elvégzett kommunikációs tevékenység elemzése 
2.8. Monitoring jelentések készítése 
2.9. Szakmai anyagok és projekt dokumentumok előállítása a támogatási 

szerződés, hatályos jogszabályok és a pályázati anyagnak megfelelően 
2.10. Pénzügyi jelentések, számlaösszesítők elkészítése, naprakész 

nyilvántartása 
2.11. Pénzlehívások formai és tartalmi előkészítése 
2.12. Projekt Előrehaladási Jelentések szakmai jelentések, zárójelentés 

elkészítése,  
2.13. A projekt megvalósítása során keletkező dokumentumok ügyviteli 

nyilvántartása, rendelkezésre tartása 
2.14. Közreműködés a projektet érintő ellenőrzések előkészítésében, 

lefolytatásában, teljeskörű adatszolgáltatással 
2.15. Programdokumentációs feladatok ellátása, ,koordinálása, ellenőrzése 
2.16. A fenti –fentiekben részletezett feladatok összehangolása, irányítása és 

ellenőrzése 
2.17. Folyamatos kapcsolattartás a Megbízó kijelölt képviselőjével, a zavartalan 

tájékoztatás biztosítása részére 
2.18. A projektgazda kijelölt képviselője által meghatározott részfeladatok 

tervszerű előkészítésének és ellátásának biztosítása 
2.19. A projekt megvalósítása során készülő Projekt Előrehaladási Jelentések 

jóváhagyásának kezdeményezése a Megbízó, projektgazda felé 
2.20.  A projekt megvalósítása során keletkező dokumentumok a Megbízó 

projektgazda által működtetett projektszobában (1/35 számú szoba) való 
elhelyezéséről való gondoskodás a Megbízón keresztül, biztosítva ezzel a 
Megbízó projektgazda számára a projekt előrehaladásának folyamatos 
ellenőrzését. 
 

Megbízott a megbízást - figyelemmel a 2. pontban részletesen meghatározott 
feladatokra - elfogadja.  
 
3. Megbízási díj mértéke, esedékessége 
 

3.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy megbízott a 2. pontban foglalt 
feladat maradéktalan, s szerződésszerű ellátásáért megbízási díj illeti 
meg, melynek mértéke: 2.000.000,- Ft + ÁFA, azzal, hogy a megbízási díj 
a Megbízott oldalán felmerülő költségeket is magában foglalja, ezért 
Megbízott külön költségtérítésre nem tarthat igényt.   

 
A feladatok teljesítése után megbízott számlát bocsát ki. A számlák 
ellenértékének kiegyenlítése a teljesítést követő 30 napon belül 
átutalással történik. 
 
Benyújtásra kerülő számlák ütemezése: 
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Rész-számla benyújtásának határideje: 2009. augusztus 10.  
Összege:  a 3.1. pontban rögzített összeg 50 %-a 
Végszámla benyújtási határideje:  
a projekt befejezésének időpontja, de legkésőbb   2009. december 31. 

 
4. Megbízó jogai, kötelezettségei 

 
4.1. Megbízó köteles mindazon szükséges információval, adatokkal ellátni 

megbízottat, melyek ismerete a szerződésszerű teljesítéshez 
szükségesek. 

4.2. Megbízó köteles együttműködni megbízottal. 
 

5. Megbízott jogai, kötelezettségei 
 

5.1. Feladatait a megbízó üzleti érdekeit messzemenőkig figyelembe véve 
köteles maradéktalanul ellátni.  

5.2. Feladat elvégzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket megbízott 
saját maga biztosítja. Feladatait a célszerűség és szakszerűség 
követelményeinek megfelelően szabadon látja el. Feladatainak ellátása 
során - az ágazati jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett - 
igénybe vehet közreműködőket, illetve teljesítési segédeket azzal, hogy 
azok magatartásáért sajátjaiként felel.  

5.3. Megbízott az adott helyzetben tőle elvárható szakszerű és gondos ügy 
ellátásra köteles. 

5.4. A megbízott a feladatai ellátásához szükséges időt, annak keretét, 
mértékét önállóan jogosult meghatározni. 

5.5. A megbízási jogviszonnyal együtt járó fokozott együttműködési 
kötelezettség teljesítése terén megbízott köteles a megbízót 
tevékenységéről és az ügy ellátásáról kívánságára, szükség esetén e 
nélkül is folyamatosan tájékoztatni.  

5.6. Megbízott külön kötelezettségei: 
5.6.1. A 2. pontban meghatározott feladatok magas szakmai színvonalon 

történő ellátása.  
5.6.2. A titokvédelem, adatvédelem és a szerződés teljesítése során a 

hatályos jogszabályok betartása. 
5.6.3. A megbízó érdekeit tiszteletben tartani, továbbá az etikai 

ajánlásokat betartani. 
6. Titokvédelem 

 
6.1. Szerződő felek egybehangzóan állapodnak meg abban, hogy megbízott 

tudomására jutott minden Megbízóra vonatkozó adat, információ, 
úgyszintén a munka elvégzéséhez megszabott módszerek kizárólag a 
Megbízó részére hasznosíthatók és azok üzleti titkot képeznek.  

6.2. Üzleti titkot képez különösen: megbízó adatai, a megkötött szerződések 
tartalma, gazdálkodási adatok, a megbízó tagjainak személyes adatai, 
információk, valamint mindazon adatok, melyek titokban maradásához a 
megbízónak méltányolható érdeke fűződik.  

6.3. Megbízott elismeri, hogy teljes felelősséggel tartozik minden olyan 
veszteségért, kárért, amely saját maga, vagy teljesítési segédként bevont 
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harmadik személyek a titokvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeinek 
megszegése miatt következik be.   

 
7. Szerződésszegésért való felelősség szabályai 

 
7.1. Megbízott elismeri, hogy teljes felelősséggel tartozik minden olyan 

veszteségért, kárért, amelyet saját maga, vagy teljesítési segédként 
bevont harmadik személy a szerződés teljesítése során, a szerződés 
rendelkezéseinek akár gondatlan, akár szándékos megszegésével, illetve 
megsértésével okoz Megbízónak vagy harmadik személynek.   

7.2. Nem tartozik felelősséggel a Megbízott a Megbízó hibájából vagy 
mulasztásából eredő veszteségek, károk megtérítéséért. 

7.3. A megbízott a jogszerűen igénybe vett közreműködő teljes 
tevékenységéért úgy felel, mintha maga járt volna el. 

7.4. A megbízott által ilyen minőségben okozott kárért a károsult harmadik 
személlyel szemben a megbízó a megbízottal egyetemlegesen felelős, 
amennyiben harmadik személynek oly módon okoz kárt a megbízás 
teljesítésével összefüggésben, hogy a megbízó célszerűtlen vagy 
szakszerűtlen utasítást ad és erről, illetve utasításból eredő 
következményekről őt a megbízott figyelmezteti, de a megbízó az 
utasításhoz a figyelmeztetés ellenére továbbra is ragaszkodik.  

 
8. Megbízott nem szerződésszerű teljesítése, káresemény-megelőzés, 

jogkövetkezmények: 
 

8.1. Megbízott a 2. pontban meghatározott munkát a szerződésben rögzített 
módon köteles elvégezni. A szerződés teljesítése során Megbízott 
haladéktalanul, írásban köteles jelezni a teljesítés akadályát, annak 
várható megszűnését. 

8.2. A Megbízott köteles a Megbízót haladéktalanul értesíteni minden olyan 
körülményről, amelynek a szerződés teljesítésére kihatása lehet. 

8.3. A Megbízott köteles a Megbízó által a szerződés tárgyában írásban feltett 
kérdésekre a kézhezvételtől számított 2 munkanapon belül írásbeli választ 
adni, illetőleg megkezdeni a szakmai válaszadás előkészítését. 

8.4. A Megbízott köteles a Megbízó igényei szerint személyes konzultációt 
biztosítani az igény felmerülését követő 5 munkanapon belül. 

8.5. Amennyiben a Megbízó elmulasztja valamely kötelezettségének 
teljesítését, a Megbízott köteles írásban tájékoztatni a Megbízót a 
mulasztás projektre gyakorolt előrelátható hatásairól. 

8.6. A Megbízó késedelme a Megbízott egyidejű késedelmét kizárja. 
8.7. A Megbízott köteles a Megbízótól a munkavégzéshez igényelt iratokat a 

munka végeztével a Megbízó részére visszaszolgáltatni. 
8.8. A szerződéses kötelezettség nem szerződésszerű teljesítése, nem 

teljesítése, illetve hibás teljesítés esetén (kivéve: vis major esetét) a Ptk. 
vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 
 

9. A szerződés időtartama 
 

9.1. Szerződő felek jelen szerződést határozott időre hozzák létre, a projekt 
lezárása várható idejére, amely időpont 2010. január 31. 
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9.2. A szerződés bármely módon történő megszűntetése esetén megbízottat 
időkorlát nélkül köti a tudomásukra jutott üzleti titok védelmével és 
megőrzésével kapcsolatos titoktartási kötelezettség, s terheli a 
titokvédelemmel kapcsolatos helytállási kötelezettség.   

