
 
Városi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

001/1-26/2009.     238-244, 257-276/2009. sz. határozat

       13/2009. számú rendelet 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2009. augusztus 27-i üléséről 



 2 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-i üléséről. 

 

Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Dudinszky István, Dr. Egedy 

Zsolt, Földi Áron, Gulykáné Gál Erzsébet, Habony István, Krupincza Tibor, Mészáros László, 

Murvainé Kovács Rita, Paczáriné Barna Rozália, Parti Mihály, Pető Istvánné, Retkes Mária, 

Szabó András Istvánné Képviselő-testület tagjai 14 fő. 

 

Napirend tárgyalása közben érkezett: Bánné Hornyik Mária és Kocsiné Tóth Valéria 

képviselő. 

 

Távolmaradását jelezte: Csányi Tibor és Kovács László képviselő. 

 

Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: Dr. Németh Mónika jegyző, Dr. Pástét Rita 

jegyzői titkárságvezető, Dr. Skultéty Éva Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

részéről, Győri Lászlóné hatósági és építésügyi osztályvezető-helyettes, Valaczkainé Varga 

Erzsébet településfejlesztési osztályvezető, Farkasné Fazekas Mária és Darányi Erika 

jegyzőkönyvvezetők.  

 

Meghívottként jelen volt: Tóth Róbert közbeszerzési tanácsadó KÁR-MENTOR Bt., 

Czuppon Krisztina dietetikus, Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság tagja, Tóth Tibor Vadaspark 

tulajdonosa, Dr. Ferenczi Norbert CTKT munkaszervezeti vezetője, Ocskay Gyula Tett 

Consult Kft. részéről, Kollár Péter ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató, Fábián 

Márton közfoglalkoztatás szervező, Gáspár Róbert közfoglalkoztatás szervező. 

 

Jelen volt továbbá: Györe Tibor Mozgáskorlátozottak Pest Megyei Egyesülete Abonyi 

Szervezete képviseletében. 

- - - 

 

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 14 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta. 

 

A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot. Névsor szerint Földi Áron és Gulykáné 

Gál Erzsébet képviselők a jegyzőkönyv hitelesítők. 

 

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

elfogadásáról. 

 

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

mellett Földi Áron és Gulykáné Gál Erzsébet jegyzőkönyv hitelesítők személyét 

egyhangúlag elfogadta. 

 

Ismertette a napirendi pontokat. 

 

Levételre javasolta: 

 

A meghívóban zárt ülés 7. napirendi pontjaként szereplő 
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- Szabó Zsolt részére önkormányzati lakás önkormányzati érdekből történő bérbeadása,  

 

a meghívóban nyílt ülés 2. napirendi pontjaként szereplő 

 

- Beszámoló az egészségügyi ellátás helyzetéről, 

 

a meghívóban nyílt ülés 4. napirendi pontjaként szereplő 

 

- A Város forgalmi rendjének felülvizsgálatából adódó feladatok megvalósításához 

szükséges fedezet biztosítása, 

 

a meghívóban nyílt ülés 5. napirendi pontjaként szereplő  

 

- Az Abony, Vasút u. 1. sz. alatti ingatlan bontása 

 

című napirendi pontokat. 

 

Kocsiné Tóth Valéria képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők száma 

15 fő. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a „Szabó Zsolt részére önkormányzati 

lakás önkormányzati érdekből történő bérbeadása” című napirendi pont levételéről. 

 

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

mellett a „Szabó Zsolt részére önkormányzati lakás önkormányzati érdekből történő 

bérbeadása” című napirendi pont levételével egyhangúlag egyetértett, és a következő 

határozatot hozta: 

 

238/2009. (VIII. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Szabó Zsolt részére önkormányzati lakás önkormányzati érdekből történő 

bérbeadásáról szóló napirendi pont levétele 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV törvényben biztosított jogkörében eljárva a meghívóban szereplő 

„Szabó Zsolt részére önkormányzati lakás önkormányzati érdekből történő 

bérbeadása” című napirendi pontot a képviselő-testületi ülés napirendjéről 

leveszi. 

 

- - - 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a „Beszámoló az egészségügyi ellátás 

helyzetéről” című napirendi pont levételéről. 

 

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

mellett a „Beszámoló az egészségügyi ellátás helyzetéről” című napirendi pont levételével  

egyhangúlag egyetértett, és a következő határozatot hozta: 
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239/2009. (VIII. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Beszámoló az egészségügyi ellátás helyzetéről szóló napirendi pont levétele 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV törvényben biztosított jogkörében eljárva a meghívóban szereplő 

„Beszámoló az egészségügyi ellátás helyzetéről” című napirendi pontot a 

képviselő-testületi ülés napirendjéről leveszi. 

 

- - - 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak „A Város forgalmi rendjének 

felülvizsgálatából adódó feladatok megvalósításához szükséges fedezet biztosítása” című 

napirendi pont levételéről. 

 

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

mellett „A Város forgalmi rendjének felülvizsgálatából adódó feladatok megvalósításához 

szükséges fedezet biztosítása” című napirendi pont levételével  egyhangúlag egyetértett, és a 

következő határozatot hozta: 

 

240/2009. (VIII. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Város forgalmi rendjének felülvizsgálatából adódó feladatok 

megvalósításához szükséges fedezet biztosításáról szóló napirendi pont 

levétele 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV törvényben biztosított jogkörében eljárva a meghívóban szereplő 

„A Város forgalmi rendjének felülvizsgálatából adódó feladatok 

megvalósításához szükséges fedezet biztosítása” című napirendi pontot a 

képviselő-testületi ülés napirendjéről leveszi. 

- - - 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az „Abony, Vasút út 1. sz. alatti 

ingatlan bontása”című napirendi pont levételéről. 

 

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

mellett az „Abony, Vasút út 1. sz. alatti ingatlan bontása” című napirendi pont levételével  

egyhangúlag egyetértett, és a következő határozatot hozta: 

 

241/2009. (VIII. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Abony, Vasút út 1. sz. alatti ingatlan bontásáról szóló napirendi pont 

levétele 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV törvényben biztosított jogkörében eljárva a meghívóban szereplő 

„Abony, Vasút út 1. sz. alatti ingatlan bontása” című napirendi pontot a 

képviselő-testületi ülés napirendjéről leveszi. 

 

- - - 
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Felvételre javasolta: 

 

Zárt ülés 7. napirendi pontjaként: 

 

- Zsenyukné Toroczkai Katalin részére önkormányzati lakás önkormányzati érdekből 

történő bérbeadása 

 

Zárt ülés 9. napirendi pontjaként: 

 

- 7. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatellátásának megoldása 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság a napirendről tárgyalt, bár nem készült előterjesztés. 

 

Nyílt ülés 3. napirendi pontjaként: 

 

- Az útépítések miatt indokolt vízvezeték csere megvalósítása, és az ahhoz szükséges fedezet  

biztosítása 

A Vasút út átépítése miatt az út első 700 méterén a vízvezeték cseréje szükséges. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a „Zsenyukné Toroczkai Katalin részére 

önkormányzati lakás önkormányzati érdekből történő bérbeadása” című napirendi pont 

felvételéről. 

 

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

mellett a „Zsenyukné Toroczkai Katalin részére önkormányzati lakás önkormányzati 

érdekből történő bérbeadása” c. napirendi pont felvételével egyhangúlag egyetértett, és a 

következő határozatot hozta: 

 

242/2009. (VIII. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Zsenyukné Toroczkai Katalin részére önkormányzati lakás önkormányzati 

érdekből történő bérbeadásáról szóló 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, 

valamint a 8. §. (3) bekezdésének a) pontjában foglaltakat, a meghívóban nem 

szereplő „Zsenyukné Toroczkai Katalin részére önkormányzati lakás 

önkormányzati érdekből történő bérbeadása” című napirendi pontot a 

képviselő-testületi ülésen a zárt ülés 7. napirendi pontjaként napirendre tűzi. 

 

- - - 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a „7. számú felnőtt háziorvosi körzet 

feladatellátásának megoldása” című napirendi pont felvételéről. 

 

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

mellett a „7. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatellátásának megoldása” című napirendi 

pont felvételével egyhangúlag egyetértett, és a következő határozatot hozta: 
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243/2009. (VIII. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a 7. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatellátásának megoldásáról szóló 

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, 17. 

§-ában, valamint a 8. §. (3) bekezdésének a) pontjában foglaltakat, a meghívóban 

nem szereplő „7. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatellátásának 

megoldása” című napirendi pontot a képviselő-testületi ülésen a zárt ülés 9. 

napirendi pontjaként napirendre tűzi. 

 

- - - 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak „Az útépítések miatt indokolt vízvezeték 

csere megvalósítása, és az ahhoz szükséges fedezet biztosítása” című napirendi pont 

felvételéről. 

 

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

mellett „Az útépítések miatt indokolt vízvezeték csere megvalósítása, és az ahhoz szükséges 

fedezet biztosítása” c. napirendi pont felvételével egyhangúlag egyetértett, és a következő 

határozatot hozta: 

 

244/2009. (VIII. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az útépítések miatt indokolt vízvezeték csere megvalósításáról, és az ahhoz 

szükséges fedezet biztosításáról szóló 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, 

valamint 17. §-ában foglaltakat, a meghívóban nem szereplő „Az útépítések 

miatt indokolt vízvezeték csere megvalósítása, és az ahhoz szükséges fedezet 

biztosítása” című napirendi pontot a képviselő-testületi ülésen a nyílt ülés 3. 

napirendi pontjaként napirendre tűzi. 

 

- - - 

 

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

elfogadásáról. 

 

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

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

 

Zárt ülés: 

 

1. Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság megbízása a vasúti     Romhányiné dr. Balogh Edit 

kövek felhasználásához kapcsolódó közbeszerzési     Polgármester 

eljárásban 

 

2. A Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság megbízása a     Romhányiné dr. Balogh Edit 

KMOP-4.3.2.-2008. Pest megye dél-keleti területi     Polgármester 

igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás  

fejlesztése” című pályázat megvalósítására irányuló 

bútor, informatika, orvosi eszközök című közbeszerzési  

eljárásokban 

 

3. Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú       Romhányiné dr. Balogh Edit 

Művészetoktatási Intézmény tetőcsere tárgyú projekt      Polgármester 

megvalósulására irányuló közbeszerzés ajánlattételi  

felhívásának megtárgyalása     

 

4. „Abony Város Polgármesteri Hivatalának szervezeti      Romhányiné dr. Balogh Edit 

fejlesztése” című ÁROP-3.A.1/A 2008-004 jelű       Polgármester 

pályázat megvalósítására irányuló közbeszerzés 

ajánlattételi felhívásának megtárgyalása 

 

5. A gyermekétkeztetés megszervezésére irányuló       Romhányiné dr. Balogh Edit 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának       Polgármester 

megtárgyalása 

 

6. Bendéné Gáspár Anita részére önkormányzati lakás      Romhányiné dr. Balogh Edit 

önkormányzati érdekből történő bérbeadása       Polgármester 

 

 

7. Zsenyukné Toroczkai Katalin részére önkormányzati      Romhányiné dr. Balogh Edit 

lakás önkormányzati érdekből történő bérbeadása      Polgármester 

 

8. Fellebbezések elbírálása          Romhányiné dr. Balogh Edit 

     Polgármester 

 

9. 7. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatellátásának      Romhányiné dr. Balogh Edit 

megoldása           Polgármester 

 

Napirend:              Előadó: 

 

Nyílt ülés: 

 

1. Beszámoló a Kistérségi feladatokról        Romhányiné dr. Balogh Edit 

     Polgármester 
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2. Tájékoztató az Abony, Bajtárs u. 1. szám alatti       Romhányiné dr. Balogh Edit 

(Vadaspark) önkormányzati ingatlan állapotáról      Polgármester 

 

3. Az útépítések miatt indokolt vízvezeték csere meg-       Romhányiné dr. Balogh Edit 

valósítása, és az ahhoz szükséges fedezet biztosítása       Polgármester 

 

4. Tájékoztató a Csatorna II. ütem hátralékosairól        Romhányiné dr. Balogh Edit 

      Polgármester 

 

5. A Kostyán kúria építési engedélyeztetési tervdoku-        Romhányiné dr. Balogh Edit 

mentációjának készítése tárgyában létrejött szerződés        Polgármester 

módosítása 

 

6. A vasúti kövek felhasználásának sorrendjéről szóló      Romhányiné dr. Balogh Edit 

49/2008.(I.31.) számú Képviselő-testületi határozat      Polgármester 

módosítására és a hozzá kapcsolódó közbeszerzési  

eljárás lefolytatásához cég kiválasztása 

 

7. Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú       Romhányiné dr. Balogh Edit 

Művészetoktatási Intézmény tetőcseréje tárgyú       Polgármester 

projekt műszaki ellenőri és tervellenőri feladatának   

ellátására történő cég kiválasztása 

 

8. Az ABOKOM Nonprofit Kft. megbízása a bölcsődék      Romhányiné dr. Balogh Edit 

és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése     Polgármester   

pályázaton belül a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde     

vizesblokkjának teljes felújítására 

 

9. Tájékoztató a Pest megye dél-keleti területi igényeit        Romhányiné dr. Balogh Edit 

kiszolgáló alapfokú járóbeteg-szakellátás fejlesztése      Polgármester 

című pályázat ajánlattételi felhívásának módosításáról 

 

10. Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló       Romhányiné dr. Balogh Edit 

1/2009.(II.27.) számú rendelet módosítása       Polgármester 

   

11. A Nemzetközi Vegyépszer Zrt. jótállási biztosítékának Romhányiné dr. Balogh Edit 

mérséklése           Polgármester 

 

12. Abony Város belterületén vezetett 22 kV-os villamos      Romhányiné dr. Balogh Edit 

vezetéket veszélyeztető fák gallyazása        Polgármester  

 

13. Beszámoló a 2009. évi közfoglalkoztatásról és a      Romhányiné dr. Balogh Edit 

közfoglalkoztatottak által végzett munkáról       Polgármester 

 

14. Az intézmények Alapító Okiratának felülvizsgálata      Romhányiné dr. Balogh Edit 

     Polgármester 

 

15. Tájékoztató az I. félévi költségvetés végrehajtásáról      Romhányiné dr. Balogh Edit 

     Polgármester 
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16. Tájékoztató a Főtér kapcsán felmerült pótmunkákról      Romhányiné dr. Balogh Edit 

     Polgármester 

 

17. A Közép-magyarországi Operatív Program keretében      Romhányiné dr. Balogh Edit 

kiírásra került „Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények      Polgármester 

fejlesztése és kapacitásának bővítése” című és a 

KMOP-2009-4.5.2./B kódjelű pályázati kiíráson tör- 

ténő részvételi lehetőség 

 

18. A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együtt-       Romhányiné dr. Balogh Edit 

működési Program 2007-2013. keretében a „Távmunka Polgármester 

Program a Szlovák-Magyar Határtérségben” című, az 

Aktív polgárok Európának című program keretein belül 

„Testvérvárosi kapcsolatok kiépítése Abony és .. között” 

című, valamint a KMOP-3.1.1/C. „Kulturális és Örökség- 

turizmus fejlesztése” című pályázati kiírásra pályázat 

benyújtása 

 

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

    Polgármester 

- - - 

 

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

 

Parti Mihály: irritálónak találta polgármester asszony közelmúltban megjelent nyilatkozatát, 

amely véleménye szerint olyan képet fest, hogy a Képviselő-testület polgármester asszony 

ellen dolgozik, nincs összhang, és nem működnek együtt. 

 

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

16 fő. 

 

Úgy gondolja, hogy ez nem így van. Bármilyen város érdekeit érintő problémával 

kapcsolatban a Képviselő-testület nagy része egyöntetűen igennel döntött. Mindnyájan a város 

érdekeit képviselik, és nyilvánvalóan mindenkinek vannak egyéni gondolatai. 

Egyetlen kérése volt az elmúlt időszakban a lakosság érdekeit figyelembe véve, a Dorottya 

utca végén a régi városháza udvar lekerítése. Polgármester asszony azt az ígéretet tette, hogy 

megrendeli. Az ABOKOM-tól előbb azt a tájékoztatást kapta, hogy készül a kapu, aztán pedig 

azt a polgármester asszony visszamondta a megrendelést. 

Nem volt ellenére, hogy lebontsák a Gimnázium kerítését, de a Kostyán ház kerítése még 

mindig kritikán aluli állapotban maradt. Úgy gondolja, hogy a közös érdekeket sem egy 

képviselőnek, sem a Képviselő-testület első számú személyének nincs joga átértékelni.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a polgármesternek joga van megnyilatkoznia 

a lakosság felé, sőt kötelessége is. Semmiféle tárgytól és ténytől eltérő dolgot nem közölt 

egyik megjelent cikkben sem. Megválasztása után rögtön kérte, hogy legyen a lakosság 

részére ingyenes havonta megjelenő újság, és ezt nem támogatta a Képviselő-testület, ezért 

tájékoztatási hiányosságok jelentek meg. A költségvetési keretben ma sem áll rendelkezésre 

fedezet. Bizonyos honlapokon egymással leveleznek képviselők, számtalanszor kérhetne 

helyreigazítást. Az Első kézből cikksorozatban mindenhol többes számban beszélt, ahol 

közösen megvalósított beruházásról volt szó. A kerítéssel kapcsolatosan elmondta, hogy 
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április 9-én rendelte meg az ABOKOM-tól a Zeneiskola hátsó udvarának lekerítését, és a 

Dorottya utcára kapu elhelyezését. Három hónap alatt az ABOKOM ezt nem tette meg, ezért 

június 9-ével lemondta a munkát. Amikor a közmunkások végeznek az intézmények 

tanévnyitással kapcsolatos karbantartási munkálataival, ezt a kerítést is el fogják készíteni. 

 

Mészáros László: a víz állapotával kapcsolatban a Bodócs közi lakosok jelezték, hogy a nyár 

folyamán többször előfordult, hogy a lakásban lévő víz és a közkifolyón átfolyó víz 

gyakorlatilag nem felelt meg a víz minden elvárásának. Tájékoztatta a lakosságot, hogy a 

KEOP pályázaton indul az Önkormányzat, de ez nem biztos, hogy oka lehet annak, hogy nem 

színtelen a víz. Kérte az illetékeseket, hogy reagáljanak erre. 

Szintén lakossági megkeresés útján elmondta, hogy a Reform út végén egyesek szerint 50 m3, 

mások szerint 100-150 m3 szemét van illegálisan lerakva. Ennek felszámolásában kért 

segítséget. A tanyás ingatlanok előtt is megjelennek illetéktelen személyek, akik leborítják a 

sittet, és egyéb nem építési törmelékeket. Az építési törmelékkel a dűlőutakon még 

elboldogulnak a gazdák. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy a Reform út végén lévő szemét mikori 

bejelentés, mert három héttel ezelőtt került eltakarításra a hulladék. Érkezett bejelentés, 

amelyre megtörtént az intézkedés, valamint a parlagfű és a gaz levágása is. 

A vízzel kapcsolatban elmondta, hogy mindenki által ismert, hogy a víz vas és mangán 

tartalma magas. Ez teljesen ártalmatlan az egészségre, viszont barnás elszíneződést okoz az 

ivóvízben, amely azonban nem fog megszűnni, esetleg csak a fokozott szűrők által. Abonyban 

a víznek mindig volt barnás színe. A mostani ivóvízminőség eredménye kifogástalan volt, 

semmilyen biológiai élőlény nem volt a vízben. Csőtörés viszont volt a gerincvezetéken.  

 

Pető Istvánné: elmondta, hogy a testület megalakulását követően több képviselő jelezte, hogy 

a lakosság felé nem megfelelő a tájékoztatás. Abonynak van egy ingyenes újságja, amely 

hetente valamennyi lakáshoz eljut. Ebben lehetne tájékoztatást adni a lakosság részére 

különböző dolgokról, kötelezettségekről. 

A tavalyi évben volt egy olyan kérése a Hivatalvezetésnek, hogy egy létszámot szabadítson 

fel a Képviselő-testület a zárolás alól annak érdekében, hogy legyen aki karbantartja a 

honlapot, legyen aki frissíti az információkat, és tájékoztassa a lakosságot. A létszámátadás 

megtörtént, viszont nem lehet a polgármester irányítása alá vonni a dolgozót, mert az már 

mást színt ad a beosztásának. A tájékoztatás nem csak a Polgármester és a Képviselő-testület 

részéről kell, hogy meglegyen, hanem a Hivatal részéről is. Nem tudja, hogy mi az akadálya 

annak, hogy a Polgármester és a Képviselő-testület kérése nem jelenik meg a honlapon. Több 

alkalommal adott már le cikket, meg is jelent. Köszönettel vette, hogy valamennyi cikk 

megjelent, de az egyéb tájékoztatás jó volna ha a minden házhoz eljutó ingyenes újságban 

megjelenne. Az utóbbi időben több tájékoztató megjelent, amely már előrelépésnek számít 

ebben a témában. 

 

Habony István: indítványozta, hogy mérsékeljék a hozzászólásokat, hogy beleférjenek az 

időbe, mert van bőven napirend. Az útépítésekkel kapcsolatban kérdezte, hogy a Táncsics 

Mihály Újszászi úttal összekötő szakaszából kihordott földmennyiség hová került? A 

közelmúltban a hobbytulajdonosok megkeresték azzal, hogy amennyiben mód van rá, a 

kátyúkba oda lehetne hordani az aszfaltot. A közrend, közbiztonság romlásával kapcsolatban 

kérdezte, hogy a tollfelvásároló autónak van-e bejelentési kötelezettsége? A 2005-2006. 

évben számtalan abonyi lakos kapott lakásépítési támogatást, kamatmentes és vissza nem 

térítő kölcsön formájában. Ezeket a támogatásokat nem fizetik vissza a lakosokat, és ezek az 

ingatlanok a földhivatalhoz bejegyzésre sem kerültek. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 
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kérte, hogy ezt a belső ellenőrzést záros határidőn belül vizsgálja meg a Hivatal, és tegyen 

jelentést a Képviselő-testület felé. A Hivatal mérje fel ezeket a kifizetéseket és tegye meg a 

szükséges intézkedéseket. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a Vasvári Pál utca szennyezett aszfalttal, 

nemrég lett javítva és feltöltve. Az a réteg rá fog kerülni a vasúti kőre, és útalapba 

visszahasználásra kerül. A Csiky Gergely úton kerítések vannak megdőlve, azok 

megtámasztására, és a nagyon mélyen fekvő területek feltöltésére és parkosításra kerülnek 

felhasználásra. Meg kell nézni, hogy a hobbyknál mit érdemes megvalósítani. Dűlőutat 

töltöttek már fel téglatörmelékkel és még rosszabb lett. Egyenlőre a Csiky laposra hordják a 

földet, a szennyezett aszfaltot pedig a vasúti kövekre, amely útépítésre kerül felhasználásra. 

 

Dr. Németh Mónika: a 2005-2006. évre vonatkozóan a Humán Osztály vezetője már 

elkezdte kigyűjteni a hátralékosokat. Fel fogják venni a kapcsolatot a belső ellenőrzéssel, 

hogy belefér-e az Abonyt érintő óraszámba. Ha nem, akkor előkészítik, és a jövő év része 

lehet. 

A Polgármesteri Hivatalban van egy kolleganő, akinek a munkaköri leírásában szerepel a 

tájékoztatás, és a kapcsolattartás, de az ő munkájának 95 %-át a polgármester feladatainak 

segítése teszi ki, bár a Jegyzői Titkársághoz tartozik. Sem a Hivatalvezető, sem a Hivatal nem 

szokta akadályozni, hogy a Képviselő-testület vagy a polgármester bármit megjelentessen, és 

hirdessen a lakosság felé. Minden olyan anyag, ami érkezik, azt továbbítják, szerkesztik, és 

tartják a kapcsolatot az újsággal is. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a 95 %-ból az informatikai rendszer, a napi 

posta bontása, és a jegyzői titkársági feladatok is kiteszik a kolleganő munkakörét. 

 

Kocsiné Tóth Valéria: a Csiky lapos feltöltése kapcsán elmondta, hogy ha feltöltésre kerül, 

akkor a vízelvezetésről is gondoskodni kell. A Liget utca elején van egy 40 cm-es kátyú, és a 

Magyar Benigna út javítása kapcsán ezt a kátyút javasolta betöltetni. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a vízelvezető árkot nem fogják feltölteni. 

Azért került kijelölésre ez a terület, mert a rendbetétele folyamatosan zajlik. A kotrás, a 

belvízcsatorna és a nád vegyszeres gyomirtása megtörtént. Ez a terület rendbe tehető úgy, 

hogy utána lehet gondozni. 

 

Gulykáné Gál Erzsébet: többször indítványozta a szelektív szigetek kapcsán - a lakossági 

fegyelmezetlenségnek köszönhetően megengedetlen állapotok vannak -, hogy kamera 

elhelyezésére és az ehhez kapcsolódó rendeletalkotásra van-e lehetőség? 

A Tószegi úton hatalmas kátyúk vannak, és a garanciális bejárások alkalmával érdemes lenne 

más utakat is megvizsgálni. A Tószegi út és a Nyári Pál út kereszteződésében lévő kátyút 

Vízner Sándor megjavíttatta. Köszönetét fejezte ki érte. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a Tószegi út 2010-ben teljesen új 

aszfaltréteget fog kapni, a Közút Kht-tól erről megkapták a tájékoztatást. A Tószegi út a 

Magyar Állam tulajdonában van, ezért nem önkormányzati pénzből kell megoldani. A 

szelektív szigetek kapcsán elmondta, hogy minden nap takarítják. Rengeteg pénzébe fog 

kerülni az Önkormányzatnak, még úgy is, hogy a közmunkások takarítják. A négynapos 

ünnep után katasztrofális volt a szigetek állapota a hétfői napon. Az ABOKOM-hoz a 

szelektív hulladék is elhelyezhető, valamint egy zsák szemetet minden lakos kivihet 

ingyenesen. 
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Gulykáné Gál Erzsébet: elmondta, hogy a Tószegi és a Székely Bertalan út 

kereszteződésénél hatalmas kátyú van, amit ezt jelezni kell a Közút felé, mert 

balesetveszélyes. A szelektív szigetek naponta tele vannak, és a hulladék elhelyezése sok 

esetben a szigetek mellett történik meg. 

 

Parti Mihály: üdvözli a laposok feltöltését. Cegléden a Malomtó szél hasonló lapos rész volt. 

A mai napon megkereste Gönczöl Ferenc, aki a Hollós laposnak egy jó részét felvásárolta, és 

maradt még egy 4000 m2-nyi rész, amelyet megvenne az Önkormányzattól, és azt gondozná. 

Egy esztétikus pihenőparkká lehetne alakítani. Az ilyen kezdeményezéseket mindenképpen 

támogatja. A szelektív szigetek kapcsán egyetért Gulykáné Gál Erzsébet képviselő 

hozzászólásával. A Mátyás király úton a Remondis üzemeltetésében lévő hulladékkezelő nem 

tölti be a funkcióját, senki nem tudja, hogy mi célt szolgál és ott mit lehet elhelyezni. A 

városnak egy jelentős kezelhető hulladéka elhelyezhető lenne ott. Kezdeményezte már 

korábban is, hogy helyezzenek el egy táblát, hogy ott mi helyezhető el. 

 

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

 

Több napirend előtti kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

A napirend előtti hozzászólások után a Képviselő-testület zárt ülésen folytatta 

munkáját! 

 

Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül! 

 

A zárt ülés után a Képviselő-testület nyílt ülésen folytatta munkáját! 

 

A jegyzőkönyvvezetést a zárt ülést követően Farkasné Fazekas Mária jegyzőkönyvvezető 

átvette. 

 

Retkes Mária, Krupincza Tibor, Bánné Hornyik Mária, Murvainé Kovács Rita és 

Gulykáné Gál Erzsébet képviselők az ülésterembe még nem érkeztek vissza, így a 

jelenlévő képviselők száma 11 fő 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Megköszönte a meghívott vendégek türelmét. Javasolta „A 

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. keretében a 

„Távmunka Program a Szlovák-Magyar Határtérségben” című, az Aktív polgárok Európának 

című program keretein belül „Testvérvárosi kapcsolatok kiépítése Abony és … között” című, 

valamint a KMOP-3.1.1/C. „Kulturális és Örökségturizmus fejlesztése” című pályázati 

kiírásra pályázat benyújtása” című napirendi pont 3. napirendi pontként történő tárgyalását. 

Továbbá a „Vasút út alatt húzódó vízvezeték hálózat csere megvalósítása, és az ahhoz 

szükséges fedezet biztosítása” című napirendi pont 19. napirendi pontként történő tárgyalását. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az elhangzott napirendi pontok sorrendjének 

módosításáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett az elhangzott napirendi pontok sorrendjének módosítását egyhangúlag elfogadta. 

 

- - - 
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1./ Napirendi pont tárgya: Beszámoló a Kistérségi feladatokról 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Megköszönte a 

Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás egész évi munkáját. Elmondta, hogy a bizottságok 

megtárgyalták és elfogadásra javasolták az előterjesztést és a határozati javaslatban 

foglaltakat. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Kérdezte, hogy a testület által július 16-án tárgyalt turisztikával 

kapcsolatban milyen információkkal rendelkezik munkaszervezet vezető úr? 

 

Dr. Ferenczi Norbert: Elmondta, hogy a beszámoló nagyon röviden tért ki a turizmus 

pályázattal kapcsolatban. A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás teljesítette a pályázatban 

foglaltakat, de megfelelő lakosságszámban kellett részt venni, melyre a kistérséget kötelezték 

a hiánypótlás során. 4 település fogadta el az együttműködést, így a hiánypótlásban szereplő 

anyagot nem tudták benyújtani, ezért visszavonták a pályázatot. 2009. december 31-ig van 

lehetőség a pályázat újra történő benyújtására, eddig keresik a lehetőségeket. A társulás 

lépéseket tett az idegenforgalommal kapcsolatban. 

 

Parti Mihály: Az elmúlt testületi ülés alkalmával kérdés hangzott el az állat- és 

szabadidőparkkal kapcsolatban, ezzel kapcsolatban mit tud elnök úr elmondani. Különböző 

helyeken lehet hallani, hogy a vadaspark átköltözik Ceglédre. Előzőleg elhangzott, hogy szó 

sincs elköltözésről csak egy állatsimogató kialakításáról tárgyaltak. Kérdezte, hogy jelenleg 

hogyan áll az ügy, szeretné hallani elnök úr véleményét. 

 

Dr. Ferenczi Norbert: A szavazás után szívesen válaszol az állatkerttel kapcsolatos 

kérdésekre, de az előterjesztés nem erről szól. A múlt ülésen elmondta, amit el tudott 

mondani, hozzáfűzni valója nincs.  

 

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

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

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

határozatot hozta: 

 

257/2009. (VIII. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A Kistérségi feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról 

 

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

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a települési 

önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvényben 

foglaltakat, az alábbi határozatot hozta: 
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Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kistérségi feladatokról szóló beszámolót 

megismerte, az abban foglaltakat elfogadja. 

 

Határozatról értesül: 

 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

 Dr. Németh Mónika jegyző 

 Urbán Ildikó aljegyző 

 Valamennyi Osztályvezető 

 Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 

 

- - - 

 

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

12 fő 

 

2./ Napirendi pont tárgya: Tájékoztató az Abony, Bajtárs u. 1. szám alatti (Vadaspark) 

önkormányzati ingatlan állapotáról 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Dr. Németh Mónika: Elmondta, hogy az előterjesztésben tárgyi tévesztést történt a 2. 

oldalon. Helyesen használatbavételi engedélyről van szó. 

 

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

elmondta, hogy többször sérelmezte már Tóth Tibor úr, hogy nem kap szót és lehetőséget a 

testületi üléseken. Jelenleg lehetőséget kap a hozzászóláshoz és véleményének elmondásához. 

Véleménye szerint országos hírű a vadaspark, melynek mindenki örül. Az önkormányzatnak 

rossz szándéka soha nem volt a parkkal kapcsolatban. A korábbiakban sem, de napjainkban 

sem hoztak olyan rendeletet, amivel ellehetetlenítették volna a park működését. Tény, hogy 

anyagilag nem tudja az önkormányzat támogatni a működését. 30 éves használatbavételre 

került átadásra a város részéről a terület. A város nem kívánja értékesíteni a vadaspark 

területét, azt sérelmezte Tóth úr, hogy az adásvételi szerződésben nem voltak partnerek. 

Véleménye szerint  semmivel sem rosszabb a helyzet a szerződés megkötésekori állapothoz 

képest. Megkérte Tóth Tibor urat, hogy ismertesse saját álláspontját a témával kapcsolatban. 

 

Tóth Tibor: A történet arról szólt, hogy szerette volna az erdőt, vagy egy részét megvásárolni 

az önkormányzattól. Tette ezt azért, hogy a családja otthon érezhesse magát és fejleszthesse a 

parkot, a jövőre nézve tervezhessenek. Ha már ennyi pénzt és energiát belefektetett a 

vadaspark létrehozásába, akkor szeretné, ha a gyermekei örökölhetnék. Igazából erről nem is 

akart beszélni, írt egy levelet polgármester asszonynak, melyben kérte, hogy személyesen 

megindokolhassa, hogy miért szerette volna megvásárolni a területet. Tudomása szerint ez a 

dolog bizottsági szinten megakadt. 

 

Bánné Hornyik Mária, Murvainé Kovács Rita és Retkes Mária képviselők az ülésre 

visszajöttek, így a jelenlévő képviselők száma 15 fő 

 

Gazdasági Bizottsági ülésen Mészáros elnök úr is megkérdezte, milyen sérelme van, mondja 

el. Bizottsági ülésen is elmondta, hogy nincs sérelem a részéről, jelenleg nagyon jól megy a 

vadaspark, sok pesti és vidéki látogató jön, 60.000 látogatót fogadtak éves szinten. 
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Mindenkinek tudomása van arról, hogy a vadaspark látogatóinak a fele itt étkezik a Mészáros 

vendéglőben, valamint a Lilaakác étteremben. Ezen túlmenően pedig Abony nagyobb 

üzleteiben vásárolnak. Ebből kifolyólag 90 ezer ember adóforintja marad Abonyban. Abban 

bízott, hogy amennyiben személyesen elmondja bizottsági ülésen, vagy a polgármester 

asszonynak, akkor meg tudnak állapodni. Elmondta, hogy úgy jött a mai testületi ülésre, hogy 

nem szeretne Ceglédről beszélni. Mégis a feltett kérdés alapján beszélnie kell róla. Mindig azt 

mondta, hogy elmegy Abonyból, de minden egyes alkalommal itt maradt. Ceglédi 

Önkormányzat kereste meg, hogy fejleszteni szeretnék a térséget és hiányzik egy vadaspark 

az elképzelésük szerint. Megkérdezték, hogyan áll az abonyi önkormányzattal, erre azt 

gondolta, hogy ha kapna Cegléden lehetőséget és olyan területet, amelyen meg tudná 

valósítani az elképzeléseit, miért ne beszéljenek róla. Ezek után egy belső használatra szóló 

költségvetést készített, melyet átadott a ceglédi önkormányzatnak. Országos hírű vadasparkról 

van szó, Cegléd termálfürdővel, szállodával és kempinggel rendelkezik, továbbá faiskolával, 

egyenlőre nem megvásárlásról beszéltek, de a későbbiek során erről is lehet szó. Mindenkinek 

tudni kell, hogy 15 év alatt a vagyona nagy részét beletette a vadaspark létrehozásába. El kell 

olvasni a vadaspark vendégkönyvét, nagyon szép dolgokat írnak bele. Nagyon sok újságban, 

médiában szerepelnek, és mindig úgy emlegetik, hogy az abonyi vadaspark. Nem pénzt kért 

az abonyi önkormányzattól, hanem megvásárolni szerette volna a területet. Az erdő 

állapotáról szóló beszámolót egy mondatban el lehet intézni, mert jó állapotba van. 

Szakemberek, állattartók között elismerik a munkáját. Természetvédelmi Hivatallal jó 

kapcsolatban van, az előírásokat minden esetben betartják. Amennyiben kérdések vannak, 

szívesen válaszol rá. 

 

Krupincza Tibor képviselő az ülésre visszajött, így a jelenlévő képviselők száma 16 fő 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Éppen ezért esik nagyon rosszul a testületnek és személy 

szerint nekem is ez a hozzáállás, mert márciusban jelöltük delegáltnak a turisztikai 

menedzsmentbe. Nem ezt várták a kistérségtől, hogy így értelmezik az együttműködést. Úgy 

gondolta, hogy egymást kellene erősíteni és nem a másik gyengítésével elérni a kitűzött 

célokat. Abonyban elfogadták, szeretik a vadasparkot és Tóth Tibort, annak ellenére, hogy a 

testület nem adta el a területet. A kérelem az egész területre szólt, nem csak egy részének 

megvásárlására. 

 

Habony István: Elmondta végtelenül örül annak, hogy a két torony után Abonynak harmadik 

jelképe a vadaspark. Mint képviselő évek óta úgy érzi, hogy örökké összepakolva ül Tóth úr a 

bőröndön és keresi a kimenekülést és nem a polgármesterrel és nem a jegyzővel beszéli meg a 

problémákat. Inkább a szomszéd településen keresi a partnert. Véleménye szerint a kistérség 

ne úgy fejlődjön, hogy legyengíti a partnereket. Végtelen nehéz olyan üzleti dologban részt 

venni, ahol egyik fél mindig elszenvedi a másik sikerét, ez a kistérségre jellemző magatartás. 

Egyetértett polgármester asszony azon kijelentésével, ha elveszik a bizalom, akkor már nem 

tudnak mit tenni. Elhangzott Tóth úr részéről, hogy Cegléd önkormányzata kereste meg őt a 

vadaspark témájában. Elmondta, hogy a vadaspark közös szülemény, le szeretné szögezni, 

ehhez konkrétan nem tudta megmondani hány órával és gépi erővel, segítették, hogy a 

vadasparkba elfogadható állapotok legyenek. Ceglédet arra intette, hogy ne kezdje kiásni a 

csatabárdot, elég zárkózott természetű a Tóth úr ahhoz, hogy korábban nem nagyon hozta a 

testület tudomására, hogy mit szeretne megvalósítani, így nem lehet támogatni. 

Nyomatékosan aláhúzta, hogy nagyon sok mindenben segítették a vadasparkot, állatoknak 

takarmányt biztosítottak, de órákig lehetne sorolni a támogatás felsorolását. Soha nem esik 

szó arról, hogy önkormányzati segítséggel, szellemi tőkével és anyagi befektetéssel jött létre a 

vadaspark. Az önkormányzat és Tóth úr között kötött szerződés tartalmazza, hogy évente 2 



 16 

alkalommal ingyenesen biztosítani köteles a vadasparkot a lakosság számára. Véleménye 

szerint a szerződés ezen pontjának nem tudtak az elmúlt időszakban érvényt szerezni. Az 

elmúlt 10 évben a testület részéről konkrét támogatást biztosítottak, többek között a bérleti díj 

elengedésével, ami elég nagy összeget jelentett. Továbbá kérte, hogy a vadaspark területén 

kívül eső parkolót is tegye rendbe, amennyiben lehetőség van rá. Soha nem kértek bevételi 

forgalmi adatokat a vállalkozótól, egyet kértek, hogy itt telepedjen le, a maga és a testület 

boldogulására. 

 

Tóth Tibor: Előrebocsátotta, hogy nem szeretne vitatkozni arról, hogy ki mennyit adott a 

vadaspark létrehozására. Parkoló állapotáról elmondta, hogy mindig nagyon sok autó áll a 

parkolóban, ezért nem is lehet látni annak állapotát. Minden egyes vita során felmerült, hogy 

az önkormányzat mennyi takarmánnyal segítette a vadasparkot, ez véleménye szerint nem így 

van. A takarmányt mindig ő takarította be, más részéről takarmányt nem kaptak. Az 

önkormányzat részéről kaptak homokot és vízcsapokat, de ezt is minden egyes esetben 

kifizette.  Vadasparkkal kapcsolatos tárgyalások során meghívást nem kapott, nem beszéltek 

vele, csak levelet kapott, hogy a bizottság megtárgyalta. Elhangzott a korábban kötött 

szerződésben szerepel, hogy évente 2 alkalommal ingyenesen biztosítja a vadasparkot az 

önkormányzatnak. Véleménye szerint ebben az ügyben nem neki kell keresni a kapcsolatot az 

önkormányzattal. Mindig arról van szó, hogy mennyit adott a város, nem szeretne erről 

vitatkozni. 

 

Habony István képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők száma 15 fő 

 

Pető Istvánné: Kérdezte, hogy az elkészített és becsatolt változási vázrajzon szereplő 

épületek a 2002-es engedély alapján készültek-e? Továbbá, hogy a meglévő épületek építési 

engedéllyel épültek-e? Az előterjesztésben olvasható, hogy a B) jelű épület menti karámok 

mellett még egyéb épületek is vannak, azok építési engedéllyel készültek-e? Az elkészült 

változási vázrajzon miért csak két épület került feltüntetésre? Az eredeti helyrajzi szám 

átvezetését mi indokolta? Nem értette, hogy miért vannak az A) B) és C) jelek. Amennyiben a 

bejegyzéséhez, illetve a jóváhagyásához megkéri a tulajdonosi hozzájárulást, nem biztos, 

hogy meg tudja a maga részéről szavazni. Kérdezte, hogy a víziló helyiség építési 

engedélyköteles-e? Véleménye szerint úgy építette fel, hogy a testületnek nem is volt róla 

tudomása. Kérte a Tóth urat gondolja át még egyszer az elköltözést. Lehet, hogy nem 

mondják elégszer, hogy mennyire büszke Abony városa arra, hogy ilyen nagy 

látogatottságnak örvend a vadaspark. Viszont a vadaspark környezetének tisztántartására 

felhívta a figyelmet, a Homok út felőli rész nagyon elhanyagolt állapotban van. A város 

rendelkezik egy helyi rendelettel, mely rendelkezik arról, hogy a tulajdonosnak, vagy 

bérlőnek kötelessége az ingatlan környezetének rendbetartása. Elmondta, hogy Ő személy 

szerint az internetről értesült, hogy a vadaspark Ceglédre szeretne költözni. Ceglédi május-

júniusi testületi ülésen tárgyalta és a jegyzőkönyvben az is szerepel, hogy ki hogyan adta le 

szavazatát. Összefoglalva elmondta, hogy reméli Tóth úr változtatni fog álláspontján és 

közeledés jön létre közötte és az önkormányzat között. 

 

Tóth Tibor: Homok út tisztántartásával kapcsolatban elmondta, hogy rendbe fogja tenni. 

Homok út felől 4 méteres sáv benőtt része nagyon jól védi a vadaspark ezen részét. 

Kamerával szerelték fel, mert az utóbbi időben elég furcsa dolgok történtek. Víziló szállásról 

elmondta, hogy építési engedélyt szeretett volna rá kérni, de a törvény ad arra lehetőséget, 

hogy bejelentés nélkül és építési engedély nélkül meg lehetett építeni. A testülettel korábban 

kötött szerződésben A) B) és C) jelzés került Madar Lajos földmérő végezte a változási 

vázrajz készítését, erre nem tud válaszolni, miért került bele. Azért szerepel a tulajdoni lapon 
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ennyi épület, mert ennyi épület engedélyköteles. Jelenleg minden épület, kerítés legálisan 

került megépítésre. Karámokra is van engedély, a dróthálós kerítésre nincs, mert arra nem kell 

engedély. Az 1-es számú mellékletből nem kapott soha egy példányt sem, ezt az 

önkormányzat készítette. 2-es számú mellékletet nagyon sokszor tárgyalták már. 

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Véleménye szerint elismerik, hogy sikeres vállalkozást folytat Tóth 

Tibor úr. Nem tudja miért alakult ki ez a rossz kapcsolat, valami egyszer csak elromlott. 

Nagyon szeretné, ha a jövőben a kapcsolat normalizálódna. Próbáljanak elindulni egy olyan 

úton, melyen mindenki megtalálja a számítását. Nem értette, miért nem valósult meg a 

szerződésben szereplő évenként 2 ingyenes nap. Nem tartották etikusnak, hogy a majális 

alkalmával biztosítsa a városnak a területet, mert nagy bevételtől esne el. Kérdezte, hogy a 

Donkó úrral korábban kötött szerződés hogyan működik, mikorra várható a veszélyes fák 

eltávolítása. Többször felmerült a Bajtárs út felőli tisztántartás kérdése. Kérte, hogy a város és 

saját maga érdekében is próbálják meg az együttműködést. 