9.3. A szerződést a megbízó bármikor, bármilyen okból azonnali hatállyal 
felmondhatja, köteles azonban helyt állni a megbízott által már elvállalt 
kötelezettségekért. 

9.4. Azonnali hatályú felmondás joga illeti meg Megbízót különösen a 
következő esetekben: 
- gazdasági információk, statisztikai adatok, belső információk 

kiszolgáltatása illetéktelen személyek részére, 
- a Megbízó hírnevének sértése, veszélyeztetése, 
- képviseleti jogosultságból eredő kötelezettségek megszegése (a 

Megbízó üzleti lehetőségeivel, okmányaival történő visszaélés), 
- megbízott az üzleti titokvédelemmel kapcsolatos kötelezettségét akár 

szándékosan akár gondatlanul megsértette,  
- amennyiben megállapításra kerül, hogy a Megbízott bármely 

tekintetben a Megbízó üzleti érdekeit sértő módon járt el. 
9.5. Megbízott akkor élhet rendkívüli felmondással, amennyiben megtett 

észrevétele ellenére a Megbízó nyilvánvalóan jogszabályt sértő döntést 
hozott.  

10. Egyéb rendelkezések 

10.1.  Megbízó részéről képviseletre és nyilatkozattételre jogosult: 

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Telefon:06/53/562-120    Fax:06/53/360-010 

Email: abony@abony.hu Levelezési cím:2740, Abony Kossuth tér 1. 

Távolléte illetve akadályoztatása esetén: 

Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

Telefon:06/20/939-0840    Fax:06/53/360-010 

Email: dr.egedy@freemail.hu Levelezési cím:2740, Abony Ceglédi út 10. 

 

Megbízott részéről képviseletre és nyilatkozattételre jogosult: 

Palotai Sándor 

Telefon: 06/70/930-4173    Fax: 06/53/347-468 

Email: pakubt@gmail.com 

Levelezési cím: 2750 Nagykőrös, Kodály Z. u. 3. 

10.2. Jelen szerződés aláírói kijelentik, hogy rendelkeznek mindazon testületi 
felhatalmazással, mely alapján jelen szerződés aláírásával érvényesen 
szereznek jogokat, s vállalnak kötelezettségeket.  Jelen szerződést Abony 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 110/2009. (IV. 14.) számú 
határozatával hagyta jóvá. 

10.3. Jelen szerződésben nem, vagy másképpen nem szabályozott 
kérdésekben a Ptk. megfelelő rendelkezései az irányadók. 
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Jelen szerződést - annak elolvasását és közös értelmezését követően - 
szerződő felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írják 
alá.  
 

Abony, 2009. ……………….. 
 
 
 
…………………………………………                      ………………………………………. 
              megbízó       megbízott 

 
- - - 

 
10./ Napirendi pont tárgya:  Egészségügyi Centrum kivitelezéséhez tervellenőr 

megbízása 
    

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, 
hogy egy tavalyi jogszabály szerint nem elég kiviteli tervet készíteni, hanem azokat 
még tervellenőrrel át kell nézetni, és csak azután lehet közbeszerzési eljárást kiírni a 
kivitelezésre. Erről most szereztek tudomást. 2.100.000 Ft + áfa a legelőnyösebb 
árajánlat, amelyet a Triskell Épülettervező Kft. adott meg. A környékben ilyen 
végzettségű céget nem találtak. 
 
Habony István: kérdezte, hogy ha a tervező valamit elront és a tervellenőr is elsiklik 
felette, akkor kit terhel a felelősség? 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: dönthet úgy a testület, hogy nem alkalmaz 
tervellenőrt, de ki vállalja annak az ópiumát, hogy az ellenőrzéskor kiderül? Az 
országban csupán 27 egészségügyi centrum épül. 
 
Dr. Németh Mónika: elmondta, hogy a jogszabály meghatározza, hogy ki miért 
felelős, mikor kell tervellenőrt alkalmazni. 
 
Dr. Egedy Zsolt: felháborítónak tartja, hogy még tervellenőrt is alkalmazni kell. A jogi 
lehetőség mindig a szerződésben rögzíttetik. Olyan szerződést is köthetnek, amely 
alapján a későbbiekben lehet kártérítéssel élni, vagy visszatarthatnak az összegből 
valamely hányadot, amíg a műszaki átadás-átvétel nem történik meg. 
 
Dr. Németh Mónika: a jogszabály szerint a tervellenőr az ellenőrzés során 
nyilatkozatot készít, amely tartalmazza annak kinyilvánítását, hogy az általa 
ellenőrzött műszaki megoldás megfelel a jogszabályoknak, így különösen az építési 
törvény 31. §-ában meghatározott követelményeknek, a vonatkozó jogszabályoknak, 
az országos építési követelményeknek, és az eseti hatósági előírásoknak. Vonatkozó 
nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása esetén a szerkezet 
eljárás vagy számítási módszer a szabványossal legalább egyenértékű. A 
nyilatkozattal a tervellenőr felelősségre vonható. 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még kérdés, 
észrevétel? 
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 
Valamennyi bizottság a TRISKELL Épülettervező Kft. megbízását javasolta 
2.100.000,-Ft + áfa, azaz bruttó 2.520.000,-Ft megbízási díjért. 
 
Abony Város Önkormányzat a KMOP-4.3.2.-2008. Pest megye dél-keleti területi 
igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című pályázat 
megvalósításához kapcsolódó tervellenőr feladatok ellátásával a TRISKELL 
Épülettervező Kft-t (1034 Budapest, Kecske út 25.) bízza meg. 

 

A megbízási díj összege 2.100.000,-Ft + Áfa, azaz bruttó 2.520.000,-Ft. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati 
javaslat elfogadásáról az elhangzott kiegészítésekkel együtt. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 2 
tartózkodás mellett az előterjesztést ill. a határozati javaslatot a kiegészítésekkel 
együtt elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

111/2009. (IV. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Egészségügyi Centrum kivitelezéséhez tervellenőr megbízásáról 
 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1. Abony Város Önkormányzat a KMOP-4.3.2.-2008. Pest megye dél-keleti 
területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése 
című pályázat megvalósításához kapcsolódó tervellenőr feladatok 
ellátásával a TRISKELL Épülettervező Kft-t (1034 Budapest, Kecske út 
25.) bízza meg.  

 

2. A megbízási díj összege 2.100.000,-Ft + Áfa, azaz bruttó 2.520.000,-
Ft, melynek pénzügyi fedezete a 2008. évi jövedelemkülönbség 
mérséklésének való elszámolása soron biztosított. 

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert a határozat mellékletét 
képező megbízási szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2009. május 31. 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
A határozat végrehajtásában közreműködik:   
Településfejlesztési Osztály 
Gazdasági Osztály 
Határozatról értesül:  
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester  
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
Dr. Németh Mónika jegyző 
Urbán Ildikó aljegyző 
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Településfejlesztési Osztály 
Gazdasági Osztály 
Jegyzői Titkárság 
TRISKELL Épülettervező Kft. 
ASD Stúdió Kft. 
Pacher és Tsa Mérnökiroda Bt 

 
111/2009. (IV. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 
Mely létrejött egyrészről a  

Abony Város Önkormányzata  
székhely: 2740, Abony Kossuth tér 1. 
bankszámlaszám: 11993609-06147486-10000104 
képviselő: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester, 
mint megrendelő, 

másrészről a  

TRISKELL Épülettervező Kft  
(székhely: 1034 Bp. Kecske u. 25.,  
cégjegyzékszám.:01-09-068811,  
adószám: 10398513-2-421,  
bankszámlaszáma: ERSTE Bank Rt. 11670009-07708000-
70000005,  
képviselő: Turi Attila ügyvezető)  
mint tervező vállalkozó,  

 
1. A szerződés tárgya: 
 
A Megbízott, a Tectum-ART Kft. által tervezett Pest megye dél-keleti területi igényeit 
kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése (Abony, Újszászi utca 21. Hrsz: 
2068) keretében megépítendő új egészségügyi központ kiviteli terveinek, valamennyi 
szakágra vonatkozó 290/2007. (X.31.) Korm.rendelet az építőipari kivitelezési 
tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról 
tervellenőrzését vállalja, a megbízó által átadott kiviteli tervdokumentáció alapján. 
 
2. Határidő: 
 
A Megbízott a megismert feltételek alapján a munkákat, a terv kézhezvételétől 
számított 15 nap alatt elvégzi. 
 