 

Habony István képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők száma 16 

fő 

 

Tóth Tibor: A majális megrendezése neki bevételt jelent, melyre mindenkor nagy szüksége 

volt. Egész évben a majális az a rendezvény, amely nyereséget hoz. A MolnárSped 

segítségével tudták a vállalkozást nyereségesre hozni. Elhangzott, hogy maradjon meg a 

vadaspark. Ezt úgy tudja elképzelni, hogy megveszi a város. A veszélyes fák eltávolításával 

kapcsolatban elmondta, hogy nagyon szép és egészséges fák vannak a vadaspark területén. 

Veszélyes fákat polgármester asszonnyal megnézték. Abban állapodtak meg, hogy nem 

kellene tarvágást végezni, és visszatérnek a témára később. 

 

Parti Mihály: Elmondta, hogy mindenki saját maga sorsának az irányítója, akár ebben a 

városban marad Tóth úr, akár más városban próbál szerencsét. Maga részéről nagyon büszke a 

két tornyon kívül a vadaspark hírnevére. A képviselő-testület soha nem volt a vállalkozó 

ellen. A vásárlásra vonatkozó beadványa pedig nem egy tollvonással lett elintézve. A döntés 

oka a város vagyonának megőrzése volt, hogy a város vagyonvesztést ne szenvedjen el. 

Vadaspark Abony számára nagyon fontos, de a vállalkozónak kell eldönteni, hogyan tovább a 

család boldogulásának biztosításával. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Kérdésként merült fel, hogy mit tett a város a szabadidőparkkal 

kapcsolatban, vagy mit tesz ma. Véleménye szerint igazságot nem lehet ebben az ügyben 

tenni. Sok munka van a vadaspark létrehozása mögött. 2000-ben megkötötték a szerződést,  

akkori testület azt mondta, hogy nem tudta kideríteni hogyan készült a szerződés, de így 

fogadta el a 2-es számú mellékletet. Ma van egy park, melynek a látogatottsága nagyon jó.  

Azt szomorúnak tartotta, hogy a látogatók 1 %-a csak az abonyi. Nagyon szerette volna, ha a 

vadaspark és a Mészáros vendéglő együtt tudott volna működni. Véleménye szerint ennek 

hiányából is adódik az alacsony abonyi látogatottság. Közös programok, rendezvények 

szervezésén kellene gondolkodni. A város segítségével nagyobb PR tevékenységet kellene 

folytatni. 

 

Tóth Tibor: Véleménye szerint az abonyiak alacsony részvétele azért van, mert az első 

majális megrendezésekor nagyon sok ember csalódott. Jelenleg ez változni látszik. 

Szerződéssel kapcsolatban elmondta, hogy a 2-es számú melléklet elkészült, de nem lehetett 

elbírálni a tartalma miatt. 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: A ceglédi honlapon szerepel az előterjesztés, mely szerint 

Tóth Tibor kezdeményezte a vadaspark áttelepítéséről szóló tárgyalásokat. 

 

Tóth Tibor: Elmondta, hogy a fia idegenforgalmi iskolát végzett, mely alapján részt vehet a 

kistérség turisztikai munkájában. Keresik a megfelelő területet, a vadaspark átköltöztetésére. 

Maga és családja jövőjét szeretné biztosítani, talán garancia ez a forgalom és látogatottság, 

mely működőképes bevételt hoz és hosszútávon megélhetést biztosít a családnak. Nem akarta 

elmondani, de most már elmondja, hogy szeretne elmenni Abonyból. Egész élete munkáját, 

pénzét bele tette és nem tudja tovább vinni a gyereke, ezért próbál minél előbb elmenni 

Abonyból. Nagyobb támogatottságot igényelne a vállalkozás és szeretne a saját tulajdonában 

otthon lenni. 

 

Kocsiné Tóth Valéria: Továbbra is azt szeretné, ha maradna a vadaspark Abonyban. 

Véleménye szerint a vállalkozó kapcsolatai, marketing tevékenysége előre vetítette, hogy itt 

fogja hagyni a várost. 

 

Tóth Tibor: Az önkormányzat és közötte létrejött szerződés alapján ugyanolyan értéken kell 

visszaadni a területet, amilyen értéken megkapta korábban. Ebben a témában vannak 

lehetőségek, de még nem tárgyaltak róla. 

 

Dudinszky István: 1992-től 2006-ig volt alkalma a Tóth Tibor úrral kapcsolatban lenni, a 

rendezvények sikeresek voltak, de idővel mind kudarcba fulladt. A megbeszélések, 

tárgyalások helyben jártak. Az adott támogatások nem szerepelnek papíron, ez igaz, így 

könnyű azt mondani, hogy nem kapott semmit. Biztosan állította, hogy kapott az 

önkormányzattól támogatásokat. Mást sem lehet hallani, csak hogy mindent önerőből ért el a 

Tóth úr. A testület elé eljött a vállalkozó és elmondta, hogy szabadidőparkot szeretne 

létrehozni. Az akkori testület támogatta, hogy ellenszolgáltatás nélkül megkapja a területet 30 

év használatra, cserében karban kell tartani, és 2 alkalommal ingyen a város rendelkezésére 

kell bocsátani. Ez nem történt meg, minden rendezvény belépőjegyes volt. El kell 

gondolkodni, hogy miért nem működtek a dolgok, saját magában is keresni kell a hibát a 

vállalkozónak. A szerződés megkötésekor is elhangzott a testület részéről, hogy a 

későbbiekben sem adja el a területet.  

 

Tóth Tibor: A szerződés megkötésekor is azt vállalta, hogy ápolja és megőrzi a területet, 

erről szólt a dolog. Véleménye szerint ebben a témában soha nem tudnak megegyezni. 

 

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

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról. 

 

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

mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 

258/2009. (VIII. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Az Abony, Bajtárs u. 1. szám alatti (Vadaspark) önkormányzati ingatlan állapotáról 

szóló tájékoztató elfogadásáról 

 



 19 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

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

eljárva, az alábbi határozatot hozta: 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő Abony, Bajtárs u. 2. szám alatti 

ingatlanról szóló tájékoztatást elfogadja és tudomásul veszi. 

 

Határozatról értesül: 

 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

 Dr. Németh Mónika jegyző 

 Urbán Ildikó aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezető 

 Tóth Tibor 2740 Abony, Kodály Z. u. 13/A. 

 

- - - 

 

3./ Napirendi pont tárgya: A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési 

Program 2007-2013. keretében a „Távmunka Program a Szlovák-Magyar Határtérségben” 

című, az Aktív polgárok Európának című program keretein belül „Testvérvárosi kapcsolatok 

kiépítése Abony és … között” című, valamint a KMOP-3.1.1/C. „Kulturális és 

Örökségturizmus fejlesztése” című pályázati kiírásra pályázat benyújtása 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Megkérte Földi Áron képviselő urat ismertesse az anyagot. 

 

Földi Áron: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésül elmondta, hogy minden 

bizottság megtárgyalta az előterjesztésben foglalt 3 javaslatot, a bizottságok véleményét 

ismertette. Kérdezte Bánné Hornyik Mária Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság elnökét, mi 

az oka, hogy nem támogatták az előterjesztést és a 3 határozati javaslatot? 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta, hogy egyenként tegyék meg hozzászólásaikat a 

határozati javaslatokhoz. 

 

Pető Istvánné: Elmondta, hogy az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta és a 

vállalkozási szerződésre vonatkozóan tettek javaslatot, mely szerint „A jelen … és az 

esetleges vitás kérdések peres úton történő rendezésére a Ceglédi Városi Bíróság, illetve a 

Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki”. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Korábban tárgyalták már a távmunka programot, nem sokra jutottak a 

témában. Kérdés, hogy mekkora a változás az előző anyaghoz képest. Kérdezte, hogy az 

önerőn kívül mekkora költséget jelent és milyen mértékű foglalkoztatást a programban való 

részvétel. 

 

Bánné Hornyik Mária: Képviselőtársa kérdezte, hogy miért nem támogatta a távmunka 

programot. Az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság egyöntetűen nem támogatta az 

előterjesztést. Bizottság szerette volna, ha Földi Áron úr részt vesz az ülésen és a felmerült 

kérdésekre választ adott volna. Ennek hiányában a bizottság úgy döntött, hogy kellő 

információ hiányában nem támogatta a javaslatokat. 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Felkérte a TeTT Consult Kft. részéről megjelent Ocskay 

Gyula urat tájékoztassa a képviselő-testületet, hogy nyertes pályázat esetén mennyi az 

elnyerhető összeg? 

 

Ocskay Gyula: Az előző kiíráshoz képest készült el a jelenlegi változat, mely a távmunkával 

kapcsolatos munkaerő felmérést tartalmazza. A távmunkaház létrehozásával olyan 

munkavállalókat céloznak meg, mint például gyesen lévők, korlátozott munkaképességűek, 

akik csökkentett munkaidőben tudnák ellátni a feladatot. Ilyen jellegű távmunkát 

biztosítanának, mellyel ezen réteg könnyebben történő munkához jutását biztosítanák. 

Alpolgármester úr kérdezte, hogy milyen változás van a két anyag között. Elmondta, hogy 

mindenképpen létre kellett hozni egy ilyen jellegű pályázatot. 15 távmunka pontot hoznak 

létre. Jelenleg még nem lehet megbecsülni annak a számát, hogy mennyien fogják igénybe 

venni. Környező országokban már működik, Magyarországon még nincs megfelelő kultúrája 

a programnak. Amennyiben van további kérdés szívesen válaszol rá. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, mennyi az elnyerhető összeg a pályázaton? 

 

Ocskay Gyula: Teljes projekt Abonyra eső rész 80 ezer euró, ennek az önereje a 4 ezer euró. 

 

Földi Áron: Véleménye szerint a megnyerhető és megvalósítható dolgok sokkal többet 

jelentenek, mint az elnyerhető összeg mértéke. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Második határozati javaslat szerint a pályázatban a 

testvérvárosokat kell megjelölni, mely városok szerepeljenek. Javasolta, hogy Nagyabony és 

Réty településekkel alakítsanak ki testvérvárosi kapcsolatot. Harmadik határozati javaslatban 

szerepel, hogy szakértői tanácsadási díj 300.000 forint, megvalósíthatósági tanulmányterv 2,4 

millió forint. Gazdasági Bizottság nem támogatta ezen pályázaton történő részvételt. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Szeretné, ha pontosításra kerülne a határozati javaslat. 

 

Ocskay Gyula: Céges egyeztetésen szó volt már erről, de ezzel nem foglalkoztak az 

anyagban. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Kulturális örökségturizmussal kapcsolatban tudják, hogy milyen állapotban 

van a falumúzeum. Az elmúlt időszakban elkészült egy felújítási terv. Véleménye szerint 

nagyon sok összeg nem maradna. Mindenképpen egy anyagi természetű probléma. Kostyán 

kúriát célszerű a pályázatba belevenni. Pályázat elkészítése szempontjából erre figyelemmel 

kellene lenni. 

 

Földi Áron: Az anyag lényege, hogy a 300.000 forint a pályázatírási díj. A 

megvalósíthatósági tanulmány pedig a pályázatban elszámolható összeg. Véleménye szerint 

ennél több pénzt az egyházi kártalanításból származó összegből hozzá lehet tenni és akkor 

tudnak már mit elkezdeni. Ezt a projektet még vissza kell hozni a következő testületi ülésre. 

Információi szerint az ALMA Alapítvány nem kívánja a terveket átadni, mert Ők készítették 

el. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Maga részéről mindhárom határozati javaslatot támogatni 

tudja, ennek megvalósításában partner a testület. Elmondta, hogy Bedekovics Éva tervezi a 

Kostyán kúria felújítási kiviteli tervét. Feltárási munkák miatt tolódik a terv. Nem az 

önkormányzat tervezteti, hanem az önkormányzat hozzájárulásával készülnek a múzeumra 
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vonatkozó tervek, melyet az ALMA Alapítvány részéről át kell adni a testületnek, hogy a 

pályázatot el tudják készíteni. 

 

Retkes Mária: Pénzügyi Bizottság javasolta, hogy a részletesen kidolgozott költségvetés 

elkészítése után a szeptemberi ülésen térjenek vissza a napirend tárgyalására. Egyenlőre arról 

döntsenek, hogy bízzák meg a TeTT Conzult Kft.-t a pályázat elkészítésével, a pályázat 

szakértői díja befogadás esetén fizetendő. Honlapon történő közzététel után kell kihirdetni.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Elhangzott, hogy az ALMA Alapítvány nem kívánja átadni a terveket. 

Nagyon furcsán hangzik, mivel a terveket abból az összegből készíttette el, melyet az 

önkormányzat javaslatára a Raiffeisen Banktól kaptak. Jogilag lehet okoskodni, mert az 

alapítvány rendelte meg a terveket, de az önkormányzat adta a pénzt.  

 

Habony István: Véleménye szerint nagy szükségük lenne erre a pályázati pénzre. Kérdezte, 

hogy mennyi esélyt látnak a megnyerésére, egyáltalán hányan pályáznak erre és milyen 

stádiumban van a pályázat? Kérte, hogy a szeptemberi ülésre tisztázzák a kérdéseket. 

 

Földi Áron: Pályázatok esetében előre nem lehet megmondani mennyi esélyük van. 

Véleménye szerint nem olyan esélytelenek, mint amennyit kockáztatnak. 

 

Retkes Mária: Az ALMA Alapítvány részére odaítélt 2 millió forinthoz lenne 

hozzáfűznivalója. Elmondta, hogy korábban a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az összeg 

odaítélését, a szerződésbe bele szerették volna foglalni, hogy milyen módon kell elszámolnia 

az összeggel. Erre nem volt lehetőség, mert a Bank nem járult hozzá a kiegészítéshez. Akkor 

Kalácska Róbert úrtól azt az ígéretet kapták, hogy el fog számolni az összeggel, mely a mai 

napig nem történt meg.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta, hogy szeptemberi testületi ülésen térjenek vissza a 

napirend tárgyalására. Jelenleg fejezzék ki szándékukat a pályázaton történő részvételről. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, hogy az egyházi kártalanítás összegét új művelődési ház 

megépítésére kell fordítani. 

 

Dr. Németh Mónika: Testületnek dönteni kell az önerőről. A 2 millió forintot csak akkor 

fizetik meg, ha megvalósul a pályázat, ezt bele kell foglalni a határozatba. A 

megvalósíthatósági tanulmány fedezetét nem látja biztosítottnak. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Véleménye szerint az idén ez a pályázat nem realizálódik, a 

2010 évi költségvetésbe kell betervezni. Jelenleg szándékát fejezi ki az önkormányzat, hogy 

részt vesz a pályázatban.  

 

Kérdezte, van-e több kérdés, hozzászólás? 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és az 1-es számú határozati 

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

mellett az előterjesztést és az 1-es számú határozati javaslatot elfogadta és a következő 

határozatot hozta: 

 

259/2009. (VIII. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 

keretében a „Távmunka Program a Szlovák-Magyar Határtérségben” című pályázati 

kiírásra pályázat benyújtásáról 

 

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 pályázatot nyújt be a Magyarország-

Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében a 

„Távmunka Program A Szlovák-Magyar Határtérségben” című pályázati kiírásra. 

 

2. Képviselő-testület a pályázathoz szükséges önerőt, 1.100.000,- Ft-ot (3980 EUR) a 

Két Torony Kötvény terhére biztosítja. 

 

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

pályázat benyújtásával kapcsolatos dokumentumok aláírásával. 

 

4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a TeTT Consult Kft-t 

(1023 Budapest, Gül Baba u. 2. Képviselő: Berczeli Péter ügyvezető) a Magyarország-

Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében a 

„Távmunka Program a Szlovák-Magyar Határtérségben” című pályázat elkészítésével, 

és benyújtásával. 
A vállalási díj: 0,- Ft. 

 
5. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 

vállalkozási szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2009. szeptember 29. 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

Gazdasági Osztály 

Jegyzői Titkárság 

A határozatról értesül:  

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

Dr. Németh Mónika jegyző 

Urbán Ildikó aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

TeTT Consult Kft. 1023 Budapest, Gül Baba u. 2. 

 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a 2-es számú határozati 

javaslat elfogadásáról. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett az előterjesztést és a 2-es számú határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és a 

következő határozatot hozta: 

 

 

260/2009. (VIII. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Aktív polgárokat Európának c. program keretein belül „Testvérvárosi kapcsolatok 

kiépítése Abony és … között” című pályázati kiírásra pályázat benyújtásáról 

 

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 pályázatot nyújt be az Aktív 

polgárokat Európának c. program keretein belül „Testvérvárosi kapcsolatok kiépítése 

Abony, Nagyabony és Réty között” című pályázati kiírásra. 

 
2. Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert a 

pályázat benyújtásával kapcsolatos dokumentumok aláírásával. 

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a TeTT Consult Kft-t 

(1023 Budapest, Gül Baba u. 2. Képviselő: Berczeli Péter ügyvezető) az Aktív 

polgárokat Európának c. program keretein belül „Testvérvárosi kapcsolatok kiépítése 

Abony, Nagyabony és Réty között” című pályázat elkészítésével, és benyújtásával. 

A vállalási díj: 0,- Ft. 

 
4. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 

vállalkozási szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2009. szeptember 1. 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

Gazdasági Osztály 

Jegyzői Titkárság 

A határozatról értesül:  

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

Dr. Németh Mónika jegyző 

Urbán Ildikó aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

TeTT Consult Kft. 1023 Budapest, Gül Baba u. 2. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy pályázatot nyújtanak be a „KMOP-

3.1.1/C „Kulturális és örökségturizmus fejlesztése” című pályázati kiírásra. 

 

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

mellett a módosító javaslatot elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy a „KMOP-3.1.1/C „Kulturális és 

örökségturizmus fejlesztése” című pályázati kiírásra pályázat benyújtása című előterjesztés 

megtárgyalására a szeptember havi munkaterv szerinti ülésén visszatér. 



 24 

 

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

mellett a módosító javaslatot elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a módosított 3-as számú 

határozati javaslat elfogadásáról. 

 

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

mellett az előterjesztést és a kiegészített 3-as számú határozati javaslatot elfogadta és a 

következő határozatot hozta: 

 

261/2009. (VIII. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A KMOP – 3.1.1/C „Kulturális és örökségturizmus fejlesztése” című pályázati kiírásra  

pályázat benyújtásáról 

 

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 pályázatot nyújt be a KMOP – 

3.1.1/C „Kulturális és örökségturizmus fejlesztése” című pályázati kiírásra. 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a TeTT Consult Kft-t 

(1023 Budapest, Gül Baba u. 2. Képviselő: Berczeli Péter ügyvezető) a „Kulturális és 

Művészeti Központ Kialakítása Abonyban” című pályázat elkészítésével, és 

benyújtásával. 

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

pályázat benyújtásával kapcsolatos dokumentumok aláírásával. 

4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KMOP – 3.1.1/C „Kulturális és 

örökségturizmus fejlesztése” című pályázati kiírásra pályázat benyújtása 

„előterjesztés” megtárgyalására szeptember havi munkaterv szerinti ülésén visszatér. 

 

Határidő: 2009. szeptember 24. 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

Jegyzői Titkárság 

A határozatról értesül:  

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

Dr. Németh Mónika jegyző 

Urbán Ildikó aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

- - - 

 

 

4./ Napirendi pont tárgya: Tájékoztató a Csatorna II. ütem hátralékosairól 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

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

kívánta. 
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Kérdezte, van-e kérdés, hozzászólás? 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról. 

 

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

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

határozatot hozta: 

 

262/2009. (VIII. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Csatorna II. ütem hátralékosairól szóló tájékoztató elfogadásáról 

 

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

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

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Csatorna II. ütem hátralékaival 

kapcsolatos intézkedések eredményéről szóló tájékoztatót elfogadta. 

 

Határozatról értesül: 

 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

 Dr. Németh Mónika jegyző 

 Urbán Ildikó aljegyző 

 Valamennyi Osztályvezető 

- - - 

 

 

5./ Napirendi pont tárgya: A Kostyán kúria építési engedélyeztetési tervdokumentációjának 

elkészítése tárgyában létrejött szerződés módosítása 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

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

kívánta. 

 

Dr. Németh Mónika: A határozati javaslat nem utal a szerződésre, ezért célszerű 

belefogalmazni, hogy melyik szerződés-módosításról van szó a későbbi visszakeresés 

érdekében. A szerződésmódosításban vállalkozói szerződés szerepel, javítani kell tervezési és 

felhasználási szerződésre a címben és a szerződésben is. 

 

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

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a határozati javaslat mellékletét képező 

szerződést javítani kell Vállalkozói Szerződés helyett, Tervezési és Felhasználási szerződésre 

a címben és a szerződésben is. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett a módosító javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

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

javaslat elfogadásáról. 

 

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

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

következő határozatot hozta: 

 

263/2009. (VIII. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Kostyán kúria építési engedélyeztetési tervdokumentációjának elkészítése tárgyában 

létrejött szerződés módosításáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló többször 

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

az alábbi határozatot hozta: 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a Kostyán 

kúriára vonatkozó Bedekovics Éva építésztervezővel kötött tervezési és felhasználási 

szerződés határozat melléklete szerinti módosításának aláírására. 

 

Határidő: 2009. szeptember 30. 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

 Településfejlesztési Osztály 

Határozatról értesül: 

 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

 Dr. Németh Mónika jegyző 

 Urbán Ildikó aljegyző 

 Jegyzői Titkárság 

 Valamennyi Osztályvezető 

 

263/2009.(VIII.27.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

Tervezési és Felhasználási Szerződés 

módosítás 

 

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

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

másrészről Bedekovich Éva 1118 Budapest, Somló út 39/b, adószám: 70542787-2-43 

(továbbiakban: Tervező), képviseli: Bedekovich Éva építésztervező között (továbbiakban: 

Felek) 

 

Megrendelő és Tervező között 2009. május 12. – én tervezési és felhasználási szerződés jött 

létre a Kostyán kúria (2740 Abony, Vasút út 15. szám, 4891 hrsz. alatti) műemlék épületének 

állagmegóvási és átalakítási munkáinak építési engedélyezési terv elkészítése és az 

engedélyeztetés tárgyában. 

A Tervező a szerződés módosítását kezdeményezte a teljesítési határidő vonatkozásában. 
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Felek a tervezési és felhasználási szerződést az alábbiak szerint módosítják: 

 

A szerződés 4. pontja az alábbira módosul: 

 

4. Teljesítési határidők: 

 

I.1. ütem (előkészítő munkarész): 2009. június 20. 