3. Megbízási díj és annak teljesítése: 
 
A megbízási díj: 2.100.000,-Ft + Áfa azaz kettőmillió-egyszázezer,-Ft + Áfa. 
A megbízási díj a Megbízott felmerült költségeit is tartalmazza. 
A Megbízott a 290/2007 (X.31) szerinti nyilatkozat, Megrendelő részére történő 
átadást követően jogosult számla benyújtására. 
A Megrendelő az elvégzett munka ellenértékét egy részletben, átutalással egyenlíti 
ki.  
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4. Egyéb feltételek: 
 

4.1. A Megbízott képviselője: Turi Attila ügyvezető   

        A Megrendelő képviselője: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 

4.2. Az e szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári 
törvénykönyv, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési 
naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007.(X.31) Korm. 
rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadók. 
 
4.3 Késedelmes teljesítés esetén a Megbízó jogosult a Megbízott felé a 
késedelmes teljesítés első napjától (a megbízási díj 1 %-a) 25.200,- Ft/nap 
késedelmi kötbért felszámolni. 

 
4.4 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. 

 
4.5 Jelen szerződést Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 111/2009. 
(IV. 14.) számú határozatával hagyta jóvá. 

 
Ezen szerződést a felek, elolvasás után, cégszerűen, jóváhagyólag írták alá. 
 
Budapest, 2009. április ….. 

  
 ….……………………….. 

        Megbízott 
Abony, 2009. ………………….. 

….……………………….. 
              Megbízó      
     - - - 

  
11./ Napirendi pont tárgya: „Közfoglalkoztatás-szervezők 

foglalkoztatásának támogatása” elnevezésű 
központi munkaerő-piaci program keretében 
közcélú foglalkoztatás szervezéséhez 
szükséges személyek foglalkoztatásának 
támogatása 

   
  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Nem kívánt 
kiegészítést tenni. 
 

Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e kérdés, észrevétel? 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati 
javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az előterjesztést ill. a határozati javaslatot egyhangúlag 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

112/2009. (IV. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat 

„Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása” elnevezésű 
központi munkaerő-piaci program keretében közcélú foglalkoztatás 
szervezéséhez szükséges személyek foglalkoztatásának támogatásáról 

 

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 részt kíván venni a 
„Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása” 
elnevezésű pályázaton. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázathoz 
szükséges önerő fedezetét 15.000,-Ft-ot a 2009. évi költségvetés terhére 
városi tevékenység üzemorvosi szolgáltatás kiadás jogcímen biztosítja. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz 
kapcsolódó intézkedések megtételére.  

 
Határidő: 2009. április 30. 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik: 
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 
A határozatról értesül:  

1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
3. Dr. Németh Mónika jegyző 
4. Urbán Ildikó aljegyző 
5. A hivatal osztályvezetői 
6. Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Cegléd 

 
- - - 

 

11./ Napirendi pont tárgya: Egyebek – Salgótarján, Vár u. 22. sz. 12191 hrsz-ú 
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan 
működtetése 

    
  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, 
hogy a kiosztott módosított határozati javaslat az Oktatási és a Pénzügyi Bizottság 
által tett javaslatokat tartalmazza. A tábor működtetésére kiírt pályázatot 
eredménytelennek minősítette a Gazdasági Bizottság. Az idő rövidségére való 
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tekintettel dönteni kell arról, hogy a Képviselő-testület ebben az évben hogyan 
kívánja tovább működtetni a tábort. 
 
Kérte a Pénzügyi Bizottságot, hogy egy önköltségi árat számoljanak ki a 
rezsiköltségek alapján. 3.150 Ft-ra jött ki az önköltségi ár egy főre, egy éjszakára. Így 
megkérdőjelezhető, hogy hányan táboroztak. Az önköltségi árban a gondnok bére 
nincs benne. A rezsiköltségek lettek elosztva a vendégéjszakákkal, így 3.150 Ft-ra 
jött ki a vendégéjszakák száma. Ha valóban ennyibe kerül egy éjszaka, akkor az 
Önkormányzat nem határozhat meg 1300 Ft-ot éjszakánként, mert akkor saját 
adósságállományát fogja növelni. Kérdezte, hogy mennyi az önköltség egy 
éjszakára? 
 
Gulykáné Gál Erzsébet: a főkönyvi kivonat alapján 759 Ft a rezsiköltség egy 
éjszakára. A gondnoktól származó vendégéjszakákra vonatkozó adat 1203 darab. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy a bevételi oldalon megjelenik-e az 
1203 éjszaka? 
 
Gulykáné Gál Erzsébet: a főkönyv alapján 1.980.000 Ft volt tavaly a szállásbevétel. 
Az összbevétel 3.066.0000 Ft a salgóbányai számlakönyv alapján, szeptember 
hónapban pedig még 70.000 Ft bevétel jelentkezett, de arról a gondnoknak nem volt 
adata. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: megadta a szót Sulyok Istvánnénak, az ABOKOM 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának. 
 
Dr. Németh Mónika jegyző az ülésteremből kiment. 
 
Sulyok Istvánné: elmondta, hogy a számlakönyvben minden esetben a bruttó 
értékek szerepelnek, a főkönyvben pedig a nettó összegek. A bevételi oldalon 
minden tételt szerepeltetnek, de addig amíg a számla végösszege az áfát is 
tartalmazza, addig az az összeg ami lekönyvelésre kerül, és a tényleges összeget 
tartalmazza, minden esetben nettő összeg, azaz áfa mentes. A főkönyvben szerepel 
az összköltség, amelyből nem lehet kivonni a bérköltséget, és a bér járulékát. A 
költséget kell elosztani a vendégéjszakák számával. Az orvos alkalmazása is 
költséget jelent, amit addig nem tud kivenni a költségvetésből, amíg a Salgótarjáni 
Önkormányzattól és az ÁNTSZ-től nem kap írásos engedélyt arra, hogy nem kell 
alkalmazni. Ha nem kell, akkor nyilvánvalóan az a költség ki fog esni. A 2008. évi 
tényadatok rendelkezésre állnak. Van egy fix összeg, amely tartalmazza a befizetett 
összegeket. Pék Róbert gondnok nyilvántartása alapján kezességet vállal a 
vendégéjszakák számáért, valamint felelősséget vállal a főkönyvben szereplő 
jelenlegi nettó összegekért is. Az idei évben számítanak a konyhások költségére, 
amit megpróbálnak kiváltani alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkező helyi 
munkavállalóval. Pék Róberttel meg van beszélve, hogy a faházakat olyan szinten 
fesse ki, hogy az lakható legyen, és meg tudják nyitni a tábort. Meg kell keresni az 
ÁNTSZ-t, és addig olyan állapotba kell hozni a tábort, hogy legalább a szállásra 
megadja az engedélyt. Meg kell kérni a főzőkonyhára is az engedélyt. Felmerült, 
hogy meleg vagy hidegkonyha legyen. Úgy gondolja, hogy érdemesebb lenne 
melegkonyhára megkérni az engedélyt. Ehhez meg kell nevezni egy személyt, aki 
vállalja a felelősséget a konyha működéséért.  Meg kell keresni egy éttermet, aki 
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vállalja az ételek kiszállítását. A bevételi oldal és a fix vendégéjszakák száma 
rendben van. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy mennyi az az önköltségi ár, 
amennyiért tudnák vállalni a tábor működtetését? Ha lentebb viszik az egy főre eső 
összeget, akkor még többet kell hozzátenni. Mennyi az a reális összeg, amellyel 
megnyitható a tábor úgy, hogy a veszteség nem növekszik? 
 
Dr. Németh Mónika jegyző az ülésterembe visszajött. 
 
Sulyok Istvánné: elmondta, hogy novemberben nyújtottak be egy táborhasználati ill. 
az étkezésre vonatkozó díjat. Azokat a díjakat a 2008. november elején 
rendelkezésre álló adatok alapján számolták ki, ill. az akkor már rendelkezésre álló 
vendégéjszakák számából került megállapításra. Ez az összeg 1840 Ft. 
 
Dr. Egedy Zsolt: nem hallotta azt a választ, amit már többen megkérdeztek, hogy 
2008-ban minden költséget alapul véve, a vendégéjszakákat figyelembe véve 
mennyi az egy átlagos vendégéjszakára eső önköltség. Kérdezte, hogy mennyi volt a 
tényleges önköltség? A rendeletben mennyi volt a 0-3, 6 éves kortól a tábort 
használók díja? Véleménye szerint a kérdést úgy kellene fölvázolni, hogy mennyi volt 
2008-ban az összköltség alapján számított nettó és bruttó önköltség. Ezzel szemben 
mennyi volt a szállásdíj és 2009-re az üzleti terv készítésekor mit lehet esetlegesen 
megspórolni. A vélelmezett összeg a kiadáscsökkentést lehetővé teszi, de ez 
okafogyott, ha a vendégéjszakák számát nem tudják növelni. 60 abonyi gyermek 
vendégéjszaka volt a tavalyi évben, tehát 10 gyermek 6 napon keresztül volt ott a 
táborban. A tábor kihasználtsága 21 % körüli, 60/turnus bázisszámmal számolva. A 
fő kérdés ott van, hogy a két általános iskola egy-egy turnust nem tud előállítani. 
1600 iskolás gyermek közül évi 100-120 gyermek nem tud elmenni a táborba. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: nem ért egyet azzal, hogy az ország valamennyi 
gyermekének Abony város finanszírozza meg a salgóbányai táborozását és vigyék le 
a napi, éjszakai árakat. Ha azt akarják elősegíteni, hogy az abonyi gyermekek 
használják a tábort, akkor a rendeletmódosítással támogatást kell megítélni részükre 
szociális rászorultságtól függetlenül. Van érdeklődés a tábor iránt. Nőni fog a 
kihasználtsága a tábornak, ha lentebb viszik az árakat, de megnövekednek a 
közüzemi díjak, és Abony pénzén kedvezményesen üdülnek az ország gyermekei. 
 
Gulykáné Gál Erzsébet: elmondta, hogy nagyon kevés a 60 abonyi résztvevő 
gyermek. A pedagógusok nagyszerű programokat szerveznek. Az ABOKOM és a 
Képviselő-testület a tavalyi alapján mindig emelt az árakon, és ez ahhoz vezetett, 
hogy a pedagógusok nem tudták összeszervezni a gyerekeket. Amíg egy balatoni 
táborban 2650 Ft a napidíj, addig a salgóbányai tábor 3500 Ft-ba kerül, 14 év fölött 
pedig 4000 Ft. Egyetért azzal, hogy az abonyi gyerekeknek csökkentsék a 
szállásdíjat. Az érdeklődés a tábor irányába megvolt, az Oktatási Bizottság ülésén az 
intézményvezetők és a társadalmi szervezetek is részt vettek, akik láttak lehetőséget 
a táborban. A Zeneiskola és a Gyulai Iskola már meghirdetett egy-egy 50 fős turnust 
árak nélkül. 
 
Az Oktatási Bizottság javasolta a szállásdíjak csökkentését is. A szállásra 
vonatkozóan volt egy olyan javaslat, hogy ne legyen 14 éves kornál határ, hanem 
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egységes legyen a szállásdíj, 6 éves kor alatt legyen kedvezmény, mert családi 
üdülésre is lenne igény. Első évben nem biztos, hogy veszteség nélkül tudják 
működtetni a tábort, de láthatóan javulnia kell a tábor kihasználtságának, főleg az 
abonyi gyermekek esetében a civil szervezetek érdeklődését tekintve. Az étkezésre 
vonatkozóan javasolták, hogy vásárolt élelmezés formájában valósuljon meg. Három 
ajánlat már érkezett azok részéről, akik 1200,-Ft/fő áron reggeli, ebéd, vacsora 
szállítását vállalnák. Az alkalmi munkavállalói könyvvel dolgozó kiszolgáló 
alkalmazottnak 200 Ft az óradíja, tehát 2800 Ft egy 10 órás napi alkalmazása, ill. a 
víz és rezsiköltséget is rá kell számolni. Ezzel megspórolják a konyhások szállásdíját, 
a távolléti és egyéb díjakat. 
 
Dudinszky István: elmondta, hogy megtekintette a tábort, és véleménye szerint a 
legfontosabb az ágyneműk cseréje, az épületbelső festése. Az épületek külső 
oldalán 40 cm magasságban a fa elázott és elkorhadt. Egy 40 cm-es usb lemezzel 
további 5-8 évig is jó lenne az épület, és nem kellene nagy költségeket ráfordítani. Az 
ablakok nincsenek esztétikusan kifestve, amelyeket meg kellene csinálni. Az 
ablakokon lévő függönyöket ki kellene cserélni. Ha jó minőségű matracokat és 
ágyneműket vesznek, bizonyára jobban érzik majd magukat az emberek. Egy-két 
éttermet megkérdezett, és az árak ugyanazok úgy általában, 1000-1200 Ft. A legjobb 
ajánlatot a Somosi Fogadó adta Somoskőn. 1200 Ft-ért a napi 3 étkezést 
felszállítaná a táborba, és a tízórait is vállalná. Cserébe szálláshelyet szeretne, ha 
tele van a fogadója, hogy el tudjon helyezni csoportokat, amelyért együttműködne a 
táborral. A környéken programokat is tudna biztosítani. A Tarján Étterem tulajdonosa 
ágyat és ágyneműt tudna eladni olcsón. 
 
Habony István: véleménye szerint a tábort nem kell kiadni üzemeltetésre. Nem fog 
menni a tábor addig amíg csak a Képviselő-testület „nyűge”. Amíg a pedagógusok és 
az igazgatók nem állnak ennek az ügynek az élére, addig a teljes városi ifjúság 
„nyűge” a tábor helyzete. Elmondta, hogy az igazgató rendelkezhet a pedagógus 
nyári szabadságának egy részével. 100 ezer Ft-ért lehet 60 főre ágyneműgarnitúrát 
venni. Véleménye szerint ha csak fél ember foglalkozna ezzel a hivatalban, akkor 
jobban működne a tábor. A könyveléseket haza kell hozni. Ezt a tábort lehet 
gazdaságosan működtetni. 
 
Dudinszky István: elmondta, hogy a Somosi Fogadó megadott egy céget, aki az 
ágyneműk tisztításával foglalkozik, és rajtuk keresztül lehet jó minőségű ágyneműt 
vásárolni. Van egy illető, aki Németországból hoz be ágyneműt, ami nem megy 
tönkre a tisztítástól. 
 
Gulykáné Gál Erzsébet: elmondta, hogy az ágynemű cseréje is nagyon fontos. Az 5 
évvel ezelőtti jótékonysági bálból még megmaradtak kibontatlan, új ágyneműk. 
Nyilvánvalóan a huzatokat is le kell cserélni. Amikor fenn voltak, úgy látták, hogy az 
ágyak és a matracok tarthatatlanok, ezért 30 db ágy és 30 db matrac 
megvásárlására volna szükség. Ennek fedezetét önkéntes felajánlásból és 
jótékonysági bálból javasolja biztosítani. Akkor vállalják fel ezt, amennyiben a testület 
is szeretné a tábort megtartani, és olyan szándék lesz, hogy az abonyi gyermekek 
visszatérjenek. Ha az étkeztetést vásárolt élelmezés formájában oldják meg, akkor a 
veszteség csak a közüzemi díjakban és a gondnok bérében jelentkezhet. Az első 
feladat az lenne, hogy valamilyen árat határozzanak meg, hogy az iskolák el tudják 
kezdeni a szervezést. 
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Mészáros László: egyetért azokkal a véleményekkel, hogy rosszkor és rossz időben 
gyakorolnak kritikát a táborral kapcsolatban. Elhangzott, hogy a tábor rendkívül rossz 
állapotban van, és eladni a piacon nem is lehet. Véleménye szerint ha 60 gyerek volt 
abonyi a tavalyi táborozók között, akkor 10-15 %-os volt a kihasználtsága. 
Elsősorban a kihasználtságon kellene javítani, amelyhez elengedhetetlen, hogy a 
pedagógusok megbéküljenek egymással, és turnusokat szervezzenek. Ha ennek az 
az ára, hogy egy jelképes összeget felajánljanak, akkor legyen, mert úgy látszik, 
hogy a négy iskola képtelen programot szervezni. A szociális rendelet él, amely 
támogatja a táborozni kívánó gyerekeket. Tisztában vannak vele, hogy milyen 
munkálatokat kell elvégezni, de az elvégzett munkával kapcsolatos kritikákat akkor 
kellene gyakorolni, amikor elvégzik a munkát. A kapacitást mindenképpen növelni 
kell; 1600 gyermekből jó néhány turnust lehetne szervezni. Ösztönözni kell egy 
jelképes összeggel egy tábort szervező pedagógust. 
 
Retkes Mária: elmondta, hogy ha konyhások bérét levonják, akkor bruttó 3.400.000,-
Ft-ból lehetne üzemeltetni a tábort a nyáron a gondnok bérével együtt. Ha 50 %-os 
kihasználtságot számolnak 50 fős turnussal, akkor 2.250,-Ft/éj költségbe kerülne. 
Ennek a bevétele, ha 1560 Ft-tal számolnak, akkor 3.510.000,-Ft lenne. Ha 50 %-os 
kihasználtságot lehetne elérni, akkor nem lenne veszteséges az üzemeltetés. Egy 
gyereknek az ott tartózkodása 1560 Ft lenne, plusz 1200 Ft-ba kerülne az étkezés, 
azaz 2760 Ft-ba kerülne. Ha még tudnának adni 250 Ft-os támogatást, amit a 
Pénzügyi Bizottság javasolt, akkor 2500 Ft-ért tudnának az abonyi gyerekek 
táborozni. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: megadta a szót Sulyok Istvánnénak, az ABOKOM 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának. 
 