I.2. ütem (engedélyezési tervdokumentáció): 2009. szeptember 30. 

 

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

 

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

felek elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag 

írták alá. 

 

Jelen módosítást a Képviselő-testület 263/2009. (VIII.27.) sz. határozatával jóváhagyja. 

 

Abony, 2009. szeptember …. 

 

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

 Abony Város Önkormányzat                                       Bedekovich Éva építésztervező 

 Romhányiné Dr. Balogh Edit                                     1118 Budapest, Somló út 39/b  42. 

            polgármester       

- - - 

6./ Napirendi pont tárgya: A vasúti kövek felhasználásának sorrendjéről szóló 

49/2008.(I.31. számú Képviselő-testületi határozat módosítására és a hozzá kapcsolódó 

közbeszerzési eljárás lefolytatásához cég kiválasztása 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

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

kívánta. 

 

Dr. Németh Mónika: Elmondta, hogy az előterjesztés 55 millióról szól, ez valójában 52 + 3 

millió forint. A határozati javaslat 2. pontja nem tartalmazza a megbízási díj összegét. A 

határozati javasat nem tartalmaz fedezetet. Az 55 millió forint az útépítésre a városi 

tevékenység fejlesztési céltartalék soron került betervezésre, ebből át kell csoportosítani a 

szakmai szolgáltatások sorba. 

 

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

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy a közbeszerzési feladatok 

lefolytatására a Kár-Mentor Bt.-t bízza meg, 1.250.000 Ft + Áfa megbízási díjért. 

 

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

mellett a módosító javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a módosított határozati 

javaslat elfogadásáról. 

 

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

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

következő határozatot hozta: 

 

264/2009. (VIII. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a vasúti kövek felhasználásának sorrendjéről szóló 49/2008.(I.31.) számú Képviselő-

testületi határozat módosításáról és a hozzá kapcsolódó közbeszerzési eljárás 

lefolytatásához cég kiválasztásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló többször 

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

hozta: 

 

1. A Képviselő-testület a 49/2009.(I.31.) számú határozatát „A vasúti bontott kövek 

felhasználásának sorrendjéről” az alábbiak szerint módosítja: 

Az 5.6.7. számú utakat (Táncsics Mihály, Magyar Benigna, Blaskovics) törli a 

felsorolásából. 

A határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak. 

2. A Képviselő-testület a közbeszerzési feladatok lefolytatására a Kár-Mentor Bt.-t bízza 

meg, 1.250.000 Ft + Áfa megbízási díjért. A megbízási díj fedezetét a városi 

tevékenység fejlesztési céltartalékból biztosítja.  

3. Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a határozat 

mellékletét képező megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2009. szeptember 30. 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

 Településfejlesztési Osztály 

Határozatról értesül: 

 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

 Dr. Németh Mónika jegyző 

 Urbán Ildikó aljegyző 

 Jegyzői Titkárság 

 Valamennyi Osztályvezető 

 Kár-Mentor Bt. 

 

264/2009(VIII.27) számú határozat melléklete 

 

MEGÁLLAPODÁS  

 

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

képviseli Romhányiné Dr Balogh Edit polgármester mint megbízó - továbbiakban 

megbízó  
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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 

 

Felek között 2009. április 15-én Megbízási szerződés jött létre Abony Város Önkormányzata 

„Közbeszerzési tevékenységhez kapcsolódó általános feladatok folyamatos ellátása”, valamint 

„Az egyes közbeszerzési eljárások teljeskörű lebonyolítása” tárgyában. 

 

A szerződés 3. pontja értelmében a felek minden esetben egyedileg állapodnak meg az egyes 

eljárások lebonyolítására vonatkozó díj megállapításáról. 

 

2. A megállapodás tárgya 

 

Megbízó megbízza a megbízottat, mint a közbeszerzési eljárásban a Megbízó Önkormányzat 

nevében eljáró szervezetet, „Abony város belterületi földutak útalap szerkezetének, útpadkák 

és szikkasztó árkok kialakítása munkái” tárgyú  közbeszerzési feladatok teljeskörű 

lefolytatására.  

 

Megállapodás alapja a felek között 2009. április 15-én megkötött szerződés 2.2. pontjában 

foglalt  részfeladatok ellátása, a szerződés általános feltételei betartása mellet egyedileg 

megállapított díjazással. 

 

3. Megbízási díj mértéke, esedékessége 

 

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy megbízottat a 2. pontban foglalt feladat 

maradéktalan, s szerződésszerű ellátásáért megbízási díj illeti meg, melynek mértéke: 

1.250.000.- Ft + ÁFA, azaz – Egymillió-kettőszázötvenezer --- forint---+ ÁFA. A közzétételi 

költségek a megbízottat terhelik. A feladatok teljesítése után megbízott számlát bocsát ki. A 

számlák ellenértékének kiegyenlítése a teljesítést követő 15 napon belül átutalással történik. 

 

 

3.1. Benyújtásra kerülő számlák ütemezése: 

Ajánlati felhívás megjelenése:                    

50% 

Az eljárást lezáró szerződés aláírása:         50% 

 

4. Egyéb rendelkezések 

 

Jelen megállapodásban nem, vagy másképpen nem szabályozott kérdésekben a felek között 

2009. április 15-én megkötött Megbízási Szerződés rendelkezései az irányadók. 

 

Abony, 2009. év augusztus hó      nap 

 

………………..…………      ……….…………………… 

           megbízott           megbízó 

- - - 
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7./ Napirendi pont tárgya: Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény tetőcseréje tárgyú projekt műszaki ellenőri és tervellenőri feladatának ellátására 

történő cég kiválasztása  

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

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

kívánta. Javasolta a Kelemen és Társa Bt. megbízásának támogatását, azzal a módosítással, 

hogy a műszaki ellenőr megbízási díjának fedezetét a 2010. évi költségvetés terhére, a 

tervellenőr megbízási díjának fedezetét az egyházi kártalanítás kamatbevételéből biztosítja. 

 

Kérdezte, van-e kérdés, hozzászólás? 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy a Kelemen és Társa Bt-t bízzák 

meg műszaki ellenőri tevékenységgel, a megbízási díj fedezetét a 2010. évi költségvetés 

terhére, a tervellenőr megbízási díjának fedezetét az egyházi kártalanítás kamatbevételéből 

biztosítja. 

 

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

mellett a módosító javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

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

javaslat elfogadásáról. 

 

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

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

következő határozatot hozta: 

 

265/2009. (VIII. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

tetőcseréje tárgyú projekt műszaki ellenőri és tervellenőri feladatának ellátására 

történő cég kiválasztásáról 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló többször 

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

hozta: 

 

1. A Képviselő-testület a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény tetőcseréjére irányuló műszaki ellenőri feladatainak ellátására Kelemen és 

Társa Bt.-t bízza meg bruttó 275.000,-Ft díjazásért, a mellékelt megbízási szerződés 

szerint. A megbízási díj fedezete a 2010. évi költségvetésben biztosítja. 

2. A Képviselő-testület a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény tetőcseréjére irányuló tervellenőr feladatainak ellátására Hainfahrt Márton 

tervellenőrt bízza meg bruttó 150.000,-Ft díjazásért, a mellékelt megbízási szerződés 

szerint. A megbízási díj fedezete az egyházi kártalanítás kamatbevételéből biztosítja. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a 

határozat mellékletét képező szerződések aláírásával. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Határozatról értesül: 

 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

 Dr. Németh Mónika jegyző 

 Urbán Ildikó aljegyző 

 Valamennyi Osztályvezető 

 Kelemen János (Kelemen és Társa Bt.) 

 Hornyák János (egyéni vállalkozó) 

 Sípos Pál (Alkotás Kereskedelmi Építő és Szolgáltató Bt.) 

 Hainfahrt Márton (építés vezető tervező) 

 

 

265/2009. (VIII. 27.) sz. határozat melléklete 

 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

- műszaki ellenőri tevékenység ellátására – 

Megállapodó felek: 

 

- Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. képviseli: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, mint Megbízó 

- Kelemen és Társa Bt., mint Megbízott 

 

A megbízás tárgya: 

 

-  Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

tetőcseréjére irányuló munkálatok műszaki-ellenőri feladatainak ellátása. 

 

1. Megbízó felkérésére Megbízott elvállalja a megbízás tárgyában szereplő Abony 

Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

tetőcseréjére irányuló munkálatok kivitelezésének műszaki ellenőrzését, melynek 

során a megvalósulására irányuló építési munka teljes folyamatában elősegíti és 

ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok szerződések és a 

kivitelezési dokumentáció szerinti betartását. 

 

2. Megbízott kijelenti, hogy a megbízás ellátásához megfelelő jogosultsággal 

rendelkezik, melynek száma: …………………………………………………………... 

 

3. A Megbízott a műszaki ellenőri tevékenységét a kivitelezés teljes folyamatában, 

szükség szerint, de legalább heti egy alkalommal végzi. 

 

4. Ezen megállapodás a kivitelező által adott és szerződésben rögzített teljes 

megvalósítást tartalmazó munkálatokra vonatkozik. 

 

5. A Megbízó helyszíni képviselőjeként a Megbízott műszaki ellenőri feladata: 
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 az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének 

ellenőrzése a jogerős és végrehajtható örökségvédelmi hatósági engedély és a hozzá 

tartozó jóváhagyott építészeti- műszaki dokumentáció alapján. 

 az építési napló ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, 

észrevételezése, 

 a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban, 

 a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal 

kapcsolatos javaslatok megtétele az Megbízó részére, 

 a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése, 

 az átadás-átvételi és a birtokbaadási eljárásban való részvétel, 

 az építés során a műszaki teljesítmény-jellemzők ellenőrzése, a technológiával 

összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése, 

 a beépített anyagok megfelelőség-igazolása meglétének ellenőrzése, 

 a műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban, 

 műszaki kérdésekben az Megbízó döntéseinek előkészítése, 

 műszaki kérdésekben javaslattétel, 

 pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése, 

 teljesítésigazolás, 

 a jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági engedélyben és a hozzátartozó, 

jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott tervdokumentációban foglaltak 

betartásának figyelemmel kísérése, 

 az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének figyelemmel kísérése 

 az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges járulékos 

építmények, tereprendezési, fásítási, parkosítási munkálatok az építéssel együtt 

történő megvalósulásának figyelemmel kísérése, 

 az építmény kitűzése helyességének, szükség esetén a talajmechanikai, 

környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése, 

 az építési naplónak a használatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatása során az 

építésügyi hatóság számára történő rendelkezésére állásának biztosítása. 

 

6. Megbízott személyesen köteles eljárni. Ha a megbízás teljesítéséhez szükséges, 

igénybe veheti más személy közreműködését is, melyhez Megbízó előzetes írásbeli 

hozzájárulása szükséges. 

 

7. Megbízó részéről a Megbízottal korlátlan jogkörrel kapcsolatot tartó személyek: 

 

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester               telefon: 53/562-120 

Valaczkainé Varga Erzsébet (településfejl. oszt. részéről)         telefon: 53/ 360-832 

 

8. A műszaki ellenőri tevékenység díja: 275.000,-.Ft 

 

Megbízott a Megállapodás 5. pontjában részletezett tevékenységére vonatkozó 

megbízási díjat tartalmazó számláját a kivitelező végszámlájának Megbízó általi 

leigazolását követően jogosult Megbízó részére benyújtani. A Megbízott által kiállított 

számlát Megbízó a benyújtást követő 30 napon belül köteles kiegyenlíteni. 

 

9. A műszaki ellenőrzésre vonatkozó egyéb kérdéseket a 290/2007. (X.31.) Korm. 

rendelet szabályozza. 
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10. 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. 

 

11. Abony Város Önkormányzata 265/2009. (VIII.27.) számú Képviselő-testületi 

határozatával jóváhagyta a jelen szerződést és felhatalmazta a polgármestert a 

szerződés aláírására. 

 

12. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezései az irányadók.  

 

13. A Megbízott a szerződés aláírásának időpontjában bemutatja a Megbízónak a biztosító 

által kiállított fedezet igazolást a műszaki ellenőri tevékenység 

felelősségbiztosításának megkötéséről, csatolva a díj befizetését igazoló dokumentum 

másolatát. A biztosítási összeg legalább 10.000.000,- Ft /kár/ biztosítási időszak 

  

Jelen megállapodásban foglaltakat a felek kölcsönösen elfogadják és magukra nézve kötelező 

érvényűnek tekintik. 

 

Abony, 2009. …………… 

 

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

 Abony Város Önkormányzat     Megbízott  

képviseletében: Romhányiné Dr. Balogh Edit   

  Megbízó 

 

 

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 megbízó, 

másrészről a  

Hainfahrt Márton 

(sz okl. építészmérnök 

Építész vezető tervező, építész műszaki ellenőr 

(É-1 16-0085/2005)   ( M-16-1010 Müe-E-1-Sz) 

székhely: 5000, Szolnok Bercsényi u 43. 

cégjegyzékszám.:01-09-068811,  

adószám:, 740084454-1-36 

bankszámlaszáma: NKB Bank 1030002-81101970-11003284 

   mint megbízott 
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1. A szerződés tárgya: 

 

Megbízó megbízza a megbízottat a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény tetőcseréjére tárgyú projekt valamennyi szakágra vonatkozó terv 

ellenőri feladatának ellátására az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és 

a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007. (X.31.) Korm.rendelet alapján. 

Megbízott a megbízást elfogadja a megbízó által a szerződéskötés aláírásakor átadott 

hivatalos tervdokumentáció alapján. 

 

2. Határidő: 

 

A Megbízott a megismert feltételek alapján a terv ellenőrzését, a terv kézhezvételétől 

számított 15 nap alatt elvégzi. 

 

 

3. Megbízási díj és annak teljesítése: 

 

A megbízási díj:150 000,-Ft 

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.  

4. Egyéb feltételek: 

 

4.1. A Megrendelő képviselője: Hainfahrt Márton   

        A Megbízott 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) 1500,- 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 Abony Város Önkormányzata 265/2009. (VIII.27.) számú képviselő-testületi 

határozatával jóváhagyta a jelen szerződést és felhatalmazta a polgármestert a szerződés 

aláírására. 

 

Ezen szerződést a felek, elolvasás után, cégszerűen, jóváhagyólag írták alá. 
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Budapest, 2009. augusztus 17. 

             ….……………………….. 

         Megbízott 

….……………………….. 

                                                                                                    Megbízó        

Abony, 2009. ………………….. 

- - - 

 

8./ Napirendi pont tárgya: Az ABOKOM Nonprofit Kft. megbízása a bölcsődék és 

közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése pályázaton belül a Szivárvány Óvoda és 

Bölcsőde vizesblokkjának teljes felújítására 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

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

kívánta. 

 

Dr. Németh Mónika: Elmondta, hogy a fedezet rendelkezésre áll pályázati forrásból, a 

határozatba be kell építeni. A szerződés 2. pontjába belekerül: „a szerződés mellékletét 

képező költségvetés szerint.,” A szerződés 3. pontjába belekerül: „Vállalkozói díj 

mindösszesen 15.000.000 forint + Áfa, azaz bruttó 18.750.000,-Ft átalányár.” Szerződés 4.1. 

pont első mondat: Szerződő felek rögzítik, hogy Megrendelő a vállalkozó részére 5.000.000,-

Ft összegű….” Szerződés 4.2. pontban 20 % kifizetésére nincs feltétel szabva, mint a 

részszámlára. Szerződés 8. pont: A visszatartást kellene alkalmazni. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Véleménye szerint az önkormányzat saját cégével szemben értelmetlen a 

visszatartás. Javasolta ezt a pontot kivenni a szerződésből. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta, hogy a szerződésben szereplő 8. pont kerüljön 

törlésre. 

 

Kérdezte, van-e több kérdés, hozzászólás? 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy a fedezet rendelkezésre áll pályázati 

forrásból. 

 

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

mellett a módosító javaslatot elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy a szerződés 2. pontjába belekerül: 

„a szerződés mellékletét képező költségvetés szerint”. 

 

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

mellett a módosító javaslatot elfogadta. 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy a szerződés 3. pontjába belekerül: 

„Vállalkozói díj mindösszesen 15.000.000 forint + Áfa, azaz bruttó 18.750.000,-Ft átalányár. 

 

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

mellett a módosító javaslatot elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy a szerződés 4.1. pont első mondat: 

Szerződő felek rögzítik, hogy Megrendelő a vállalkozó részére 5.000.000,-Ft összegű 

részszámlát jogosult benyújtani. 

 

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

mellett a módosító javaslatot elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy a szerződés 4.2. pontban 20 % 

kifizetésére nincs feltétel szabva, mint a részszámlára. 

 

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

mellett a módosító javaslatot elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy a szerződés 8. pontja törlésre kerül. 

 

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

mellett a módosító javaslatot elfogadta. 

 

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

javaslat elfogadásáról. 

 

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

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

következő határozatot hozta: 

 

266/2009. (VIII. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az ABOKOM Nonprofit Kft. megbízása a bölcsődék és közoktatási intézmények 

infrastrukturális fejlesztése pályázaton belül a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 

vizesblokkjának teljes felújításáról 

 

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. Képviselő-testület a Szivárvány Óvoda és Bölcsődében a bölcsőde vizesblokkjának 

teljes felújítására az ABOKOM Nonprofit Kft-t bízza meg 15.000.000,-Ft díjazásért, a 

mellékelt vállalkozási szerződés szerint. A díjazás fedezete rendelkezésre áll pályázati 

forrásból. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a 

határozat mellékletét képező Vállalkozási Szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2009. augusztus 31. 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
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Végrehajtásban közreműködik: 

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Határozatról értesül: 

 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

 Dr. Németh Mónika jegyző 

 Urbán Ildikó aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 Kollár Péter az ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 

 

 

266/2009. (VIII. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 

Felújítás megnevezése, címe:  

A Szivárvány Óvoda és Bölcsőben a bölcsőde vizesblokkjainak teljes felújítása 

 

1. SZERZŐDŐ FELEK: 

1.1. Megrendelő:  

Cég neve:  Abony Város Önkormányzata 

Címe:         2740 Abony, Kossuth tér 1. 

Levélcím:   2740 Abony, Kossuth tér 1. 

Telefon:     53/360-135 

Fax:            53/360-010 

Képviselői:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Számlavezető bank: Erste Bank Rt. 11993609-06147486-10000104 

Adószáma:   15390709-2-13 

 

1.2. Vállalkozó 

Cég neve:  ABOKOM Nonprofit Kft. 

Címe:        2740 Abony, Kossuth tér 1. 

Telephelye: 2740 Abony, Tamási Áron utca 2. 

Telephely címe: 2740 Abony, Tamási Áron utca 2. 

Telefon:  53/562-071, 30/94-61-321, 30/2-69-17-52 

Fax:  53/562-071 

Képviselői: Kollár Péter 

       Számlavezető bank: OTP Bank Rt. 

       Számla száma: 11742142-20008907 

       Adószáma: 20244075-2-13 

      Cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-118514 

 

2 .  SZERZŐDÉS TÁRGYA 

Abony Város Önkormányzat Szivárvány Óvoda és Bölcsőde (2740 Abony Tószegi út 58/A 

hrsz. 3835) bölcsődéjének vizesblokkjának teljes felújítása, szerződés mellékletét képező 

költségvetés szerint. 

 

3. VÁLLALKOZÓI DÍJ 
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      A szerződés 2.pontjában meghatározott műszaki tartalom megvalósításáért Vállalkozót az  

      alábbi vállalkozói díj illeti meg: 

     Vállalkozói díj mindösszesen: 15.000.000,-Ft +  Áfa, azaz bruttó: 18.750.000,- Ft 

átalányár. 

 

A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalkozói díj tartalmazza a jelen szerződés tárgyát képező 

munkák teljes körű megvalósításának költségeit, díjait. 

 

Megrendelő kijelenti – hogy a tárgyi munka megvalósulásának pénzügyi fedezete 

rendelkezésre áll. 

 

4. SZÁMLÁK 

 

4.1. Szerződő felek rögzítik, hogy Megrendelő a Vállalkozó részére 5.000.000-, Ft összegű 

előleget biztosít a szerződés aláírását követő munkanapon. A vállalkozó a teljes munka 20%-

ának teljesítését követően 5.000.000-, Ft összegű részszámlát jogosult benyújtani. A 

vállalkozó a műszaki átadás-átvétel és esetleges hiánypótlások elvégzése után végszámla 

benyújtására jogosult. 

 

4.2. A Vállalkozó által kiállított végszámla alapja a szerződés műszaki tartalmának hiánytalan 

megvalósulását igazoló, Felek által lezárt és aláírt műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv. 

Mielőtt a Vállalkozó az elvégzett munkájáról végszámlát állítana ki, a munka befejezését 

követő 3 napon belül írásban köteles a Megrendelőt értesíteni a munka elvégzéséről (készre 

jelentés). A Megrendelő a Vállalkozó által történő készre jelentést követő 5 munkanapon 

belül köteles a munka elvégzését megvizsgálni, a Vállalkozóval közösen a műszaki átadás-

átvételi jegyzőkönyvet lezárni és aláírni, vagy a Vállalkozót a feltárt hiányosságok pótlására 

felszólítani.   

 

 

 4.3. Megrendelő képviseletében a számla igazolására jogosult:  

    Valaczkainé Varga Erzsébet 

    Településfejlesztési Osztály 

 53/360-832 

 

 4.4. Vállalkozó képviseletében: 

 Kollár Péter 

 Abokom Nonprofit Kft. 

 53/562-070 

 

 

5. FIZETÉSI HATÁRIDŐK 

 

5.1. Megrendelő vállalja, hogy a leigazolt számla összegét a számla kézhezvételtől számított 

30 napon belül átutalja a Vállalkozó OTP Banknál vezetett 11742142-20008907 számú 

számlájára. 

5.2. Késedelmes számlakifizetés esetén a Vállalkozó a jelen szerződés megkötése 

időpontjában érvényes, jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi 

kamatot számíthat fel és számlázhat ki a Megrendelő felé. 
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5.3. A Vállalkozó által elmulasztott vagy késedelmesen átadott készre jelentés a Megrendelő 

részéről történő fizetési késedelmet kizárja. 

 

 

6. A  SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐI: 

 

6.1. A szerződés tárgyát képező munka megkezdésének időpontja: 2009. szeptember hó 

(jogerős tervek, és a bölcsődei csoportok elhelyezését követő legfeljebb 3. 

munkanap) 

 

6.2. A munka befejezésének határideje: 2010. május 31.  

 

7. KÖTBÉR 

 

7.1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a teljesítési határidő késedelmes teljesítése 

esetén a Vállalkozót napi 100.000,- Ft mértékű késedelmi kötbérfizetési kötelezettség 

terheli, melyet Megrendelő a Vállalkozó végszámlájában feltüntetve – a köbér 

számításának indokolása mellett - a követelt vállalkozói díjból levonva érvényesít. 

 

 

7.2. A Vállalkozó nem szankcionálható kötbér kirovással vagy a szerződéstől nem teljesítés 

okán történő elállással, ha a Vállalkozó késedelmét a szerződés teljesítésében és más 

szerződés szerinti kötelezettségének elmulasztását Vis maior bekövetkezése okozta. Vis 

maiornak minősíthető minden olyan esemény, amely kívül esik a Vállalkozó vagy 

Megrendelő (a helyzettől függően) ellenőrzésén, és amely nem volt elkerülhető az érintett 

Felek ésszerű körültekintése ellenére sem. 

 

 

8. VÁLLALKOZÓI KÖTELEZETTSÉGEK 

 

8.1. Vállalkozó a szerződés teljesítése során bekövetkező esetleges problémákat és 

akadályoztatásokat – különös tekintettel a teljesítési határidőkre és a szerződéses összegekre - 

köteles a Megrendelővel azonnal levélben közölni. Ennek megfelelően bejegyzés az építési 

naplóba, nem elegendő. 

8.2. Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező munkákat a rendelkezésre bocsátott mérési 

eredmények, a vállalkozási szerződés feltételei, építési napló bejegyzései szerint az érvényes 

Nemzeti Szabványok előírásainak megfelelően I. (első) osztályú minőségben elvégezni és 

teljesítésként csak az fogadható el. Vállalkozó dolgozói a munkahelyen csak magyar 

állampolgárok, vagy érvényes munkavállalási engedéllyel rendelkező külföldiek lehetnek. 

8.3. Vállalkozó az anyagok, szerelvények, gépek stb. beépítésénél az I. osztályú minőség 

biztosítását az érvényes rendeletek és szabványok szerint vállalja és azt 

minőségtanúsítvánnyal igazolja. 

8.4. A munkahelyen tárolt anyagokért Vállalkozó felel. Megrendelő jogosult a beépítésre 

kerülő vagy beépített anyagok minőségét ellenőrizni. A beazonosítható műbizonylatokat 

Vállalkozónak a munkahelyen kell rendezett formában megőrizni s az átadási 

dokumentációban Megrendelőnek a műszaki átadáskor átadni. 

8.5. Vállalkozó a munkálatok helyszíni irányítását a munkahelyen állandó jelenlévő, 

rádiótelefonnal rendelkező felelős műszaki vezetővel biztosítja. 

8.6. Vállalkozó kötelezettsége az építési napló felfektetése és előírásoknak megfelelő 

(folyamatos) vezetése. 
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8.7. Vállalkozó kötelezettséget válla az állag-, vagyon – és életvédelem biztosításának 

garantálására, az okozott károk helyreállítására, illetve megtérítésére. Vállalkozó nem 

szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel tartozik. 

8.8. Vállalkozó a végleges műszaki átadásig köteles gondoskodni a beépített, elkészült 

munkarészek védelméről és szüksége esetén (rongálás vagy lopás) azok javításáról, 

pótlásáról. 

8.9. Vállalkozó köteles a munkaterület megközelíthetőségét biztosítani. (Mentő, tűzoltó, 

szemétszállítás.) 

8.10.Vállalkozó köteles a munkavégzés során a vonatkozó érvényben lévő tűzvédelmi, 

munkavédelmi, környezetvédelmi előírásokat betartani. 

 

9. MEGRENDELŐI KÖTELEZETTSÉGEK 

 

9.1 Megrendelő és /vagy megbízottja által vezetett építési naplót 5 munkanaponként ellenőrzi. 

9.2 Megrendelő a Vállalkozó készre jelentése alapján a műszaki átadás-átvételi eljárást kitűzi 

és lefolytatja, és szükség esetén arra az illetékes szakhatóságokat meghívja. 

9.3 Megrendelő a szerződésben foglalt vállalási árat – a szerződés feltételei szerint – 

megfizeti. 

9.4 Megrendelő a Vállalkozó által igénybevett felvonulási területet térítés nélkül biztosítja. 

9.5 Megrendelő az építkezéshez szükséges, biztonságtechnikai követelményeknek megfelelő 

és építésre alkalmas állapotban lévő munkaterületet köteles átadni.  

 

10.  EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK 

 

10.1 A munkaterület átadás-átvétele munkanaplóban történik. A naplóban felek képviselői 

rögzítik az együttműködés részletes feltételeit. 

10.2 Vállalkozó a munkával kapcsolatos műszaki leírástól eltérő javaslatait csak a megrendelő 

írásbeli jóváhagyás esetén valósíthatja meg. 

10.3 Vállalkozó a létesítménnyel és annak kivitelezésével kapcsolatos nyilvános közleményre 

csak Megrendelő beleegyezésével jogosult. 

 

10.4 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban 

nyilatkozatra, aláírásra jogosult: 

         

        a) Megrendelő részéről: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

        

        b) Vállalkozó részéről: Kollár Péter 

 

10.5 A kivitelezés felelős helyszíni műszaki irányítója: 

         a) Megrendelő részéről: Valaczkainé Varga Erzsébet 

         b) Vállalkozó részéről: Tarjáni Lászlóné  

 

11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

A Megrendelőnek és a Vállalkozónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy 

tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a 

szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merült fel. Minden felmerülő, a 

szerződés 

teljesítését akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni. 
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Ha a felek az említett közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül nem 

tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy 

pertárgyértéktől függően a Ceglédi Városi Bíróság, vagy a Pest Megyei Bíróság illetékességét 

kötik ki. 

 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 

 

A jelen megállapodást, amely 5 szó szerint megegyező eredeti példányban készült, a szerződő 

felek elolvasták, megértették és mint akaratukkal megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

A szerződés elválaszthatatlan részét képezik: 

- Az árajánlat 

- A beárazott költségvetés 

 

A szerződés mindkét fél cégszerű aláírásával jön létre. Felek egyetértésük jeléül a jelen 

Vállalkozási szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. A szerződést csak 

a szerződő felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. Nem helyettesítheti a szerződés 

módosítását kooperációs jegyzőkönyvben rögzített megállapodás, építési naplóban történt 

bejegyzés vagy bármiféle megállapodás. 

 

A Képviselő-testület a 266/2009. (VIII.27.) sz. határozatával hagyta jóvá. 

 

Kelt: Abony, 2009.augusztus 27. 

 

 

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

Abony Város Önkormányzat képviseletében: Abokom Nonprofit Kft. képviseletében: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester     Kollár Péter ügyvezető 

Megrendelő                                                                   Vállalkozó 

- - - 

 

Gulykáné Gál Erzsébet képviselő az ülésről kiment, így a jelenlévő képviselők száma 15 

fő 

  

9./ Napirendi pont tárgya: Tájékoztató a Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló 

alapfokú járóbeteg-szakellátás fejlesztése című pályázat ajánlattételi felhívásának 

módosításáról  

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

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

kívánta. 

 

Kérdezte, van-e kérdés, hozzászólás? 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

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

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

határozatot hozta: 

 

267/2009. (VIII. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg-szakellátás 

fejlesztése című pályázat ajánlattételi felhívásának módosításáról szóló tájékoztató 

elfogadásáról 

 

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

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

 

A Képviselő-testület a módosított ajánlattételi felhívást a határozat mellékleteként – az ott 

meghatározottak szerint – jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

 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 

 Eunitas Kft. 

 

Hiánypótlás indoklása 1. oldal, összesen: 3 1. oldal, összesen: 3  

 

Hiánypótlás indoklása  

 

Hirdetmény rövid leírása Iktató szám  

-14590/2009  

Hiánypótlási ok részletezése  

 

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTI  

SZERKESZTIBIZOTTSÁGA  

HIRDETMÉNYELLENIRZÉSI OSZTÁLY  

1024 Budapest, Margit krt. 85. Tel.:336-7756 Fax:336-7751, 336-7757  

 

Eunitas Kft. Jogi lektor: dr. Bihari Mihályné  

Telefon: 336-7756  

Iktatószámunk: KÉ-14590/2009  

Hivatk. számuk:  

 

Dunakeszi  

Szabadka u. 35. B. ép.  
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2120  

 

Tisztelt Cím!  

 

A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények megküldésének és közzétételének részletes 

szabályairól, a hirdetmények ellenőrzésének rendjéről és díjáról, valamint a Közbeszerzési 

Értesítőben történi közzététel rendjéről és díjáról szóló 34/2004 (III.12.) Kormányrendelet (a 

továbbiakban: Korm.r.) 10. § (2) bekezdése értelmében a Szerkesztőbizottság az Abonyi 

egészségház kivitelezése vállalkozási szerződés keretében tárgyban feladott egyszerű eljárás 

ajánlattételi felhívását / kérelmét hiánypótlásra küldi vissza az alábbiak szerint.  

 

A III. 1.1. pontban a megfogalmazást ellenőrizze. Egyúttal felhívom a figyelmét a Kbt. 87.§-

ára.  

 

A III.2.2. pont igazolási mód rovat 2. pontját a Kbt. 66.§ (1) bekezdés b) pontjára tekintettel 

kérem ellenőrizze.  

 

 

A III.2.2. pont alkalmassági rovat 3. pontja a Kbt. 69.§(3) bekezdés alapján kifogásolható.  

( 400 M Ft, 150 M Ft, 50 M Ft)  

 

 

A III. 2.2. pont alkalmassági rovat utolsó bekezdését a Kbt. 69.§(5) bekezdés alapján 

ellenőrizze.  

 

https://195.228.171.34/hkm/comment.jsp?id=14590/2009 2009.07.20.  

Hiánypótlás indoklása 2. oldal, összesen: 3 2. oldal, összesen: 3  

 

A III.2.3. pont igazolási mód rovat 4. pontjában a Kbt. 67.§ (3) bekezdés g) pontjára való 

hivatkozást a beszerzés tárgyára tekintettel mellőzze.  

 

A III. 2.3. pont alkalmassági rovat 4. pontjában előírt feltétel a Kbt. 67.§ (2) bekezdés alapján 

építési beruházás esetén az alkalmasság körében nem vizsgálható.  

 

A III.2.3. pont 5. pontja a Kbt. 69.§(3) bekezdés alapján kifogásolható.  

 

A hirdetményben megadott határidőket/időpontokat a hirdetmény ismételt feladásának 

napjára tekintettel kérem aktualizálni.  

 

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a Korm. r. 7. § (1) bekezdése szerint a hirdetmények 

ellenőrzéséért, valamint a Közbeszerzési Értesítőben történi közzétételéért szerkesztési díjat 

kell fizetni. A Korm. r. 6. § (4) bekezdése értelmében a kérelemhez mellékelni kell a 

szerkesztési díj befizetését igazoló okiratot vagy annak másolatát. Egy kéziratoldal 

szerkesztési díja 8.000.-Ft + ÁFA. Miután az Önök hirdetménye 21 oldalnak felel meg, 

kérem, hogy 210.000,-Ft átutalásáról, és annak igazolásáról gondoskodni szíveskedjenek.  

 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. §-ának d) pontja alapján 

felhívom figyelmét, hogy a számla kiállításához az ellenőrzési díj megfizetőjének meg kell 

adnia az adószámát is.  
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Kérem, hogy amennyiben az adószám megadására még nem került sor, úgy azt a 

hiánypótlásra való felhívás alapján benyújtott kérelemben szíveskedjenek megadni.  

 

Tájékoztatom, hogy a Korm.r. 11. § (1) bekezdése alapján a hiánypótlásra felszólításban 

megjelölt hiányok a hirdetmény/kérelem ismételt, teljes terjedelemben való benyújtásával a 

hiánypótlásra való felhívás feladásától számított 30 napon belül pótolhatóak.  

 

Amennyiben a hiánypótlásra felhívás alapján benyújtott hirdetmény ismét nem felel meg a  

közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályoknak, a hirdetmény a benyújtott tartalommal fog 

megjelenni.  

 

Tájékoztatom továbbá, hogy a Korm.r. 10. § (4) bekezdése értelmében a szerkesztési díj 

összegének a Korm.r. 7. § (2)-(3) bekezdése szerinti mértékét a hiánypótlásra történi felhívás 

alapján benyújtott hirdetmény tekintetében kell elérnie.  

 

A Korm.r. 11. § (3) bekezdése rögzíti, hogy a hiánypótlásra történi felhívás alapján benyújtott 

kérelem, illetőleg hirdetmény esetében a hirdetmény feladása napjának az ismételt feladás 

napja minősül, így a Korm.r. 9. §-a szerinti határidők ettől a naptól számítandók.  

 

Kérem, hogy hiánypótlásra való felhívás alapján benyújtott kérelemben/hirdetményben, 

illetőleg a telefonon történő érdeklődéskor szíveskedjenek a KÉ-vel kezdődő iktatószámunkra 

hivatkozni.  

 

Tájékoztatom, hogy a hiánypótlási felhívással kapcsolatosan a jogi lektort hétfőtől-csütörtökig 

14.00-16.30 óráig lehet telefonon megkeresni.  

 

Budapest, 2009. július 15.  

 

Üdvözlettel  

 

https://195.228.171.34/hkm/comment.jsp?id=14590/2009 2009.07.20.  

 

Hiánypótlás indoklása 3. oldal, összesen: 3 3. oldal, összesen: 3  

 

dr. Nagy Ágnes  

osztályvezető  

 

https://195.228.171.34/hkm/comment.jsp?id=14590/2009 2009.07.20.  

 

- - - 

 

10./ Napirendi pont tárgya: Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 

1/2009.(II.27.) számú rendelet módosítása 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

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

kívánta. 

 

Kérdezte, van-e kérdés, hozzászólás? 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról. 

 

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

mellett az előterjesztést és a rendelet-módosítást egyhangúlag elfogadta és a következő 

rendeletet hozta: 

 

Abony Város Önkormányzat 

13/2009 . (VIII.28) sz. rendelete 

az  Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II.27.) számú rendeletének 

módosításáról 

 

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

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

65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján  – a 1/2009 (II.27.) számú Abony Város 

Önkormányzat  2009. évi költségvetési rendeletét (továbbiakban R.) – az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

1. § 

 

A R. 3.§-ban a bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint módosítja: 

 - bevételi főösszegét    4 023 202 e Ft-ra megemeli 

   ebből a finanszírozási műveletek bevétele 21 915 e Ft 

 

 - kiadási főösszegét     4 023 202 e Ft-ra megemeli 

   ebből a finanszírozási műveletek kiadása 17807 e Ft. 

 

2. § 

 

 (1) Az R. 1. b. számú melléklete az alábbiakban módosul: 

1. Működési kiadások előirányzatát: 2 189 613 e Ft-ra megemeli: 

Ebből: 

 - személyi jellegű kiadások előirányzata:                           920 479 e Ft 

 - munkaadókat terhelő járulékok előirányzata:                  316 297 e Ft 

 - dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata:                  776 117 e Ft  

 - támogatásértékű kiadások előirányzata:                            38 545  e Ft 

 -végleges pénzeszköz átadás előirányzata:                          12 043  e Ft 

 - társadalom és szoc.pol.juttatás kiadásának előirányzata: 111 499 e Ft 

 - ellátottak pénzbeli juttatás kiadásának előirányzata:         14 633 e Ft 

 (2)     2. A felhalmozási kiadások előirányzata: 316 693 e Ft-ra módosul:         

            Ebből: 

  - intézményi beruházási kiadások előirányzata:                     5 295 e Ft 

  -önkormányzati beruházási kiadások előirányzata:            303 645 e Ft 

  - végleges pénzeszköz átadás áh-kivülre kiad.előirányzata: 6 253 e Ft  

  - kölcsön nyújtásának kiadási előirányzata:                          1 500 e Ft 

 

(3)     3. Felújítási kiadások előirányzata:  318 159 e Ft.  
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 Ebből: 

  - önkormányzati felújítás kiadási előirányzata:  318 159 e Ft. 

 

(4)    4. Céltartalékok kiadási előirányzata:  1 180 930 e Ft-ra módosul: 

             Ebből: - működési céltartalék előirányzata:              29 534 e Ft 

  - felhalmozási céltartalék előirányzata:     1 151 396  e Ft. 

 

 

(5)   6. Hitelek törlesztési kiadási előirányzata:  17 807  e Ft. 

 

3. § 

 

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

 

 

Abony, 2009. augusztus 27. 

 

 

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

   polgármester                           jegyző 

 

 

Kihirdetve: Abony, 2009. augusztus 28. 

                Dr. Németh Mónika sk. 

                   jegyző  

 

- - - 

 

11./ Napirendi pont tárgya: A Nemzetközi Vegyépszer Zrt. jótállási biztosítékának 

mérséklése  

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

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

kívánta. 

 

Retkes Mária: Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és nem támogatta a 

határozati javaslatot. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Gazdasági Bizottság, valamint az Ügyrendi és Közbiztonsági 

Bizottság támogatta a határozati javaslatot az alábbi kiegészítéssel „A közbeszerzési 

hirdetmény közzétételével kapcsolatos költségeket a Nemzetközi Vegyépszer Zrt. viselje”. 

 

Dr. Egedy Zsolt: A cég közbeszerzésen nyerte el a munkát. Amennyiben támogatják akkor a 

garanciális ütemtervben foglaltak ellen szavaznak. Nem támogatta a javaslatot.  

 

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

16 fő 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta, hogy a biztosítékról és a garanciális jogról ne 

mondjanak le.  

 

Kérdezte, van-e több kérdés, hozzászólás? 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy a biztosítékról és a garanciális 

jogról nem mondanak le és a szerződésmódosítást nem hagyják jóvá. 

 

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

módosító javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

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

javaslat elfogadásáról. 

 

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

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

következő határozatot hozta: 

 

268/2009. (VIII. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Nemzetközi Vegyépszer Zrt. Jótállási biztosítékának mérsékléséről 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló többször 

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

figyelembe véve a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvény 303 §-ban foglaltakra, 

valamint a 36/2009.(V.12.) Országgyűlési határozatra, az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület a biztosítékról és a garanciális jogról nem mond le és a 

szerződés-módosítást nem hagyja jóvá. 

 

Határidő: 2009. szeptember 30. 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

 Településfejlesztési Osztály 

Határozatról értesül: 

 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

 Dr. Németh Mónika jegyző 

 Urbán Ildikó aljegyző 

 Jegyzői Titkárság 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

  

 

- - - 

 

12./ Napirendi pont tárgya: Abony Város belterületén vezetett 22 kV-os villamos vezetéket 

veszélyeztető fák gallyazása 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésül 

elmondta, hogy az idei évben megkezdik a munkát és a következő évben folytatják. A munka 

elvégzésére helyi vállalkozót nem találtak. 

 

Dr. Németh Mónika: Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság a vállalkozási szerződést 

elfogadásra javasolta a következő kiegészítéssel: „10.6. A levágott gallyak és nyesedékek 

elszállíttatásáról az Önkormányzat gondoskodik. 

 

Kollár Péter: Elmondta, hogy célszerűbbnek tartaná, ha a vállalkozó gondoskodna a gallyak 

elszállításáról. Az ABOKOM Nonprofit Kft-nek nincs rá kapacitása. 

 

Pető Istvánné: Azért javasolták a 10.6. beírását a szerződésbe, mert megkérdezte a 

településfejlesztési osztályt felmerült-e, hogy a vállalkozó elszállítja a gallyakat. Azt a választ 

kapta, hogy az ABOKOM Nonprofit Kft. fogja elszállítani, ezért került így megfogalmazásra. 

 

Retkes Mária: Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi javaslatot 

hozta: „Első évben 2.429.342,-Ft + Áfa, melynek fedezetét 1.000.000,-Ft + Áfa erejéig a 

2009. évi költségvetésben, a fennmaradó 1.429.342,-Ft + Áfa fedezetét a 2010. évi 

költségvetésben javasolta biztosítani. További 2 évben 2.400.000,-Ft + Áfa/év díjazásért, 

melynek fedezetét a 2010. és 2011. évi költségvetésben javasolta biztosítani. 

 

Parti Mihály: Tudomása szerint van Abonyban vállalkozó, aki gallyaprító géppel 

rendelkezik. 

 

Dr. Egedy Zsolt: A ceglédi önkormányzatnak van gallyaprító berendezése. 

 

Habony István: Kérdezte, hogy az előterjesztésben szereplő összeg pontos-e, nagyon soknak 

tartotta? 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Véleménye szerint, mivel 3 évre kötnek szerződést. a gallyak 

összegyűjtését is vállalja fel a vállalkozó. További egyeztetés szükséges, hogy a 2 évre 

elfogadja-e, hogy az infláció mértékével növekedjen a díj. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Kérdezte, hogy a 217 fa kivágása 3 évre szól, vagy évente? 

 

Dr. Németh Mónika: Amennyiben kivágásra kerülnek a fák, Abony Város 

Önkormányzatának kötelessége a fák újratelepítése. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Ismertette az E-On gallyazásra vonatkozó felhívásában foglaltakat. 

 

Pető Istvánné: Korábban minden érintett lakos kapott határozatot arra vonatkozóan, hogy az 

ingatlanára szolgalmi jogot jegyzett be a földhivatal, mely nem minden ingatlant érint.  

 

Habony István: Kérdezte Mészáros elnök úrtól, hogy az alpolgármester úr által ismertetett 

felhívást megkapták-e a lakosok? Továbbá, hogy az E-On értesítette-e az önkormányzatot, 

hogy mely ingatlanokat érinti a gallyazás? 

 

Dr. Németh Mónika: Január óta folynak a tárgyalások az E-On-nal, hogy miért nem vágják 

ki a fákat. A fák kivágásától mentesülnek abban az esetben, ha gallyazást eszközölnek. 
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Elmondta, hogy közterületet érint a dolog és nem magánterületet. Érdekes dolog, hogy az 

ingatlan tulajdonosa magáénak tekinti az utcán lévő részt, de baleset esetén az önkormányzaté 

a felelősség. Nem egyszerűen történik a gallyazás, mert az E-On ellenőrizni fogja, hogy a 

jogszabályban foglalt biztonsági övezetnek megfelel-e. Más dolog, amikor felszólítást kapnak 

és az E-On visszamegy és a jegyzőnek kell kiszabni a bírságot, ha bármilyen rendellenességet 

tapasztalnak. Amennyiben nem döntenek a gallyazás mellett, az E-On tarvágást fog 

alkalmazni. 