Sulyok Istvánné: elmondta, hogy ha az élelmezésre 1200 Ft-ot számolnak, akkor 
abban még nincs benne, hogy az ételt valakinek ki is kell osztania, el is kell 
mosogatnia. Mi van azokkal a csoportokkal, akik nem kérnek vásárolt élelmezést, 
hanem maguk hoznak élelmiszert, és azt akarják megfőzni? A konyhahasználatra is 
meg kell állapítani egy díjat. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: ha az ABOKOM Kft-n keresztül működik a tábor, 
plusz szolgáltatást jelent, ezért áfával növelt. Kérdezte, hogy biztosan az ABOKOM 
Kft-vel kell működtetni a tábort? A tábor nyitásával kapcsolatos költségeket a 
kiszámolt összeg még nem tartalmazza. 
 
Retkes Mária: minden benne van a kiszámolt összegben. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: az indításhoz szükséges eszközök nem állnak 
rendelkezésre. 
 
Gulykáné Gál Erzsébet: véleménye szerint az étkezés áráról most nem tudnak 
dönteni. A szállásdíjra vonatkozóan megállapítható az 1560 Ft, amelyhez az abonyi 
gyermekeknek még 250 Ft-os kedvezményt biztosíthatnak. Az étkezésről záros 
határidőn belül dönteni kell. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: nem lett részben meghatározva a költségvetésben és 
a keretszerződésben sem ez a feladat. Az Önkormányzat köthet szerződést a 
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gondnokkal is, az étkeztetésre pedig közvetlenül az Önkormányzatnak kell 
szerződést kötni. Kérdezte, hogy miért kell az ABOKOM Kft-nek üzemeltetnie a 
tábort? Meghatározzák a napijegy árát, fedezzik az ágynemű és matracok cseréjét. 
Az ABOKOM Kft. karbantartásával nem voltak megelégedve, helyben vállalkozóktól 
ezeket a feladatokat meg lehet rendelni. Az ellenőrzési jogkört bármelyik bizottság, 
bármely képviselő gyakorolhatja. 
 
Dudinszky István: elkerülhetetlen karbantartási feladatok is vannak a táborban, 
például a kerítés helyreállítása. Pék Róbert szívesen felvállalná a feladat ellátását, de 
nincsen hatásköre. 
 
Retkes Mária: kérdezte, hogy a működési engedélyen az ABOKOM Nonprofit Kft. 
szerepel, mint üzemeltető? 
 
Sulyok Istvánné: elmondta, hogy a működési engedély a táborra van, nem az 
üzemeltetőre. Elmondta, hogy egyetlen engedély sincs még megkérve. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: a tábornak kell egy felelős vezető a helyszínen, és a 
hivatalban is kell egy ügyintéző. 
 
Dr. Németh Mónika: elmondta, hogy ebben az esetben plusz egy fő igénye van, 
mert a Településfejlesztési Osztályt tovább már nem lehet terhelni a tábor 
üzemeltetésével. 
 
Dudinszky István: javasolta, hogy a következő testületi ülésen jelenjen meg egy 
táblán a salgóbányai tábor elérhetősége. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: kell egy fő, aki a hivatalban generálja a tábor 
működtetését. Véleménye szerint a Humán Osztályhoz tartozik a tábor működtetése, 
a kedvezmények, az iskolákkal való kapcsolattartás stb. A karbantartást, a munkák 
megrendelését helyben kell bevállalni. 
 
Dr. Németh Mónika: javasolta, hogy legyen közvetlen önkormányzati alkalmazott, 
nem kell a hivatalhoz tartoznia. Úgy gondolja, hogy nem a hivatal profiljához tartozik 
egy vállalkozási jellegű tevékenység folytatása. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: megadta a szót Sulyok Istvánnénak, az ABOKOM 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának. 
 
Sulyok Istvánné: elmondta, hogy egyik intézmény sem vállalja fel a tábort. Az 
ABOKOM eddig végezte. Kérdezte, hogy az 50 %-os kihasználtságot ki fogja 
garantálni? Ha nincs más lehetőség, vállalják a tábor működtetését. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: nem látja a garanciát, hogy 50 %-os lesz a 
kihasználtság, de az esélyt meg kell adni. A 3,5 millió 50 %-os kihasználtság mellett 
felújítás, és a tábor beindítása nélkül tervezett. Biztonsági tartalékot is oda kell rakni. 
A tábor zárásakor lehet elszámolni. A költségvetésben meg kell nézni, hogy az SZJA 
többletből van-e lehetőség a tábor működtetését fedezni. 
 
Habony István: kérdezte, hogy szabadidő-szervező van az iskolákban? 
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Bánné Hornyik Mária: elmondta, hogy szabadidő-szervező nincsen. 
 
Dr. Egedy Zsolt: kérdezte, hogy az iskolák szerveznek-e turnusokat? Oda kell 
vezényelni a pedagógusokat. Június 15. és augusztus 25. között a törvényesen járó 
szabadsága mellett 6 napot kell a gyerekekkel töltenie a pedagógusnak, és az 
ingyenes ellátást biztosítják számára. 
 
Paczáriné Barna Rozália képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő 
képviselők száma 16 fő. 
 
Kovács László: javasolta, hogy adják meg a támogatást a tábor működtetésére. A 
honlapra kerüljön fel a tábor, hogy a környező települések is láthassák. Keressenek 
olyan személyt, aki ezt a szervezést ellátja díjazás ellenében. 
 
Bánné Hornyik Mária: elmondta, hogy a bizottsági ülésen elég nagy vita volt a 
táborral kapcsolatban. A bizottsági ülésen is elhangzott, hogy eléggé a végén járnak 
a szervezésben, mert az iskolákban a táborokat meghirdették, és akik táborozni 
akarnak azok már valahová elszánták magukat. Salgóbányára nem úgy lehetne 
tábort szervezni, hogy a pedagógusokat beosztják, mert a gyerek számára nem 
mindegy, hogy melyik pedagógussal megy el egy hétre. A szervezőnek vonzónak, 
agilisnak kell lennie, programokat kell szerveznie, és a táborban esős, rossz időben 
is programot kell szervezni. Kényszeríteni nem lehet senkit sem. Az iskolákban meg 
kell hirdetni, és meg kell beszélni, hogy ki vállalná fel a turnus szervezését. 
 
Paczáriné Barna Rozália képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő 
képviselők száma 17 fő. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még 
kérdés, észrevétel? 
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Ismertette a határozati javaslatban foglaltakat. 
 
A Képviselő-testület a salgóbányai tábor üzemeltetését továbbra is az ABOKOM 
Nonprofit Kft-n keresztül biztosítja. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott javaslat 
elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 1 nem szavazattal, 4 
tartózkodás mellett - 3 fő nem szavazott - az elhangzott javaslatot elfogadta. 
 
Abony Város Önkormányzata a 2009. évben a tábor kihasználtságának biztosítása 
érdekében kiemelten együttműködik az intézményekkel és a civil szervezetekkel. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott javaslat 
elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 1 nem szavazattal, 3 
tartózkodás mellett - 3 fő nem szavazott - az elhangzott javaslatot elfogadta. 
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A meleg étkeztetést vásárolt élelmezés formájában külső vállalkozó által, a 
kiszolgálást igény szerint alkalmi munkavállalói könyvel rendelkező helyi 
munkavállalóval kell biztosítani. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott javaslat 
elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen és 0 nem szavazattal, 3 
tartózkodás mellett - 2 fő nem szavazott - az elhangzott javaslatot elfogadta. 
 
A Képviselő-testület felkéri az ABOKOM Nonprofit Kft-t, hogy a legelőnyösebb 
ajánlatot tevő vállalkozással kössön szerződést a meleg étkeztetés biztosítására és 
kiszállítására vonatkozóan. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott javaslat 
elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 1 nem szavazattal, 2 
tartózkodás mellett - 4 fő nem szavazott - az elhangzott javaslatot elfogadta. 
 