 

Mészáros László: A mostani dolog egyenlőre csak közterületekre vonatkozik. Magánszemély 

előtt lévő 4-5 méteres fára a tulajdonos úgy sem fog felmenni. A gallyazást megfelelő 

szakemberrel kell elvégeztetni, mely rendelkezik kosaras géppel. A határozati javaslatban 

ennek az összege is bekerült. 

 

Kocsiné Tóth Valéria képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők száma 

15 fő 

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Véleménye szerint az E-On részéről sem etikus ez a viselkedés. 

Nem támogatta a határozati javaslatban foglaltakat. Vállalkozó 3 évre kötné meg a szerződést. 

Javasolta, hogy keressenek további megoldásokat, mert a 10 millió forintos összeget nem 

tudja megszavazni. 

 

Parti Mihály: Javasolta, hogy minden képviselő vállalja fel, hogy egyéni képviselőként járják 

be a területeket és beszéljenek az ingatlantulajdonosokkal, hogy milyen munkát tud elvégezni. 

Amennyiben a bejárás alkalmával veszélyes fát látnak, egyeztetni kell az E-On-nal. 

 

Dudinszky István: 22 kV-os vezetékről van szó, ez nem egyszerű kisáramú villanyvezeték. 

Véleménye szerint az önkormányzat részéről ellenőrizni kell a munkát. 

 

Kocsiné Tóth Valéria képviselő az ülésre visszajött, így a jelenlévő képviselők száma 16 

fő 

 

Habony István: Véleménye szerint, ha az E-On szolgalmi jogot vezetett be például 

vízelvezető helyen, akkor a felmerült munkákat a saját költségén végezze el. Kicsit 

takarékosabban kellene megközelíteni a témát. 

 

Dr. Németh Mónika: Az E-On sokkal több gallyat fog levágatni, vagy tarvágást fog 

alkalmazni. Véleménye szerint ez senkinek sem jó, ezért szeretnék elvégeztetni a munkát. 

Amennyiben nem végeztetik el az E-On kivágatja a fákat. 

 

Dudinszky István: Többe kerülhet, ha az E-On fogja elvégezni. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta, hogy egy éves szerződést kössenek, 1 millió 

forintot 2009 évben, a fennmaradó részt pedig 2010. évi költségvetésben biztosítják. Minden 

képviselő a saját körzetében végezzen felmérést és szeptemberben térjenek vissza a témára. 

 

Kérdezte, van-e több kérdés, hozzászólás? 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 

utcákon található 22 kV-os villanyvezeték biztonsági övezetében található fák gallyazására, 

gondozására a Bogi-Vill Bogdán Mihályné (6230 Soltvadkert, Kiss Ernő u. 136.) vállalkozót 

bízza meg 1 évre, 2.429.342,-Ft + Áfa díjazásért, melynek fedezetét 1.000.000,-Ft + Áfa 

erejéig a 2009. évi költségvetésben, a fennmaradó 1.429.342,-Ft + Áfa fedezetét a 2010 évi 

költségvetésben biztosítja. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodás 

mellett a módosító javaslatot elfogadta. 
 

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

javaslat elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodás 

mellett az előterjesztést és a módosított határozati javaslatot elfogadta és a következő 

határozatot hozta: 

 

269/2009. (VIII. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város belterületén vezetett 22 kV-os villamos vezetéket veszélyeztető fák 

gallyazásáról 

 

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. A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő utcákon található 22 kV-os 

villanyvezeték biztonsági övezetében található fák gallyazására, gondozására a Bogi-

Vill Bogdán Mihályné (6230 Soltvadkert, Kiss Ernő u. 136.) vállalkozót bízza meg 1 

évre, 2.429.342,-Ft + Áfa díjazásért, melynek fedezetét 1.000.000,-Ft + Áfa erejéig a 

2009. évi költségvetésben, a fennmaradó 1.429.342,-Ft + Áfa fedezetét a 2010 évi 

költségvetésben biztosítja. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a 

határozat mellékletét képező vállalkozási szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2009. szeptember 15. 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Határozatról értesül: 

 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

 Dr. Németh Mónika jegyző 

 Urbán Ildikó aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 Bogi-Vill Bogdán Mihályné egyéni vállalkozó 

  

 

269/2009. (VIII.27.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 
 

Amely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzata (képviseli: Romhányiné dr. Balogh 

Edit polgármester) 2740 Abony, Kossuth tér 1., a továbbiakban, mint Megrendelő, 

 

másrészről  

Bogi-Vill Bogdán Mihályné (adószám: 22670959-2-23, főtev.sz.: 020202) a továbbiakban 

Vállalkozó között az alábbi feltételek szerint: 

 

1. Megrendelő megrendeli Vállalkozótól az Abony Város belterületén található 22 kV-os 

villanyvezetékek biztonsági övezetében található fák gallyazását. 

2. Jelen vállalkozási szerződést felek határozott időtartamra 2009. szeptember 01. 

napjától 2010. augusztus 31. napjáig szólóan kötik meg. 

3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy vállalkozó köteles a szerződés időtartama 

alatt – külön megrendelői vagy áramszolgáltatói felhívás nélkül is – az Abony Város 

belterületén található 22 kV-os villanyvezetékek környezetében található fák 

gallyazását évente legalább egy alkalommal – szükség esetén rendszeresen és 

folyamatosan – az éves növekmény figyelembe vételével, úgy elvégezni, hogy a fák 

ágai a villanyvezetékeket jogszabály által meghatározott, a biztonsági övezetben előírt 

távolságra ne közelítsék meg, melyet az áramszolgáltató is jóváhagyott. 

4. Vállalkozó részére a munkaterület az áramszolgáltató képviselőjének jelenlétében kell 

átadni. 

5. Vállalkozó köteles a munka végzés során folyamatosan, illetve a konkrét gallyazási 

munka megkezdése előtt külön egyeztetni a Megrendelővel illetve az 

áramszolgáltatóval többek között a feszültségmentesítés érdekében.  

A feszültségmentesítés iránti igényt a vállalkozó nyújtja be az áramszolgáltatóhoz. 

6. Szerződő felek akként állapodnak meg, hogy Vállalkozót a szerződés időtartama alatt 

2009. évben 2.429.342,- Ft + áfa vállalkozói díj illeti meg. A munka teljesítésével 

kapcsolatosan a felek által kölcsönösen elfogadott vállalkozói díj összegén felül – a 

munka teljesítésével összefüggésben - többletköltség iránti igényt a Vállalkozó nem 

érvényesíthet Megrendelővel szemben. 

7. Vállalkozó a számláját évente egy alkalommal a Megrendelő és az áramszolgáltató 

képviselője által – hiánypótlási kötelezettség nélkül - leigazolt teljesítést követően 

jogosult Megrendelő felé benyújtani. Vállalkozó számláját Takarékszövetkezet 

52700024-10094453 bankszámlára történő átutalással 2009. december 31-ig 

1.000.000,- + áfa, illetve 2010. március 31-ig 1.429.342,- + áfa köteles Megrendelő 

kiegyenlíteni. Megrendelő a számla kifizetését mindaddig megtagadhatja, amíg 

részéről vagy az áramszolgáltató részéről az elvégzett munka tekintetében hiányosság 

állapítható meg. 

8. A vállalkozói díj késedelmes kifizetése esetén a Vállalkozó a jegybanki alapkamattal 

megegyező mértékű késedelmi kamatra jogosult. 

9. Szerződő felek akként állapodnak meg, hogy Megrendelő jogosult érvényesíteni a 

Vállalkozóval szemben azon kárigényét és egyéb kiadását, költségét, amely abból 
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származik, hogy a Vállalkozó a fák gallyazását nem megfelelően, vagy nem megfelelő 

határidőre végezte el. 

A vállalkozó a munkát a megrendelő írásbeli felszólítása ellenére sem végzi el 

határidőre, úgy a megrendelő jogosult a vállalkozó költségére a munkát mással 

elvégeztetni, illetve az ebből eredő kárait és költségeit a vállalkozóra továbbhárítani. 

Amennyiben a megrendelő a vállalkozó nem teljesítése miatt mással végezteti el a 

munkát, úgy a vállalkozó a továbbított számla összegszerűségét nem kifogásolhatja. 

 

10. Vállalkozó kijelenti, hogy a munka elvégzéséhez szükséges eszközökkel, gépekkel 

illetve munkaerővel rendelkezik. A munkavédelmi jogszabályokat, előírásokat, 

valamint követelményeket betartja.  

 

10.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal a teljesítéssel kapcsolatosan, a munkavédelmi-, a 

tűz- és balesetvédelmi illetve egyéb hatósági előírások, szabályok betartására és 

betartatására. E tekintetben a vállalkozót teljes felelősség terheli. A vállalkozó 

kijelenti, hogy csak olyan személyeket alkalmaz a teljesítés során, akikért teljes körű 

felelősséget vállal. 

 
10.2. Vállalkozó a közterületen való munkavégzés során köteles betartani a közterületi 

munkavégzés szabályait. Vállalkozó kötelessége a munkaterület vagyonvédelme, 

munkavédelme, valamint a tűzvédelmi előírások betartása. Vállalkozó - külön 

díjazás nélkül - köteles a munkák biztonságos elvégzéséhez szükséges minden egyéb 

feltételről gondoskodni (például: VOLÁN értesítése, elektromos kikapcsolás). 

 

10.3. A munkahely szükségszerű elkerítéséről, figyelmeztető jelzések elhelyezéséről 

Vállalkozónak kell gondoskodnia. 

 

10.4. Vállalkozó köteles a munkát úgy végezni, hogy tevékenységével a lehető legkisebb 

mértékben zavarja a lakosságot és a közlekedést. 

 

10.5. Vállalkozónak a munkákat úgy kell elvégezni, hogy a napi munka befejezése után 

balesetveszélyes állapot ne maradjon. Az ennek elmulasztásából eredő károk 

megtérítése és az esetleges büntetőjogi felelősség Vállalkozót terheli. 

 
 11. Kapcsolattartás: 

 

 A Megrendelő és a Vállalkozó valamint az E.ON Áramhálózati Zrt. a munkák 

folyamatos és zökkenőmentes végzése érdekében folyamatos kapcsolatot tartanak 

fenn. 

 

  Megrendelő részéről szakmai, illetve egyéb kérdésekben kapcsolattartó: 

  Petrezselyem Gábor     tel.: 53/360-832 

 

  Vállalkozó részéről kapcsolattartó: 

  Bogdán Mihály tel.: 30/317-4749 

 

  E.ON részéről kapcsolattartó: 

  Hajas Péter tel: 30/378-2952 
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12. Szerződő felek a jelen szerződésből eredő jogvitáik tekintetében a pertárgyértékétől 

függően a Ceglédi Városi Bíróság, illetve a Pest Megyei Bíróság kizárólagos 

illetékességét kötik ki. 

 

13. A szerződés által nem rendezett egyéb kérdéseken a Ptk. rendelkezései az irányadók.  

 

14. Jelen vállalkozói szerződést felek elolvasás és tartalmának megértése után, mint 

akartukban mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá. 

 

 

A Képviselő-testület a szerződést a 269/2009. (VIII.27.) sz. Képviselő-testületi határozattal 

hagyta jóvá. 

 

 

Abony, 2009. …………………………. 

 

 

…………………………………………. …………………………………………. 

 Abony Város Önkormányzata Vállalkozó 

 Romhányiné Dr. Balogh Edit 

 polgármester 

 Megrendelő 

- - - 

 

Paczáriné Barna Rozália és Krupincza Tibor képviselő az ülésről távozott, így a 

jelenlévő képviselők száma 14 fő 

 

13./ Napirendi pont tárgya: Beszámoló a 2009. évi közfoglalkoztatásról és a 

közfoglalkoztatottak által végzett munkáról  

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

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

kívánta. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Véleménye szerint a rendszernek vannak hiányosságai. Szomorúan 

tapasztalta, annak ellenére, hogy 30 fő dolgozik a parkban, semmi eredménye nem látszik. 

Humán iroda vezetőjét kérte, hogy a szabadságolási lapon ellenjegyzést írjanak be, hogy 

nyomon követhetőbb legyen a szabadságok kiadása. Piacot is takarítják közhasznú 

foglalkoztatottak, akik elmondták, hogy borzalmas állapotok uralkodnak a piacon. Korábban 

arról volt szó, hogy az ABOKOM parkfenntartással foglalkozó dolgozói nem kellenek, mert 

közhasznú dolgozókkal fogják megoldani a parkban felmerülő munkát. Ezzel szemben a 

központ állapota szempontjából nincs eredmény. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: A parkban dolgozók szervezését és irányítását koordinálását 

és a parkos munkák ellenőrzését két ember végzi. A park állapotáról a főtér építése miatt is 

rosszabb képet mutat jelenleg. A szóban forgó 30 ember a szelektív szigetek takarítását is 
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végzik. Tapasztalata szerint, nagyon fegyelmezetlen az abonyi lakosság. Az ellenőrzést sokkal 

szigorúbban kell venni. Az irányítást és ellenőrzést végző két fiatalember munkájával teljesen 

elégedett. Elmondta, hogy a nagytemető környéke is szépül.  

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Véleménye szerint a felügyeletet és a munka átvételét jobban kell 

ellenőrizni. Nagyon sok helyen nem megfelelő munkát végeznek. 

 

Parti Mihály: Nem sok pozitív véleményt tud elmondani a közmunkaprogramról. Környező 

településeken a hulladékelszállítást és gyűjtést is nagyon szépen meg tudják oldani. Abonyban 

a lakosság igénytelensége és a kényszerhelyzet miatt látja ennek a hibáját. Több területen lát 

olyan ingatlanokat, amelyekben a kaszálás, gyomtalanítás nincs elvégezve. Két fiatalember 

feladata nem könnyű. A közmunkaprogramban foglalkoztatottak feladata lehetne az illegális 

szemétlerakók megszüntetése is. 

 

Retkes Mária és Habony István képviselők az ülésről távoztak, így a jelenlévő képviselők 

száma 12 fő 

 

Dudinszky István: A közmunkaprogramban foglalkoztatottak nagyon hasznos és eredményes 

munkát végeznek véleménye szerint. 

 

Bánné Hornyik Mária képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők 

száma 11 fő 

 

Mészáros László: Kistemető és a nagytemető környéke is szép és rendezett. Javasolta, hogy a 

közmunkaprogramban foglalkoztatottaknak biztosítsák a szükséges eszközöket. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Véleménye szerint az általuk végzett munkának szemmel látható 

eredménye is kellene, hogy legyen.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Köszönetét fejezte ki a közmunkaprogramban résztvevő két 

munkavezetőnek. A 2009. évi közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatottak által végzett 

munkáról szóló beszámolót elfogadásra javasolta. 

 

Bánné Hornyik Mária képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők 

száma 12 fő 

 

Kérdezte, van-e több kérdés, hozzászólás? 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról. 

 

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

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

határozatot hozta: 

 

 

 

 



 55 

 

270/2009. (VIII. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a 2009. évi közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatottak által végzett munkáról szóló 

beszámoló elfogadásáról 

 

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

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva tekintettel az 1993. évi III. törvényben 

foglaltak alapján, az alábbi határozatot hozza: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közfoglalkoztatásról és a közcélú 

munkások által elvégzett feladatok ellátásáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja. 

 

Határozatról értesül: 

 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

 Dr. Németh Mónika jegyző 

 Urbán Ildikó aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 

- - - 

 

14./ Napirendi pont tárgya: Az intézmények Alapító Okiratának felülvizsgálata  

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Somogyi Imre 

Általános Iskola és a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény kérelmet adott be 2-2 iskolaotthonos osztály indítására. Az Alapító Okiratok 

módosításának elfogadását támogatta. 

 

Dr. Németh Mónika: Elmondta, hogy a kiosztott módosított Alapító Okirat az Oktatási, 

Sport és Kulturális Bizottság javaslata szerint került átdolgozásra.  

 

Mészáros László: Az anyagból az derül ki számára, hogy nagyon sok tehetséges gyermek 

van a településen. Februárban, amikor a felvételik vannak, akkor minden eredmény rossz. 

Amennyiben kérnek valamit a testülettől, mindig széppé válik minden. Alapító Okirat 

módosításával egyetértett, amennyiben mindkét iskolában 1 iskolaotthonos osztályt 

támogatnak. 

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Az előterjesztésben egy testnevelés és egy énektagozatos osztályt 

javasoltak. Elmondta, hogy az iskolaotthonos normatíva magasabb. Véleménye szerint a 2-2 

osztály engedélyezésével a fenntartót nem éri veszteség. Elég jó eredményeket értek el a 

gyerekek, nem kell szégyenkezni miattuk. 

 

Bánné Hornyik Mária: Mészáros elnök úr az eredeti anyagból vett adatokat. Gulykáné 

képviselő asszony pedig, a módosított előterjesztésből említett részleteket. Az eredeti 

előterjesztésben két emelt óraszámú iskolaotthonos osztály van. Bizottság úgy szavazta meg a 

határozati javaslatot, hogy 1 iskolaotthonos és 1 emelt óraszámú osztály legyen. Viszont, ha 

mindkét iskolában két-két iskolaotthonos osztály indulna, státuszlépést jelentene a testületnek. 

Véleménye szerint az igényt kellene felmérni, ettől függnek, hogy mennyire igénylik a szülők 
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ezt a képzési formát. Kiegészítésül elmondta, hogy a vezetői pályázatok kiírása korábban úgy 

szerepelt, hogy az Oktatási Minisztérium honlapján kell megjelentetni. Kiegészült azzal, hogy 

a KSZK-ban is meg kell hirdetni. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Kérdésként merült fel benne, hogy van-e értelme az Alapító Okirat 

felülvizsgálatával foglalkozni Abony Város önkormányzatának. Véleménye szerint teljesen 

mindegy, mit fogad el a testület, mert az iskolák úgy is azt csinálják, amit akarnak. Korábban 

így lettek a gyerekek beiskolázva. Nem az Alapító Okirat szellemében kerülnek 

meghirdetésre a beiskolázáskor. Úgy vannak vele, majd az utolsó munkanapon a testület 

elfogadja, hogy be tudja tartani a szeptember elsejei határidőt. Korrekt az lenne, ha az iskola 

igényét jelentenék a fenntartónak. Pozitívumként említette, hogy a két iskola egy levelet írt. 

Más esetekben is jó lenne, ha egységesek lennének. Nem értett egyet a 2 iskolaotthonos 

osztály engedélyezésével, de jelenleg már nem tehetnek semmit. Jövőben nem szabad ilyen 

helyzetet teremteni. Véleménye szerint nagyon szomorú hozzáállás a két intézményvezető 

szempontjából. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta, hogy a jövőben üljenek le az intézményvezetőkkel 

ebben a témában, de jelenleg hozzák meg a megfelelő döntést, ne büntessék a szülőket és 

gyermekeket. Javasolta, hogy vizsgálják felül a felvételt és a gyereklétszámot.  Javasolta 

mindkét iskola esetében a 2-2 iskolaotthonos osztály indítását. 

 

Kérdezte, van-e több kérdés, hozzászólás? 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak, hogy a Somogyi Imre Általános Iskolában és a 

Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2-2 

iskolaotthonos osztály indítását támogatják. 

 

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

mellett a Somogyi Imre Általános Iskolában és a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, 

Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2-2 iskolaotthonos osztály indítását támogatta. 

 

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

javaslat elfogadásáról. 

 

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

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

következő határozatot hozta: 

 

271/2009. (VIII. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az intézmények Alapító Okiratának felülvizsgálatáról 

 

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

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

1992. évi XXXVIII. törvényben, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. 

(XII.30.) Kormányrendeletben, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról a 

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

foglaltakat, az alábbi határozatot hozza: 
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1.    a.) A Somogyi Imre Általános Iskola Alapító Okiratát a 1. sz. melléklet szerinti 

tartalommal módosítja. 

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

tartalommal adja ki. 

 

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

Alapító Okiratát a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal módosítja. 

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

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

 

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

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

módosítja. 

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

Módszertani Intézmény Alapító Okiratát a 6. sz. melléklet szerinti tartalommal 

adja ki. 

 

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

a 7. sz. melléklet szerinti tartalommal módosítja. 

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

Okiratát a 8. sz. melléklet szerinti tartalommal adja ki. 

 

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

szerinti tartalommal módosítja. 

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

szerinti tartalommal adja ki. 

 

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

módosítja. 

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

tartalommal adja ki. 

 

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

módosítja. 

b.) A Pingvines Óvoda Alapító Okiratát a 14. sz. melléklet szerinti tartalommal adja 

ki. 

 

8.      a.) A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát a 15. számú melléklet szerinti 

tartalommal módosítja. 

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

tartalommal adja ki. 

 

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

melléklet szerinti tartalommal módosítja. 

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

Okiratát a 18. sz. melléklet szerinti tartalommal adja ki. 

 

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

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

tartalommal adja ki. 

 

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

módosítja. 

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

adja ki. 

 

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

Alapító Okirat módosításának, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító 

Okiratnak az aláírására. 

 

13. A változás törzskönyvi nyilvántartásba történő átvezetéséhez kapcsolódó 

intézkedéseket meg kell tenni.  

 

Határidő: 2009. szeptember 30. 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:    
Gazdasági Osztály 

Jegyzői Titkárság 

A határozatról értesül:  

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

Dr. Németh Mónika jegyző 

Dr. Urbán Ildikó aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

Valamennyi Intézményvezető 

Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága 

 

A határozati javaslat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi! 

 

- - - 

 

15./ Napirendi pont tárgya: Tájékoztató az I. félévi költségvetés végrehajtásáról  

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

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

kívánta. 

 

Mészáros László: Szomorúan tapasztalta, hogy az 500 millió forintos adó kintlévőség 

behajtásával kapcsolatban semmi eredmény nem történt. Továbbá sérelmezte, hogy a Kinizsi 

Pál Gimnázium és Szakközépiskola közbeszerzési eljáráson nem tudtak helyi céget megbízni. 

Az egészségmegőrző központ építésével sem tudnak komoly erőkkel felvonulni. Az I. félévi 

költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztatót támogatta. 

 

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

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás 

mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 

272/2009. (VIII. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzat 2009. I. félévi pénzügyi teljesítési adatairól szóló 

tájékoztató elfogadásáról 

 

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

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

(1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 2009. I. félévi pénzügyi tájékoztatót 

elfogadja. 