Abony Város Önkormányzata az abonyi gyermekek táboroztatásához 260,-Ft/fő/éj 
támogatást kíván biztosítani, ennek megfelelően elő kell készíteni a 6/2000. (II.29.) 
számú rendeletének módosítását. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott javaslat 
elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az elhangzott javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
A Képviselő-testület a diákcsoportok táboroztatásakor 15 fő tanulónként 1 fő 
pedagógus ingyenes táborhasználatát biztosítja. 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott javaslat 
elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az elhangzott javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
A Képviselő-testület a 2009. évre tervezett 30 db ágy és 30 db matrac cseréjének 
fedezetéül az önkéntes képviselői felajánlást és a május első felében tervezett 
jótékonysági bál bevételeit jelöli meg. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott javaslat 
elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett – 1 fő nem szavazott - az elhangzott javaslatot elfogadta. 
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A Képviselő-testület felkéri az ABOKOM Nonprofit Kft-t, hogy vizsgálja meg egy 
tábori belső büfé kialakításának és a gondnok által történő működtetésének 
lehetőségét. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott javaslat 
elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 6 
tartózkodás mellett – 2 fő nem szavazott - az elhangzott javaslatot elfogadta. 
 
A Képviselő-testület felkéri az ABOKOM Nonprofit Kft-t, hogy vegye fel a kapcsolatot 
az Erdért Zrt.-vel kerti padok és asztok telepítése céljából. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott javaslat 
elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 7 
tartózkodás mellett – 2 fő nem szavazott - az elhangzott javaslatot elfogadta. 
 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Salgóbányai tábor 2009. évi 
térítési díjainak megállapításáról szóló 394/2008. (XI. 27.) számú határozatát az 
alábbiak szerint módosítja: 

 

2009. évi szállásdíjak (éj/fő) 

6 éves kor alatt 
6 éves kortól 
(egységesen) 

780-,Ft (bruttó) 1.560-,Ft (bruttó) 

 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott javaslat 
elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az elhangzott javaslatot elfogadta. 
 
A határozat 6. pontja tekintetében felelős közreműködő: Gulykáné Gál Erzsébet 
képviselő 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott javaslat 
elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett – 2 fő nem szavazott - az elhangzott javaslatot elfogadta. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az így kialakult határozati 
javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett – 2 fő nem szavazott - az így kialakult határozati javaslatot 
elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
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113/2009. (IV. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Egyebek – Salgótarján, Vár u. 22. sz. 12191 hrsz-ú önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlan működtetéséről 
 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület a salgóbányai tábor üzemeltetését továbbra is az 
ABOKOM Nonprofit Kft-n keresztül biztosítja.  

 
2. Abony Város Önkormányzata a 2009. évben a tábor kihasználtságának 

biztosítása érdekében kiemelten együttműködik az intézményekkel és a 
civil szervezetekkel. 

 
3. A meleg étkeztetést vásárolt élelmezés formájában külső vállalkozó által, 

a kiszolgálást igény szerint alkalmi munkavállalói könyvel rendelkező 
helyi munkavállalóval kell biztosítani. A Képviselő-testület felkéri az 
ABOKOM Nonprofit Kft-t, hogy a legelőnyösebb ajánlatot tevő 
vállalkozással kössön szerződést a meleg étkeztetés biztosítására és 
kiszállítására vonatkozóan. 

 
4. Abony Város Önkormányzata az abonyi gyermekek táboroztatásához 

260,-Ft/fő/éj támogatást kíván biztosítani, ennek megfelelően elő kell 
készíteni a 6/2000. (II.29.) számú rendeletének módosítását. 

 
5. A Képviselő-testület a diákcsoportok táboroztatásakor 15 fő tanulónként 

1 fő pedagógus ingyenes táborhasználatát biztosítja. 
 

6. A Képviselő-testület a 2009. évre tervezett 30 db ágy és 30 db matrac 
cseréjének fedezetéül az önkéntes képviselői felajánlást és a május első 
felében tervezett jótékonysági bál bevételeit jelöli meg. 

 
7. A Képviselő-testület kéri, hogy szezonzárásra készüljön el egy 

tanulmányterv, amely a felújításra vonatkozó költségkalkulációt is 
tartalmazza. 

8. A Képviselő-testület kéri, hogy a tábor zárását követően az elszámolás 
történjen meg, melynek ismeretében a Képviselő-testület a salgóbányai 
tábor 2010. évi működtetésére vonatkozó döntés meghozatalára 
visszatér. 

 
9. A Képviselő-testület felkéri az ABOKOM Nonprofit Kft-t, hogy vizsgálja 

meg egy tábori belső büfé kialakításának és a gondnok által történő 
működtetésének lehetőségét. 

 
10. A Képviselő-testület felkéri az ABOKOM Nonprofit Kft-t, hogy vegye fel a 

kapcsolatot az Erdért Zrt.-vel kerti padok és asztok telepítése céljából. 
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11. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Salgóbányai tábor 
2009. évi térítési díjainak megállapításáról szóló 394/2008. (XI. 27.) 
számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

2009. évi szállásdíjak (éj/fő) 

6 éves kor alatt 
6 éves kortól 
(egységesen) 

780-,Ft (bruttó) 1.560-,Ft (bruttó) 

 
Határidő: 2009. május 30., 2009. december 31. 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Gulykáné Gál Erzsébet képviselő 6. pont tekintetében 
A határozat végrehajtásában közreműködik: 
Gulykáné Gál Erzsébet képviselő 
Településfejlesztési Osztály 
ABOKOM Nonprofit Kft. 
Határozatról értesül: 
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
Dr. Németh Mónika jegyző 
Urbán Ildikó aljegyző 
Gulykáné Gál Erzsébet képviselő 
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 
ABOKOM Nonprofit Kft. 

 
- - - 

 
A Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját! 
 
Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül! 
 

- - - 
 
Mivel több napirend és hozzászólás a nyílt ülésen nem volt, így Romhányiné dr. 
Balogh Edit polgármester az ülést bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 

Romhányiné dr. Balogh Edit    Dr. Németh Mónika 
  polgármester      jegyző 
 
 
 
 

Kocsiné Tóth Valéria               Kovács László  
jegyzőkönyv hitelesítők 

 
 
 



 66 

 
108/2009. (IV. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat 1. sz. melléklete 

 

 

 

 

 

 

 

Abony Város Sportfejlesztési 

Koncepciója 
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BEVEZETÉS 

 

 

 

 

A Magyar Köztársaság Alkotmánya alkotmányos jogként fogalmazza meg az 

ország területén élőknek a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való 

jogát. Ennek a jognak az érvényesülését szolgálja – többek között – a rendszeres 

testedzés biztosításának lehetősége. A testkultúra az egyetemes kultúra része, az 

egészségvédelem, a megelőzés, és rekreáció fontos eszköze. 

 

 

Az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §. (1) bekezdése tartalmazza 

a helyi önkormányzatoknak a sporttevékenységgel kapcsolatos feladatait. 

 

 

A sporttevékenységet közvetlenül érintő jogszabály a 2004. évi I. törvény 

(Sporttörvény), mely tételesen felsorolja a települési önkormányzatok sporttal 

kapcsolatos feladatait. 

 

 

Fenti törvényi háttéren túl, a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia 265/2007. (VI. 27.) 

határozatában megfogalmazott célrendszerek figyelembe vételével szükséges 

meghatározni Abony város sportstratégiáját, a következő időszak célkitűzéseit és 

feladatait, a város lakosságának igényeit is szem előtt tartva. 
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I. ALAPELVEK 

 

 

 

Abony város önkormányzatának, valamint teljes lakosságának alapvető érdeke, hogy 

a sport valamennyi társadalmilag hasznos funkciója érvényesüljön. A testi nevelés, 

mint pozitív társadalomformáló eszköz megkülönböztetett figyelmet kell, hogy 

élvezzen. A testkultúra, a sport kiemelkedő jelentőségét támasztja alá 

társadalmilag hasznos, mással nem helyettesíthető funkciója: 

 

 

- az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés alapvető eszköze; 

- jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi, fizikai nevelésében, a 

személyiségformálásban; 

- a nemzeti tudat erősítésének, a közösségi együttélésnek, a városunkhoz 

történő pozitív érzelmi kötődés, az egészséges lokálpatriotizmus 

kialakításának fontos eszköze; 

- a mozgáskultúra, mozgásműveltség, cselekvésbiztonság fejlesztésének 

egyedi formája; 

- pozitív lehetőség, program a szabadidő kulturált, hasznos eltöltésére, a 

szórakozásra, a szórakoztatásra; 

- mind országon belül, mind a nemzetközi életben a civil kapcsolatok 

kialakításának, közösségek együttműködésének jól szervezhető formája; 

- fontos szerepet tölt be Abony város hírnevének növelésében. 
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II. ALAPFELADATOK, PRIORITÁSOK 

 

Az alapelvekben megfogalmazottak figyelembe vételével az önkormányzat az alábbi 

alapfeladatokat tekinti elsődlegesnek. 

Az alapfeladatok megjelölésénél a Sporttörvényben meghatározott, illetve a Nemzeti 

Sportstratégiában megjelölt célokat emeli ki. 

 

- A lakosság egészségmegőrzése érdekében hosszú távon a 

sporttevékenységek középpontjába az iskolai testnevelést, iskolai 

sporttevékenységet (kötelezően ellátandó feladat), továbbá a diáksportot és 

a szabadidősportot kell állítani. 

- Az ifjúság egészségi, erőnléti állapota a jövő társadalmának egyik meghatározó 

tényezője. Megfelelő korban történő mozgásfejlesztés, jól szervezett, 

hatékonyan támogatott és motivált iskolai testnevelés és diáksport képezheti 

csak azt a meghatározó alapot, melyre a sporttevékenység többi területe, így 

a felnőttkori szabadidős sportolás, az utánpótlás nevelés, a versenysport és 

élsport épülhet. 

- Alapvető feladat, hogy képessé kell tenni a fiatalokat a sportolásra, egyéni 

teljesítményük javítására, az ehhez szükséges feltételeket, lehetőségeket 

biztosítani kell számukra. 

- Az iskolai éveket követően, a felnőtt lakosság egészség megőrzésében 

meghatározó szerepet tölthet be a rendszeresen végzett szabadidős 

sporttevékenység, mely a munkaképesség megtartásán és javításán kívül az 

önmegvalósítás, szórakozás, a közösségi tevékenység és vitalitás egyik fontos 

eszköze. Ezért a lakosság széles rétege számára kell biztosítani az 

alapvető sportolási és rekreációs lehetőségeket.  

- Figyelemmel az esélyegyenlőségre, segíteni kell a fogyatékosok és a 

hátrányos helyzetű társadalmi csoportok sporttevékenységeit. 

- A Sporttörvény a helyi önkormányzatok feladati között nem említi a 

versenysport, élsport támogatását, a támogatásra javasolt területek között 

szerepel a versenysporthoz szervesen kapcsolódó utánpótlás nevelés. Az 

utánpótlás nevelés kiemelést a Sporttörvény ajánlása mellett indokolja, hogy 
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a tehetséges fiatalok számára biztosítani kell a megfelelő szintű 

képességfejlesztés lehetőségét. Ezt az elvet az Európa Tanács által kiadott 

Európai Sport Charta is konkrétan megfogalmazza: az átlagosnál 

tehetségesebb sportolók számára meg kell adni „az egyéni sportteljesítmények 

javításának lehetőségét”.  

- A versenysport támogatásának, értékelésének elveit, elismerését helyi 

szinten szükséges meghatározni. A versenysport, eredményei pozitív 

hatásokat jelentenek városunk számára, a városmarketing, a társadalmi 

kapcsolatok területén, a versenyeken elért sikerek növelik a városunkban élő 

emberek azonosságtudatát, kötődését lakóhelyükhöz, s pozitív húzó hatást 

jelentenek az iskolai testnevelés, a diáksport, az utánpótlás nevelés és a 

szabadidősport számára. 

- A város kulturális életének, a lakosok szórakozási lehetőségeinek és sport 

„idegenforgalmának” bővítése érdekében fontos, hogy Abonyban egyedi 

reprezentatív, jelentős érdeklődésre számot tartó sportesemények 

kerüljenek megrendezésre. 

- Olyan korban élünk, amikor a sport egyre nagyobb szerephez jut 

társadalmunkban. Legyen az versenysport, szabadidőspsort vagy rekreációs 

tevékenység. A fair play a szabályok figyelembe vétele és betartása, az 

ellenfél tisztelete, küzdelem az erőszakos és tisztességtelen magatartás 

ellen a pályán és nézőtéren egyaránt, alapvető, s követendő követelmény. 

 

 

III. ALAPFELADATOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK 

TERÜLETEI 

 

1.Az iskolai testnevelés és diáksport 

területén cél a gyermekek jó testi, lelki és szellemi egészségének, fizikai 

erőnlétének elérése a mindennapos testedzésen keresztül. Itt érhető el a 

testmozgás megszerettetése, az egészséges életmód fontosságának 

tudatosítása. Ezek eredményeként hatékonyon előzhető meg az 

egészségkárosító viselkedési formák kialakulása. 
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Célok: 

- a rendszeres testedzés és sportolás megkedveltetése, 

- a versenysport utánpótlás bázisának szélesítése, 

- a nem versenyszerű diáksport fejlesztése, 

- a rendszeresen sportoló diákok számának növelése. 

 

Feladatok: 

- Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a diák szabadidősport fejlesztésére (alapfokú 

versenyek, rekreáció, természetjárás, kirándulás, táborozás stb.), 

- Ösztönözni szükséges mindennapos kapcsolat kialakítását az iskolák és a 

diáksport szervezetek, valamint a sportegyesületek között a kölcsönös előnyök 

hatékonyabb érvényesítése érdekében. 

- A kimagasló munkát végző testnevelő tanárok és diáksport vezetők munkáját 

elismerésben kell részesíteni. 

 

 Az iskolai testnevelés és diáksport fejlesztése 

 

Abony város önkormányzata fontosnak tartja az iskolákban a mindennapos 

testnevelés és testmozgás, valamint ennek infrastrukturális és szakmai 

feltételeinek biztosítását. A diákok nagy része csupán a testnevelés órákon végez 

rendszeres testmozgást, ezért szükség van arra, hogy a tanóra keretében az 

egész életen át tartó rekreációs sporttevékenység igénye a gyermekekben 

kialakuljon és tudatosuljon bennük az egészséges, mozgás gazdag életmód 

fontossága. 

A feltételek javítása érdekében ki kell használni az e témakörre kiírt pályázati 

lehetőségeket, melyhez továbbiakban is hatékony közreműködés szükséges: 

figyelemfelhívás, pályázatok megírásához, megvalósulásához szakmai 

segítségnyújtás, stb. 

Fontos az olyan események támogatása (táborozások, kirándulások, extrém 

sportok, síelés stb.), melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy minél többen és minél 

korábban barátkozzanak meg olyan szabadidős tevékenységekkel, amelyek egy 

életre szóló  élményt biztosítanak a gyermekeknek, és reményt nyújtanak arra, 

hogy a későbbiekben a sport elkötelezett híveivé váljanak. 
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Biztosítani kell a fogyatékkal élők integrációját, az ideiglenesen és tartósan 

felmentett, a gyógytestnevelésre irányított tanulók esélyegyenlőségének 

megteremtését. 

Meghatározó szerepet kell, hogy kapjon életük során a testi nevelés, az 

egészséges életmód megismerése, a testmozgás megszeretése.  

 

2. A szabadidősport 

 

Célok: 

- A lakosság minél szélesebb körének kell lehetővé tenni a szabadidősportban 

való részvételt. 

- Felvilágosítást kell adni az alapvető sportolási lehetőségekről (információ, 

szaktanácsadás). 

- Segíteni kell a lakosság egészségesebb életmódra nevelését. 

- Javítani kell a szabadidősport eszköz és létesítmény feltételeit. 

- A szabadidősport komplexitására kell törekedni. 

- Törekedni kell a meglévő természeti adottságainknak a szabadidősportban 

történő jobb kihasználására. 

- Támogatni kell a helyi kezdeményezéseket, a hagyományok ápolását, 

továbbiak felélesztését, szorgalmazni kell az öntevékenységre épülő rendszeres 

és folyamatos szabadidősport kiteljesedését. 

 

Feladatok: 

- Segíteni kell a nagy tömeget megmozgató szabadidősport rendezvények, a 

rendszeres sportolást népszerűsítő programok szervezését. 

- Ösztönözni kell a meglévő sportlétesítmények több funkciós használatát, 

fejleszteni kell a szabadtéri és szabadidősport célját szolgáló létesítményeket. 

 

2.1. A szabadidősport (rekreációs sporttevékenység) fejlesztése 

 

A szabadidősport nem eredményorientált, hanem főként kedvtelésből, az egészség 

megőrzéséért, a szabadidő hasznos módon történő eltöltéseként végzett 

sporttevékenység. 
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A szabadidősport szervezésében, a mozgósításban és a megvalósításban kiemelt 

szerepe van a település önkormányzatának, a civil szervezeteknek, a szolgáltatást 

nyújtó vállalkozásoknak. Összehangolt és komplex programokkal, a programokon 

történő részvételre mozgósítással lehet a lakosságot bevonni és ránevelni a 

szabadidő egészséges módon történő eltöltésére, a rendszeres testedzésre. 

Jó példa erre városunkban évek óta, a Természetjárók Körének tevékenysége, 

valamint a kispályás labdarúgó csapatok rendszeres sportolása, helyi versenyeken 

történő részvétele. Régi és új, vagy nem helyi egyesülethez tartozó szervezetekbe 

tömörülnek a szabadidősport, a rekreáció egyes képviselői.   