 

Határozatról értesül: 

 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

 Dr. Németh Mónika jegyző 

 Urbán Ildikó aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 

 

- - - 

 

16./ Napirendi pont tárgya: Tájékoztató a Főtér kapcsán felmerült pótmunkákról 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

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

kívánta. 

 

Kérdezte, van-e kérdés, hozzászólás? 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról. 

 

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

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

határozatot hozta: 

 

273/2009. (VIII. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Főtér kapcsán felmerült pótmunkákról szóló tájékoztató elfogadásáról 

 

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: 
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A Képviselő-testület a Főtér pályázat kapcsán felmerült pótmunkákról szóló tájékoztatót 

tudomásul vette. 

 
Határozatról értesül: 

 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

 Dr. Németh Mónika jegyző 

 Urbán Ildikó aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 

- - - 

 

17./ Napirendi pont tárgya: A Közép-magyarországi Operatív Program keretében kiírásra 

került „Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és kapacitásának bővítése” című és a 

KMOP-2009-4.5.2./B kódjelű pályázati kiíráson történő részvételi lehetőség 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

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

kívánta. 

 

Kérdezte, van-e kérdés, hozzászólás? 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról. 

 

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

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

határozatot hozta: 

 

274/2009. (VIII. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Közép-magyarországi Operatív Program keretében kiírásra került „Bölcsődei ellátást 

nyújtó intézmények fejlesztése és kapacitásának bővítése” című és a KMOP-2009-

4.5.2./B kódjelű pályázati kiíráson történő részvételi lehetőségről 

 

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

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

 

1. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Közép-

magyarországi Operatív Program keretében kiírásra került „Bölcsődei ellátást nyújtó 

intézmények fejlesztése és kapacitásának bővítése” c. és a KMOP-2009-4.5.2/B 

kódjelű pályázati kiíráson történő részvételi lehetőségre. 

 

2. A Képviselő-testület a pályázat elkészítésével a Pa-Ku Consulting Bt-t bízza meg 

380.000,-Ft + ÁFA díjazásért, melyet a Két Torony kötvény kamatbevétel terhére 

biztosítja. 
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3. A Képviselő-testület az engedélyes terv elkészítésével a Horizont 4 Tervező és 

Szolgáltató Kft-t bízza meg nettó 2.300.000,- Ft + ÁFA díjazásért, melyet a Két 

Torony kötvény kamatbevétel terhére biztosítja. 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a 

határozat mellékletét képező szerződések aláírásával. 

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert a 

pályázat benyújtásához szükséges előkészületi munkálatok elvégzésével, valamint a 

pályázat beadásához szükséges dokumentumok aláírására, nyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: 2. 3. 4. pont tekintetében 2009. szeptember 01. 

1. 5. pont tekintetében 2009. november 30. 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik: 

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Határozatról értesül: 

 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

 Dr. Németh Mónika jegyző 

 Urbán Ildikó aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 Pa-Ku Consulting Bt. 

 Horizont 4 Tervező és Szolgáltató Kft., Cegléd 

 Statikus Mérnöki Iroda Kft., Kecskemét 

 Makett Kft., Cegléd 

 Dél-Pest Megyei Gazdaságfejlesztő Kft. Kocsér 

 KPG Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Cegléd 

   

 

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS  

 

mely létrejött a mai napon 

egyrészről Abony Város Önkormányzata  (2740 Abony Kossuth tér 1., törzsszám: 

390703000, adószám: 15390709213) képviseletében: Romhányiné Dr. Balogh Edit 

polgármester, mint Megrendelő - a továbbiakban Megrendelő -,  

 

másrészről Horizont 4 Tervező és Szolgáltató Kft. (székhelye: 2700 Cegléd, Kossuth tér 4. 

cégjegyzékszám: 13-9-0815-77, adószám: 11795511-2-13, bankszámlaszám: Budapest Bank 

1010381277100400000007 ) képviseli: Tőrös Csaba, mint tervező - a továbbiakban Tervező  

-, 

együttesen Felek között, az alábbi feltételekkel: 

 

1. A szerződés tárgya, műszaki tartalma 

 

1.1. A Megrendelő megrendeli, a Tervező pedig elvállalja a jelen szerződésben rögzített 

feltételekkel a Közép-magyarországi Operatív Program keretében kiírásra került 

„Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és kapacitásának bővítése” c. és a 
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KMOP-2009-4.5.2/B kódjelű pályázati kiíráson való részvételhez szükséges 

engedélyes tervek tervezési munkáinak elvégzését az alábbiak szerint. 

 

Jelen szerződés vállalkozói díjának részét képezi a tervezési eljárás során felmerülő  

ügyintézés, de nem képezi részét az eljárások során felmerülő illetékek díja. 

 

1.2. Tervező az egyes tervi munkarészek elkészítését az alábbi tartalommal vállalja: 

 

Engedélyes tervdokumentáció: 

Az építési engedélyes tervdokumentáció készítési feltételeire és a minimális tartalmi 

követelményekre a 37/2007 (XII.13.) ÖTM rendelet 5 sz. melléklete az irányadó. 

 

2. A tervezői díj 

 

2.1. Tervezőt az elvégzett munkák ellenértékeként 2.300.000,- Ft + 25 % Áfa, összesen 

bruttó 2.875.00,-Ft, azaz Kettőmillió-nyolcszázhetvenötezer forint tervezői díj illeti meg, 

melyet Megrendelő a számla igazolása után, a Megrendelőhöz történt beérkezéstől számított 

30 napon belül köteles  

Tervező részére a Budapest Banknál vezetett 1010381277100400000007 számú 

bankszámlájára átutalással megfizetni. 

 

2.2. A felek akként állapodnak meg, hogy a Tervező által benyújtott számla végösszegéből 

Megbízó 10%-ot a kivitelezési munkák műszaki átadás-átvétel időpontjáig visszatarthat, mely 

visszatartás összegét a Megbízó az átadás-átvételt követő 30 napon belül köteles a Tervező 

részére átutalással megfizetni. 

 

2.3. A Felek akként állapodnak meg, hogy a Tervező az 1. pontban meghatározott engedélyes 

tervdokumentációt, illetve a megbízásra vonatkozó számláját kizárólag az Abony Város 

Polgármesterével történt egyeztetést követően, a jóváhagyó nyilatkozatával együtt nyújthatja 

be a Megbízó felé. A Megbízó részéről a számla igazolására Valaczkainé Varga Erzsébet 

településfejlesztési osztály dolgozója jogosult. 

 

 

3. Teljesítési határidők 

 

3.1. Tervező vállalja, hogy az engedélyes tervdokumentációt a 1./2. pontban rögzített 

tartalommal legkésőbb a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott adatszolgáltatás után 2009. 

09. 25-ig elkészíti és átadja Megrendelő részére. 

 

4. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 

 

4.1. Tervező vállalja, hogy legjobb tudása és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések 

szabványok, illetve a pályázati kiírásban szereplő követelmények szerint végzi el a jelen 

szerződésben foglalt tervezési munkákat. 

 

4.2. Tervező kötelezi magát, hogy a különböző hatóságok által esetlegesen jelzett hibákat, 

hiányosságot haladéktalanul kijavítja a saját költségén. 

 

4.3. A Tervező jogosult a munkák elvégzése során alvállalkozókat bevonni, de ezek 

tevékenységéért teljes anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik Megrendelő irányában. 
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Tervező jogosult a tervezés során, indokolt esetben alvállalkozóit megváltoztatni. Erről 

Megrendelőt írásban értesíti. 

 

4.4. Tervező vállalja, hogy a szerződésben foglalt alvállalkozóinak tervezői egyeztetéseiről 

folyamatosan és teljes körűen gondoskodik.  

A beruházáshoz kapcsolódó Önkormányzati egyeztetést, adatszolgáltatást, valamint a pontos, 

információcserét a Megrendelő feladata biztosítani. 

 

4.5. Tervező tevékenysége során köteles a jóhiszeműség jogelvei alapján eljárni, a szükséges 

tájékoztatást Megrendelő részére folyamatosan és teljes körűen megadni, a hatósági 

egyeztetésekkor a Megrendelő érdekeit képviselni, illetve lehetőség szerint kompromisszumot 

találni a vonatkozó jogszabályi, hatósági előírások és a Megrendelő érdekei között. 

 

4.6.  Tervező köteles továbbá a legjobb, költségtakarékos megoldásokat megtalálni, illetve a 

határidőket pontosan betartani. Tervező ezzel kapcsolatban tudomásul veszi, hogy 

amennyiben neki felróható, illetve az ő érdekkörében felmerülő okból kifolyólag késedelembe 

esik, úgy Megrendelő jogosult jelen szerződés 3.1 pontjában vállalt határidőhöz képest 15. 

napig a késedelem minden napja után (a nettó tervezői díj 1%-a) 23.000,-Ft/nap mértékű 

késedelmi kötbért felszámítani. Megrendelő jogosult a kötbér összegét a számla összegéből 

visszatartani. A kötbér megfizetése nem vonatkozik a Vállalkozónak fel nem róható (ún. "vis 

maior") okokból eredő késedelmekre. 

Amennyiben Tervező a jelen szerződés 3.1 pontjában vállat határidőhöz képest 15. napig a 

szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, meghiúsulási kötbért köteles fizetni, mely a 

tervezési díj 30 %-a. 

 

5. Megrendelő jogai és kötelezettségei 

 

5.1. Megrendelő köteles a vállalkozói díjat a jelen szerződésben foglalt feltételeknek 

megfelelően Tervező részére megfizetni, illetve tudomásul veszi, hogy esetleges fizetési 

késedelme esetén Tervező jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamatot felszámítani irányában. 

 

6. A szerződő felek együttműködése 

 

6.1. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés hatálya alatt folyamatosan és teljes körűen, 

a jóhiszeműség jogelvei szerint mindenben együttműködnek a közös gazdasági célkitűzéseik 

megvalósítása érdekében, egymás számára a szükséges tájékoztatást kölcsönösen biztosítják. 

 

6.2. Kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák mindazon tényeket, 

körülményeket és értesüléseket, melyek a szerződésszerű teljesítést akadályozzák, késleltetik 

vagy veszélyeztetik, valamint azok elhárítására az adott helyzetben tőlük elvárható 

intézkedéseket a jó gazda gondosságával megteszik. 

 

6.3. Az értesítés általános formája a tervezési feljegyzés, a közlés módja postai úton vagy e-

mailen. 

 

6.4. Az értesítést a szerződő felek egymás részére az alábbi címre (személyek részére) küldik. 

(kapcsolattartó személyek) 

- A Megrendelő részére : 

Abony Város Önkormányzata 

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
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2740 Abony, Kossuth tér 1. 

abony@abony.hu 

 

- A Tervező részére : Horizont 4 Tervező és Szolgáltató Kft. 

     Tőrös Csaba tervező 

     2700 Cegléd, Kossuth tér 4. 

     horizont4kft@t-online.hu 

 

A fenti adatok esetleges változásairól a felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni. 

 

6.5. A szerződő felek kölcsönösen kötelezik magukat, hogy a jelen szerződés hatálya alatt 

tudomásukra jutó üzleti titkokat teljes körűen megőrzik, mely titoktartási kötelezettség a jelen 

szerződés megszűnését követően is terheli a feleket, esetleges megszegéséért pedig teljes 

anyagi és erkölcsi felelősséggel tartoznak egymás irányában. 

 

6.6. Tervező köteles együttműködni a kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárásban, illetve a 

Megrendelő által a beruházás lebonyolítására közbeszerzés során kiválasztott szervezettel. 

 

7. A szerződés módosítása 

7.1. A jelen szerződés módosítására csak írásban, a felek ezirányú, kölcsönös megállapodása 

alapján van mód. A felek kezdeményezhetik a határidők módosítását, amennyiben ezt 

elháríthatatlan külső ok (vis maior), illetve bármely olyan körülmény indokolja, melyet a 

szerződés megkötésekor a kellő gondosság mellett sem észlelhettek. 

 

8. Teljesítés, átadás-átvétel 

8.1. Tervező a jelen szerződésnek, a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, hatósági 

előírásoknak illetve a Megrendelő utasításainak, igényeinek és az ajánlattételkor megismert 

célok elérésének megfelelő tervdokumentáció szolgáltatásával, annak Megrendelő részére 

történő átadásával teljesít. 

 

8.2. Tervező a tervdokumentációt papíralapon 12 példányszámban, CD adathordozón 2 

példányban adja át. Többlet-példányok átadása és számlázása külön költség terhére történik. 

 

8.3. A Megrendelő csak a teljesen befejezett műszaki tartalmú, kivitelezésre alkalmas, a jelen 

rögzített feltételeknek és rendeltetésszerű használatra megfelelő tervdokumentációt 

/engedélyes/ jogosult és egyben köteles átvenni. 

 

8.5. A Tervező köteles a Megrendelő kifogásait megvizsgálni és az esetleges hibákat, 

hiányosságokat 10 munkanapon belül kijavítani. Ennek elmaradása esetén a Tervező a polgári 

jog szabályai szerint teljes kártérítési felelősséggel tartozik Megrendelő irányában. 

 

9. A szerződés megszűnése 

9.1. A jelen szerződés elsősorban a szerződésszerű teljesítéssel szűnik meg, ezen kívül közös 

megegyezéssel, illetve azonnali hatályú felmondással szüntethető meg. 

 

9.2. A Megrendelő jogosult a jelen szerződés azonnali hatályú felmondására, amennyiben 

Tervező nem, vagy nem szerződésszerűen tudja teljesíteni vállalt kötelezettségeit és a 

Megrendelő erre vonatkozó írásbeli felhívásától számított 8 napon belül Tervező nem 
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orvosolja szerződésszegő magatartását, illetve a szerződésben vállalt kötelezettségeit nem 

teljesíti jelen szerződés 3.1 pontjában foglalt időponttól számított 15. napig.  

 

9.3. A Megrendelő azonnali hatályú felmondása esetén Tervező jogosult a felmondás napjáig 

igazoltan elvégzett és átvett munkája ellenértékére, azonban Megrendelő jogosult vele 

szemben a szerződésszegés következtében felmerülő kárait érvényesíteni. 

 

10. Vegyes rendelkezések 

10.1. 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. 

 

10.2. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésből keletkező jogok és kötelezettségek 

másra át nem ruházhatók, nem engedményezhetők, kivéve ha ehhez a szerződéses partner 

előzetesen, írásban hozzájárul. 

 

10.3. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés tárgyát képező engedélyes terveket 

Megrendelő korlátlanul felhasználhatja, különösen az alábbi esetekben: a Közép-

magyarországi Operatív Program keretében kiírásra került „Bölcsődei ellátást nyújtó 

intézmények fejlesztése és kapacitásának bővítése” c. és a KMOP-2009-4.5.2/B kódjelű 

pályázati kiíráson, pályázatokhoz, melyekért külön térítést nem fizet. 

 

10.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezései az irányadók.  

 

10.5. A jelen szerződés 5 oldalon, összesen 10. pontból áll. 

Ezen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt 

aláírták. 

 

A Képviselő-testület a 274/2009. (VIII.27.) sz. határozatával hagyta jóvá. 

 

Abony, 2009. augusztus …. 

 

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

……………………………            Abony Város Önkormányzat képviseletében: 

           Megbízott             Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Megbízó 

 

Abony, 2009. augusztus …. 

 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 

Amely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzata (képviseli: Romhányiné dr. Balogh 

Edit polgármester) 2740 Abony, Kossuth tré 1., a továbbiakban mint Megbízó, 

 

másrészről a Pa-Ku Consulting Bt. 

2750 Nagykőrös, Kodály Zoltán u. 3. (képviseli: Palotai Sándor ügyvezető, adószám: 

22317957-2-13) a továbbiakban Megbízott között az alábbi feltételek szerint: 
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1. A Megbízó megbízza a Megbízottat a Közép-magyarországi Operatív Program 

keretében kiírásra került „Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és 

kapacitásának bővítése” c. és a KMOP-2009-4.5.2/B kódjelű pályázati kiírás alapján 

történő 1 db pályázat elkészítésével. 

A pályázaton való részvételre a 274/2009. (VIII.27.) sz. képviselő-testületi határozat 

ad felhatalmazást. 

 

2. A Megbízó a megbízást elfogadja. 

 

3. A Megbízott vállalja, hogy a pályázatot úgy készíti el, hogy az a pályázati kiírás 

szerinti határidőig benyújtásra kerüljön. E pont tekintetében felelősség nem terheli a 

Megbízottat, ha a Megbízó adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget. 

 

4. A Megbízó köteles a pályázat megírásához szükséges információkat, anyagokat, 

adatokat a Megbízott írásbeli megkeresésére teljesíteni. A megkeresésben a 

teljesítésre reális, de legalább 5 munkanapos határidőt kell kitűzni. Az információk, 

dokumentumok valódiságáért, hitelességéért, pontosságáért a megbízó vállal 

kizárólagos felelősséget. 

 

Megbízó részéről szakmai, illetve egyéb kérdésekben kapcsolattartó: 

- Bagdács Mónika 

 

Megbízott részéről kapcsolattartó:  

- Palotai Sándor 

 

5. A Megbízott adatszolgáltatás kérésekor köteles konkrétan megfogalmazni elvárásait, 

az adatszolgáltatás határidejét. Az így megfogalmazott kérdésre adott hibás 

adatszolgáltatásból eredő minden kár a Megbízót terheli. A megbízó által késve, 

határidőn túl megadott információk miatti következmény a Megbízó felelőssége. 

 

6. A Megbízott a benyújtandó pályázati anyag egy példányát a benyújtást követően a 

Megbízó részére köteles átadni. 

 

7. A Megbízott felel a benyújtott pályázat formai hibájáért, a pályázat késedelmes 

benyújtásáért, a nem megfelelő adatszolgáltatási kérelemből eredő hibákért, illetve az 

adatszolgáltatás iránti kérelme késedelmes elterjesztéséért, és az ebből eredő 

késedelmes benyújtásért. 

 

8. A Megbízó jelen szerződés aláírásával előzetesen lemond arról, hogy a pályázat 

eredménytelensége – kivéve a 7. pontban foglaltakat – esetén a Megbízottal szemben 

követelést érvényesítsen. 

 

9. Amennyiben a pályázat a 7. pontban foglaltakat körülírt, Megbízottat terhelő okokból 

kerül elutasításra Megbízott köteles a Megbízó részére a kifizetett megbízási díj 

összegéig terjedő kárát megtéríteni. 
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10. Amennyiben a pályázat benyújtására a Megbízónak felróható okból nem kerül sor, a 

Megbízó köteles a Megbízott részére a pályázatírással összefüggésben felmerült, 

igazolható költségeit megtéríteni 

 

11. A Megbízottat az 1. pontban körülírt feladatok ellátásáért összesen 380.000,- Ft + 

ÁFA, azaz 475.000,-Ft + ÁFA – egyszeri díj illeti meg. 

 

12. A Megbízó a díjat a pályázatok benyújtását követően hiánypótlás nélküli befogadás 

visszaigazolása után, hiánypótlás esetén annak teljesítését követően a Megbízott által 

kiállított számla ellenében fizeti meg a kézhezvételtől számított 15 napon belül. 

 

13. A felek megállapodnak abban, hogy a pályázatot érintő információkat, értesítéseket 

haladéktalanul telefonon (beleértve az előzetes e-mail-ben, vagy faxon történő 

értesítést is) illetve 3 munkanapon belül írásban közlik egymással. 

 

14. A Megbízó hozzájárul, hogy sikeres pályázat esetén a Megbízott – Megbízó neve és a 

pályázat megjelölésével – referenciaként hivatkozhasson a pályázat során elért 

eredményre. 

 

15. Megbízó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a beadandó pályázatok 

feltételeivel tisztában van, és azoknak maradéktalanul megfelel. 

 

16. A szerződés által nem rendezett egyéb kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. 

Jelen vállalkozói szerződést felek elolvasás és tartalmának megértése után, mint 

akaratukban mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá. 

 

17. A jogviták esetén eljáró a pertárgy értékétől függően a Ceglédi Városi Bíróság vagy a 

Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékessége. 

 

 

Abony, 2009. augusztus    

 

 

 ……………………………………. ……………………………….. 

  Abony Város Önkormányzata 

  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Megbízott Megbízó     
- - - 

 

18./ Napirendi pont tárgya: Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

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

kívánta. 
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Kérdezte, van-e kérdés, hozzászólás? 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról. 

 

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

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

határozatot hozta: 

 

275/2009. (VIII. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a lejárt határidejű határozatokról 

 

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

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, Abony Város Önkormányzat Képviselő-

testülete által hozott képviselő-testületi határozatok végrehajtása kapcsán az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi az alábbi 

határozatokat: 

 362/2008. (X. 30.) Abony város intézményeinek akadálymentesítése 

1. a) pontja tekintetében 

 426/2008. (XII.18.) TK-VÍZ Termelő és Szolgáltató Kft. „f.a.” felszámolási 

eljárása során készült vagyonfelosztási javaslat jóváhagyása 

 Z-442/2008. (XII.18.) Közbeszerzési eljárás indítása Főtér kivitelezésére 

 52/2009. (III.09.) Bölcsőde és közoktatási intézmények infrastrukturális 

fejlesztéséenk támogatására pályázat benyújtása (Szivárvány Óvoda) 

 53/2009.(III.09.) Bölcsőde és közoktatási intézmények infrastrukturális 

fejlesztésének támogatására pályázat benyújtása ( Pingvines Óvoda) 

 54/2009.(III.09.) Bölcsőde és közoktatási intézmények infrastrukturális 

fejlesztésének támogatására pályázat benyújtása (Szivárvány Óvoda II) 

 55/2009.(III.09.) Bölcsőde és közoktatási intézmények infrastrukturális 

fejlesztésének támogatására pályázat benyújtása (Gyöngyszemek Óvodája) 

 56/2009.(III.09.) Bölcsőde és közoktatási intézmények infrastrukturális 

fejlesztésének támogatására pályázat benyújtása (Somogyi Iskola) 

 57/2009.(III.09.) Bölcsőde és közoktatási intézmények infrastrukturális 

fejlesztésének támogatására pályázat benyújtása (Gyulai Iskola) 

 58/2009.(III.09.) Bölcsőde és közoktatási intézmények infrastrukturális 

fejlesztésének támogatására pályázat benyújtása (Pa-Ku Consulting Bt.) 