 

Ilyenek az Abonyi Természetjárók Köre, az Abonyi Lovas Klub Egyesület, Abonyi 

Horgász Egyesület, Postagalambász Egyesület Abonyi Csoportja, Galamb és 

Díszmadár Egyesület Abonyi Csoportja, Extrém Sportklub, Íjász Sportklub. 

Meg kell találni azokat a támogatási formákat, amelyekkel támogathatóak a rekreáció 

e területein tevékenykedő helybeli lakosok. 

 

Sajnos a jelenlegi gazdasági viszonyok egyre inkább rákényszerítik a nem 

versenyszerű sportolókat arra, hogy fizessenek a sportszolgáltatásokért 

(kondicionáló termek, különböző tornafoglalkozások, terembérleti díjak, stb.). 

 

Folyamatos feladat, hogy a város területén minél több helyen legyenek sportolásra 

alkalmas helyek, sportfelszerelések, ezzel is javítva az egészséges életmódra 

nevelés feltételeit. 

 

A szemlélet alakítása során célszerű a viszonylag alacsony költséggel űzhető 

sporttevékenységekre nagyobb mértékben felhívni a lakosság figyelmét. Ösztönözni 

kell a gyalogtúrázást, kerékpározást, futást, melyeknek megvannak a feltételei. 

 

3.  Versenysport 

 

Célok: 

- A versenysport meghatározó műhelyeinek, az eredményes sportágak szinten 

tartása, fejlesztése. 

- A versenysport tárgyi, személyi és létesítmény feltételeinek javítása. 



 74 

- A versenyszerűen sportolók számának növelése. 

- Az utánpótlás nevelés felmérő, kiválasztó és foglalkoztató rendszerének helyi 

kiépítése. 

 

Feladatok: 

 

- Meg kell teremteni és biztosabb, kiszámíthatóbb alapokra kell helyezni a 

versenysport működési feltételeit (létesítmények, szakember ellátottság, 

pénzügyi források stb.). 

- Ösztönző tájékoztatással el kell érni, hogy a településen legyen minél több jól 

működő sportegyesület. 

- Emelni kell a sportszakmai munka színvonalát. 

- Meg kell valósítani a diáksportban feltűnt tehetségek színvonalas 

sportegyesületi foglalkoztatását. 

- A helyi sportfeladatokat ellátó intézménynek létre kell hozni a város 

sportinformációs adatbázisát. 

- Elő kell segíteni helyi sportmúzeum létrehozását. 

 

3.1.   A versenysport területei 

 

A város számára nagy értéket jelentő, hosszabb, rövidebb ideje működő 

sportegyesületek rendszeres sportolási és versenyzési lehetőséget biztosítanak 

sportolóik számára. Ezek az alábbiak: 

Abonyi Birkózó Club, 

Abonyi Kézilabda Club, 

Abonyi KID Football Club, 

Abonyi Sakk Egyesület, 

Abonyi Torna és Akrobatika Club, 

Fergeteg Triatlon SE, 

Power Karate SE. 
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3.2. Utánpótlás nevelés 

 

A város valamennyi sportegyesülete tekintse kiemelt feladatának az utánpótlás 

nevelését. A versenysport folyamatosságáról az utánpótlás hivatott gondoskodni. 

Az oktatási intézmények és az egyesületek megállapodásokban rögzítsék minél több 

gyermek sportegyesületekbe történő irányítását. 

A kimagasló eredményekre képes fiatal sportolók számára meg kell teremteni a 

lehetőséget, hogy képességeiket kibontakoztatva kimagasló eredményeket érjenek 

el korosztályukban, majd a felnőtt amatőr és hivatásos sportban. 

 

3.3 A versenysport támogatása 

 

A Sporttörvény kötelezővé teszi az önkormányzatok számára a sportszervezetek 

támogatását, melynek kimunkálását, részletezését – a helyi sajátosságok figyelembe 

vételével – az illetékes önkormányzati képviselő testületekre bízza. 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a továbbiakban is az Oktatási 

Sport és Kulturális Bizottság feladat- és hatáskörébe utalja a támogatási elvek 

kidolgozását, s a költségvetési rendeletben meghatározott összeg ezen elvek szerinti 

felosztását. 

 

A diáksport egyesületei is részesülnek a támogatásból, a 

Gyulai DSE, 

Kinizsi DSE, 

Montágh DSE valamint a 

Somogyi DSE 

 

Törekedni kell a támogatási összeg évről-évre történő növelésére, hiszen a sport 

támogatására fordított összeg jó befektetés, hiszen sokszorosan megtérül az 

„Alapelvek” fejezetben felsoroltak szerint. 
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3.3.1. Egyéb önkormányzati támogatások 

 

a.) sportolói jutalmazások 

b.) térítésmentes sportlétesítmény használat 

 

3.3.1/a.) Sportolói jutalmazások 

 

Az önkormányzat a tárgyévet megelőző évben kiemelkedő eredményeket elért 

sportolóit, edzőit jutalomban részesíti. 

A jutalom az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodik, mely az év sportolói 

illetve edzője serleg átadásával valósul meg. 

 

 

3.3.1/b.) Térítésmentes sportlétesítmény használat 

 

 

Abony város sportegyesületei, diáksportkörei részére az önkormányzat a saját 

tulajdonában lévő  létesítményekben térítésmentes használatot adhat. 

 

4. Sportlétesítmények 

 

Az önkormányzat a tulajdonát képező sportlétesítményeket fenntartja, működteti 

(kötelezően ellátandó feladat).  

Városunkban lévő sportlétesítmények többsége önkormányzati tulajdonban van. 

A létesítmények működtetéséről, karbantartásáról és felújításáról az önkormányzat 

gondoskodik. 

Az önkormányzati tulajdonú és üzemeltetésű létesítményeket – az országos 

gyakorlatnak megfelelően – térítésmentesen vehetik igénybe a város által kiemelten 

kezelt sportegyesületek, diáksport egyesületek. 

 

4.1. Önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítmények: 

 

   -   önkormányzati intézmények tornatermei, sportpályái, 

   -   Városi Sportcsarnok, 
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   -   Városi Sportpálya, 

   -   Városi Strand, 

   -   városi grund, játszóterek, 

   -   vásártér területe a lovassport számára, valamint a cross-domb.  

 

4.1.2  Sportlétesítmények fejlesztése 

 

 

A pályázati lehetőségektől, a város költségvetésének lehetőségétől, valamint az 

egyéb támogatásoktól függően törekedni kell a sportlétesítmények, a közterületeken 

lévő játszóterek, sportolásra alkalmas területek fejlesztésére, új sportlétesítmények 

építése. 

 

  Az alábbi fejlesztések a közeljövő feladatai: 

 

Gyulai Gaál  Miklós  Általános  Iskola  – tornaterem padozatának felújítása, 

 

Somogyi Imre Általános iskola       – kondicionáló terem padozatának felújítása,  

                                                            - kondicionáló terem nyílászáró cseréje, 

                                                            - birkózó terem tetőszerkezetének javítása, 

                                                            - Abonyi Lajos úti Iskola tornaszoba fejújítása, 

   Városi Grund felújítása, 

   a város területén lévő játszóterek (játékra alkalmas területek)  

   folyamatos karbantartása pl. Vörösmarty úton, Kodály Zoltán úton, Jókai úton stb. 

 

Strandfürdő területén - úszómedence felújítása, 

 

Városi Sportpálya  

-    öltöző épületben a vizesblokk felújítása, 

- nézők számára a kor követelményeinek megfelelő WC kialakítása 

(akadálymentes is!), 

- pályázati keretből két edzőpálya kialakítása, 

- a sportlétesítmény több sportág befogadására alkalmassá tétele, ennek 

érdekében 
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- atlétika pálya kialakítása (100 m-es futópálya, távolugró gödör felújítása). 

 

Városi Sportcsarnok mögötti területen 

 

- műfüves pálya kialakítása az OLLÉ program keretében, vagy 

- teniszpálya kialakítása. 

 

Vásártér területén  

  

- folyamatosan alkalmas helyszín biztosítása a lovassport számára, 

- alkalmas helyszín biztosítása a cross-motorosok számára, 

 

További megfelelő helyszín kijelölése és karbantartása az Extrém Sportegyesület és 

az Íjász Egyesület részére. 

 

IV. ÖSSZEGZÉS 

 

A koncepcióban megfogalmazott feladatok, célkitűzések megvalósításához széles 

körű összefogás szükséges az állam, az önkormányzat és a civil szervezetek között. 

 

Abony város alapvető feladata, hogy megfelelő összhang és együttműködés 

alakuljon ki az ifjúsággal és sporttal foglalkozó szervezetek között, hiszen a 

megfogalmazott feladatok csak együttműködéssel és egymás kölcsönös segítésével 

valósíthatóak meg. 

 

 

 

 

 