 Z-61/2009. (III.23.) A „Lehetőségeink Főtere – Kossuth tér 

környezetrendezése Abonyban” (I. ütem) KMOP-5.2.1/A-2008-0040 azonosító 

számú projekt kivitelező kiválasztásáról szóló közbeszerzési eljárást 

kezdeményező, KÉ-3091/2009. számú ajánlati felhívás hirdetményének 

módosítása 

 73/2009.(III. 26.) Az Abony, Vasút u. 118. sz. 4136 hrsz-ú önkormányzati 

tulajdonban lévő iskola bérbeadásához történő hozzájárulás 

 112/2009.(IV.14.) „Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának 

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

támogatása 

 121/2009.(IV.30.) Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény igazgatói állására beérkezett 

pályázat elbírálása 

 127/2009. (IV.30.) A közoktatási intézmények 2009/2010. tanév szakmai 

feladatellátásához szükséges órakeretek biztosításának alapelveinek 

meghatározása 

 131/2009.(IV.30) Részvételi szándék a KMOP-2009-2.1.2 - Kerékpárforgalmi 

hálózat fejlesztése pályázaton való indulásról 

 137/2009.(IV.30.) A Város közlekedési rendjének felülvizsgálatára vonatkozó 

megbízás 

 Z-141/2009. (IV.30.) Az ABOKOM Nonprofit Kft. Alapító Okiratának 

módosítása 

 Z-142/2009. (IV.30.) Az ABOKOM Nonprofit Kft. Alapító Okiratának 

módosítása 

 Z-149/2009.(V.28.) Vezetői megbízás a Somogyi Imre Általános Iskolában 

 163/2009.(V.28.) A gyermekétkeztetés megszervezésére vonatkozó 

közbeszerzési eljárást lebonyolító szervezet megbízása 

 165/2009.(V.28.) KMOP-4.3.2.-2008. Pest megye dél-keleti területi igényeit 

kiszolgáló alapfokú járó-beteg szakellátás fejlesztése című projekt műszaki 

ellenőri feladatainak ellátásra cég kiválasztása 

 166/20009.(V.28.) KMOP-4.3.2.-2008. Pest megye dél-keleti területi igényeit 

kiszolgáló alapfokú járó-beteg szakellátás fejlesztése című projekt 

könyvvizsgálói feladatainak ellátásra cég kiválasztása 

 167/2009.(V.28.) „Lehetőségeink Főtere – Kossuth tér környezetrendezése 

Abonyban c. projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátására cég kiválasztása 

 168/2009.(V.28.) Lehetőségeink Főtere – Kossuth tér környezetrendezése 

Abonyban c. projekt könyvvizsgálói feladatainak ellátására cég kiválasztása 

 169/2009.(V.28.) „Abony Város belterületi kapcsolatainak javítása az élhetőbb 

település megvalósítása érdekében’ című és a KMOP-2.1.1./B-08-2008-0053-s 

azonosítási számú pályázathoz a projekt műszaki ellenőri feladatainak 

ellátására történő cég kiválasztása 

 170/2009.(V.28.) „Abony Város belterületi kapcsolatainak javítása az élhetőbb 

település megvalósítása érdekében’ című és a KMOP-2.1.1./B-08-2008-0053-s 

azonosítási számú pályázat könyvvizsgálói feladatainak ellátására történő cég 

kiválasztása 

 171/2009.(V.28.) KMRFT-TEUT Abony Város belterületi Apponyi út 

burkolatjavítása projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátására történő cég 

kiválasztása 

 Z-184/2009. (IV.25.) Az Abokom Nonprofit Kft.  Alapító Okiratának 

módosítása 

 Z-190/2009.(VI.25.) Abony, Kossuth tér 18. 5503/1 hrsz-ú Kinizsi Pál 

Gimnázium és Szakközépiskola tetőcseréje és statikai megerősítésének 

megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás hirdetményének megtárgyalása  

 197/2009.(VI.25.) Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskolán végrehajtandó 

munkálatok műszaki ellenőri feladatainak ellátására cég kiválasztása 

 202/2009. (VI.25.) A logopédiai és gyógytestnevelési feladatok 2009. 

szeptember 1-től történő ellátásáról szóló megállapodás jóváhagyása 

 206/2009.(VI.25.) Az egyházi ingatlan kártalanítási összeg befektetése 
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 208/2009.(VI.25.) Az Intexa Ingatlanfejlesztő Kft-vel kötött adásvételi 

szerződés módosítása 

 209/2009.(VI.25.) Abony település környezetvédelmi programjának elkészítése 

 210/2009. (VI.25.) Az Európai Mobilitási Hét 2009. évi Kartájához történő 

csatlakozás 

 211/2009.(VI.25.) A 2009. évi decentralizált fejlesztési és területfejlesztési 

célelőirányzatból megvalósuló és a Közép-magyarországi Regionális 

Fejlesztési Tanács által kiírásra került önkormányzati fejlesztések támogatása 

területi kötöttség nélkül című KMRFT-CEDE-2009 (Gyulai Gaál Miklós 

Általános Iskola) pályázati kiíráson történő részvételi lehetőségről szóló 

172/2009. (V. 28.) számú határozat módosítása 

 212/2009.(VI.25) A 2009. évi decentralizált fejlesztési és területfejlesztési 

célelőirányzatból megvalósuló és a Közép-magyarországi Regionális 

Fejlesztési Tanács által kiírásra került önkormányzati fejlesztések támogatása 

területi kötöttség nélkül című KMRFT-CEDE-2009 (Somogyi Imre Általános 

Iskola) pályázati kiíráson történő részvételi lehetőségről szóló 173/2009. (V. 

28.) számú határozat módosítása 

 213/2009.(VI.25) A 2009. évi decentralizált fejlesztési és területfejlesztési 

célelőirányzatból megvalósuló és a Közép-magyarországi Regionális 

Fejlesztési Tanács által kiírásra került KMRFT-TEUT-2009 (Vak Bottyán, 

Thököly utak) pályázati kiíráson történő részvételi lehetőségről szóló 

176/2009. (V. 28.) számú képviselő-testületi határozat módosítása 

 214/2009.(VI.25) A 2009. évi decentralizált fejlesztési és területfejlesztési 

célelőirányzatból megvalósuló és a Közép-magyarországi Regionális 

Fejlesztési Tanács által kiírásra került KMRFT-TEUT-2009 (Báthory, Deák, 

Jókai utak) pályázati kiíráson történő részvételi lehetőségről szóló 177/2009. 

(V. 28.) számú képviselő-testületi határozat módosítása 

 215/2009.(VI.25.) A 2009. évi decentralizált fejlesztési és területfejlesztési 

célelőirányzatból megvalósuló és a Közép-magyarországi Regionális 

Fejlesztési Tanács által kiírásra került KMRFT-TEUT-2009 (Szapáry út) 

pályázati kiíráson történő részvételi lehetőségről szóló 178/2009. (V. 28.) 

számú képviselő-testületi határozat módosításáról 

 Z-221/2009.(VII.09) Az „Abony Város Önkormányzata fenntartása alatt 

működő Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola tetőcseréje és statikai 

megerősítése” kivitelező kiválasztására döntési javaslat 

 Z-222/2009.(VII.09.) Abony, Kossuth tér 18. 5503/1 hrsz-ú Kinizsi Pál 

Gimnázium és Szakközépiskola tetőcseréje és statikai megerősítésének 

megvalósítására irányuló új közbeszerzési eljárás lefolytatásának 

megtárgyalása 

 227/2009.(VII.09.) Útépítések miatt indokolt vízvezeték csere megvalósítása, 

és az ahhoz szükséges fedezet biztosítása 

 229/2009.(VII.09.) Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola tetőcseréjének 

megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolítására cég kiválasztása 

 234/2009. (VII.16.) A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás által benyújtásra 

kerülő KMOP-208-3.1.2/C Turisztikai Desztinációs Menedzsment Szervezetek 

Támogatása című pályázatban vállalt kötelezettségek támogatása 

 235/2009.(VII.16.) Abony Városi Polgárőrség támogatási kérelmének 

elbírálása 

 237/2009.(VII.16.) Az egyházi ingatlan kártalanítási összeg befektetése 
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2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő megjelölése nélkül rendeli 

el az alábbi határozatok végrehajtására: 

 Z-150/2009.(V.28) Lehetőségeink Fő tere – Kossuth tér környezetrendezése 

Abonyban (I. ütem), KMOP-5.2.1/A-2008-0040 azonosítási számú projekt 

kivitelezési feladatainak ellátására kiírt közbeszerzési eljárás eredményének 

megállapítása 

 230/2009.(VII.09.) „ÁROP-3.A.1 pályázati kiírás alapján a polgármesteri 

hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban” c. projekt 

projektmenedzsmenti feladatainak ellátására cég kiválasztása 

 231/2009.(VII.09.) „ÁROP-3.A.1 pályázati kiírás alapján a polgármesteri 

hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban” c. projekt 

közbeszerzési feladatainak ellátására cég kiválasztása 

 Z-232/2009.(VII.16.) „Abony Város öt belterületi utcájának szilárd 

útburkolattal történő ellátására, és egy belterületi út útfelújítási munkáira” 

kivitelező kiválasztása 

 

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő hosszabbítását rendeli el az 

alábbi határozatok végrehajtására: 

 

 

 Z-340/2008. (VI. 26.) Az Ungár-kúria Abony, Szolnoki út 3. sz. alatti, 3262 hrsz-ú 

ingatlan értékesítése 

Határidő: 2009. december 31. 

 416/2008. (XII.18.) A Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság megbízása Főtér 

kivitelezésére közbeszerzési eljárás lefolytatására 

Határidő: 2009. október 31 

 79/2009. (III.26) KEOP-2009-5.3.0/A kódjelű „Épületenergetikai fejlesztések” című 

pályázat benyújtása 

Határidő: 2009. december 31. 

 Z-143/2009. (IV.30.) A szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak 

megválasztása 

Határidő: 2010. február 28. 

 157/2009.(V.28.) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények alapító okiratának 

módosítása 

Határidő: 2009. szeptember 1. 

 162/2009.(V.28) Remondis Kétpó Kft. önkormányzati tulajdonú üzletrészének közös 

tulajdonná alakítására vonatkozó szerződés jóváhagyása 

Határidő: 2009. szeptember 30. 

 204/2009.(VI.25.) A nyári gyermekétkeztetés biztosítása 

Határidő: 2009. szeptember 30. 

 205/2009.(VI.25.) Abony Város belvíz elvezető rendszer (II. ütem) engedélyezés 

szintű tervdokumentációjának tervezésére tervező megbízása 

Határidő: 2009. december 31. 

 218/2009.(VI.25.) A Közép-magyarországi  Operatív Program keretében kiírásra 

került „Pest megyei település-központok fejlesztése – Kisléptékű megyei fejlesztések” 

c. és a KMOP-2009-5.2.1/A kódjelű pályázati kiíráson történő részvételi lehetőség 

Határidő: 2009. szeptember 30. 
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 225/2009.(VII.09.) Sívó kúria tatarozása, SANAMED Kht-val kötött szerződés 

módosítása 

Határidő: 2009. szeptember 30. 

 Z-226/2009.(VII.09.) Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú 

járóbeteg szakellátás fejlesztése című pályázat megvalósítására irányuló közbeszerzési 

eljárás ajánlattételi felhívásának megtárgyalása 

Határidő: 2009. október 31. 

 233/2008. (VI. 26.) Abony, Lovassy u. 3. sz. alatti 2253/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése 

Határidő: 2009. december 31. 

 236/2009.(VII.16.) A Sívó kúria tatarozása, Vállalkozási Szerződés megkötése, és a 

SANAMED Kht-val kötött szerződés módosítása 

Határidő: 2009. szeptember 30. 

 

A határozatról értesülnek: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

Dr. Németh Mónika jegyző 

Urbán Ildikó aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

- - - 

 

19./ Napirendi pont tárgya: A Vasút út alatt húzódó vízvezeték hálózat csere megvalósítása, 

és az ahhoz szükséges fedezet biztosítása 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

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

kívánta. 

 

Kérdezte, van-e kérdés, hozzászólás? 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról. 

 

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

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

határozatot hozta: 

 

276/2009. (VIII. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Vasút út alatt húzódó vízvezeték hálózat csere megvalósításáról, és az ahhoz szükséges 

fedezet biztosításáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló többször 

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

hozza: 
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1. Képviselő-testület a Nagykőrösi út és a Bethlen Gábor út közötti szakaszon a Vasút út 

alatt húzódó vízvezeték hálózat cseréjére az ABOKOM Nonprofit Kft-t bízza meg 

5.625.000,-Ft + Áfa díjazásért, a mellékelt vállalkozási szerződés szerint. 

 

2. A munka elvégzéséhez szükséges 5.625.000,-Ft + Áfa összeg fedezetét a Városi 

tevékenység működési céltartalék soron biztosítja. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a 

határozat mellékletét képező szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2009. szeptember 10. 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik: 

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Határozatról értesül: 

 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

 Dr. Németh Mónika jegyző 

 Urbán Ildikó aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 ABOKOM Nonprofit Kft. 

  

VÁLLALKOZÁSI  SZERZŐDÉS  

 

Építés megnevezése, címe:  

Vízvezeték hálózat cseréje a 2740 Abony, Vasút út - Nagykőrösi út és a Bethlen Gábor 

utca közötti 375 fm – es szakaszában 

 

2. SZERZŐDŐ FELEK: 

2.1. Megrendelő:  

Cég neve:  Abony Város Önkormányzata 

Címe:         2740 Abony, Kossuth tér 1. 

Levélcím:   2740 Abony, Kossuth tér 1. 

Telefon:     53/360-135 

Fax:            53/360-010 

Képviselői:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Számlavezető bank: Erste Bank Rt. 11993609-06147486-10000104 

Adószáma:   15390709-2-13 

 

2.2. Vállalkozó 

Cég neve:  ABOKOM Nonprofit Kft. 

Címe:        2740 Abony, Kossuth tér 1. 

Telephelye: 2740 Abony, Tamási Áron utca 2. 

Telephely címe: 2740 Abony, Tamási Áron utca 2. 

Telefon:  53/562-071, 30/94-61-321, 30/2-69-17-52 

Fax:  53/562-071 

Képviselői: Kollár Péter 

       Számlavezető bank: OTP Bank Rt. 

       Számla száma: 11742142-20008907 
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       Adószáma: 20244075-2-13 

      Cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-118514 

 

2 .  SZERZŐDÉS TÁRGYA 

A vállalkozó köteles a vízvezeték hálózat cseréjére a 2740 Abony, Vasút út - Nagykőrösi út és 

a Bethlen Gábor utca közötti 375 fm – es szakaszában. 

     

4. VÁLLALKOZÓI DÍJ 

       A szerződés 2.pontjában meghatározott műszaki tartalom megvalósításáért Vállalkozót az  

      alábbi vállalkozási díj illeti meg: 

Vállalkozási díj mindösszesen: 5.625.000,-Ft +  Áfa, azaz bruttó: 7.031.250,- Ft. 

 

A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalkozói díj tartalmazza a jelen szerződés tárgyát képező 

munkák teljes körű megvalósításának költségeit, díjait. 

 

Megrendelő kijelenti – hogy a tárgyi munka megvalósulásának pénzügyi fedezete 

rendelkezésre áll. 

 

 4.   SZÁMLÁK 

 

4.1. Szerződő felek rögzítik, hogy Vállalkozó 1 (egy) végszámlát nyújthat be. 

 

4.2. A vállalkozói díj elszámolása a Vállalkozó által kiállított és a Megrendelő felé benyújtott 

– a Megrendelő részéről arra jogosult által leigazolt - végszámlával történik. A Vállalkozó a 

számláját azt követően jogosult benyújtani, miután a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv a 

Megrendelő részéről rögzített hiányosságot nem tartalmaz, illetve a Megrendelő által feltárt 

hiányosságok pótlását Vállalkozó a Megrendelő által leigazoltan hiánytalanul és kifogás 

nélkül elvégezte. A Vállalkozó által kiállított végszámla alapja a szerződés műszaki 

tartalmának megvalósulását igazoló, Felek által lezárt és aláírt műszaki átadás-átvételi 

jegyzőkönyv. Mielőtt a Vállalkozó az elvégzett munkájáról végszámlát állítana ki, a munka 

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

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

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

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

feltárt hiányosságok pótlására felszólítani.   

 

 4.3. Megrendelő képviseletében a számla igazolására jogosult:  

    Valaczkainé Varga Erzsébet 

    Településfejlesztési Osztály 

 53/360-832 

 

5. FIZETÉSI HATÁRIDŐK 

5.1. Megrendelő vállalja, hogy a leigazolt számla összegét annak elfogadása esetén a 

kézhezvételtől számított 30 napon belül átutalja a Vállalkozó OTP Banknál vezetett 

11742142-20008907 számú számlájára. 

5.2. Késedelmes számlakifizetés esetén a Vállalkozó a jelen szerződés megkötése 

időpontjában érvényes, jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi 

kamatot számíthat fel és számlázhat ki a Megrendelő felé. 
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5.3. A Vállalkozó által elmulasztott vagy késedelmesen átadott készre jelentés a 

Megrendelő részéről történő fizetési késedelmet kizárja. 

 

6. A  SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐI: 

6.1. A szerződés tárgyát képező munka megkezdésének időpontja: 2009. szeptember 30. 

6.2. A munka befejezésének határideje: 2009. október 25. 

 

7. KÖTBÉR 

7.1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a teljesítési határidő késedelmes 

teljesítése esetén a Vállalkozót napi 100.000,- Ft mértékű késedelmi kötbérfizetési 

kötelezettség terheli, melyet Megrendelő a Vállalkozó végszámlájában feltüntetve – a 

köbér számításának indokolása mellett - a követelt vállalkozói díjból levonva érvényesít. 

 

 

7.2. A Vállalkozó nem szankcionálható kötbér kirovással vagy a szerződéstől nem 

teljesítés okán történő elállással, ha a Vállalkozó késedelmét a szerződés teljesítésében és 

más szerződés szerinti kötelezettségének elmulasztását Vis maior bekövetkezése okozta. 

Vis maiornak minősíthető minden olyan esemény, amely kívül esik a Vállalkozó vagy  

Megrendelő (a helyzettől függően) ellenőrzésén, és amely nem volt elkerülhető az érintett 

Felek ésszerű körültekintése ellenére sem. 

 

8. VÁLLALKOZÓI KÖTELEZETTSÉGEK 

 

8.1. Vállalkozó a szerződés teljesítése során bekövetkező esetleges problémákat és  

akadályoztatásokat – különös tekintettel a teljesítési határidőkre és a szerződéses 

összegekre - köteles a Megrendelővel azonnal levélben közölni. Ennek megfelelően 

bejegyzés az építési naplóba, nem elegendő. 

8.2. Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező munkákat a rendelkezésre bocsátott mérési 

        eredmények, a vállalkozási szerződés feltételei, építési napló bejegyzései szerint az 

érvényes Nemzeti Szabványok előírásainak megfelelően I. (első) osztályú minőségben 

elvégezni és teljesítésként csak az fogadható el. 

Vállalkozó dolgozói a munkahelyen csak magyar állampolgárok, vagy érvényes 

munkavállalási engedéllyel rendelkező külföldiek lehetnek.    

8.3. Vállalkozó az anyagok, szerelvények, gépek stb. beépítésénél az I. osztályú minőség  

      biztosítását az érvényes rendeletek és szabványok szerint vállalja és azt 

       minőségtanúsítvánnyal igazolja. 

8.4. A munkahelyen tárolt anyagokért Vállalkozó felel. Megrendelő jogosult a beépítésre  

       kerülő vagy beépített anyagok minőségét ellenőrizni. A beazonosítható műbizonylatokat 

      Vállalkozónak a munkahelyen kell rendezett formában megőrizni s az átadási  

      dokumentációban Megrendelőnek a műszaki átadáskor átadni. 

8.5. Vállalkozó a munkálatok helyszíni irányítását a munkahelyen állandó jelenlévő,  

        rádiótelefonnal rendelkező felelős műszaki vezetővel biztosítja. 

8.6. Vállalkozó kötelezettsége az építési napló felfektetése és előírásoknak megfelelő  

        (folyamatos) vezetése. 

8.7. Vállalkozó kötelezettséget válla az állag-, vagyon – és életvédelem biztosításának  

        garantálására, az okozott károk helyreállítására, illetve megtérítésére. Vállalkozó nem 

        szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel tartozik. 

8.8. Vállalkozó a végleges műszaki átadásig köteles gondoskodni a beépített, elkészült  

       munkarészek védelméről és szüksége esetén (rongálás vagy lopás) azok javításáról, 

       pótlásáról. 
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8.9. Vállalkozó köteles a munkaterület megközelíthetőségét biztosítani. (Mentő, tűzoltó, 

         szemétszállítás.) 

8.10.Vállalkozó köteles a munkavégzés során a vonatkozó érvényben lévő tűzvédelmi, 

munkavédelmi, környezetvédelmi előírásokat betartani. 

 

9. MEGRENDELŐI KÖTELEZETTSÉGEK 

9.1 Megrendelő és /vagy megbízottja által vezetett építési naplót 5 munkanaponként   

        ellenőrzi. 

9.2 Megrendelő a Vállalkozó készre jelentése alapján a műszaki átadás-átvételi eljárást  

       kitűzi és lefolytatja, és szükség esetén arra az illetékes szakhatóságokat meghívja. 

9.3 Megrendelő a szerződésben foglalt vállalási árat – a szerződés feltételei szerint –  

        megfizeti 

9.4 Megrendelő a Vállalkozó által igénybevett felvonulási területet térítés nélkül biztosítja. 

9.5 Megrendelő az építkezéshez szükséges, biztonságtechnikai követelményeknek megfelelő 

        és építésre alkalmas állapotban lévő munkaterületet köteles átadni.  

 

10.  EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK 

10.1 A munkaterület átadás-átvétele munkanaplóban történik. A naplóban felek képviselői 

       rögzítik az együttműködés részletes feltételeit. 

10.2 Vállalkozó 1 munkával kapcsolatos javaslatait csak megrendelői jóváhagyás esetén 

       valósíthatja meg. 

10.3 Vállalkozó a létesítménnyel és annak kivitelezésével kapcsolatos nyilvános közleményre         

       csak Megrendelő beleegyezésével jogosult. 

 

10.4 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban  

        nyilatkozatra, aláírásra jogosult: 

         

        a) Megrendelő részéről: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

        

        b) Vállalkozó részéről: Kollár Péter 

 

10.5 A kivitelezés felelős helyszíni műszaki irányítója: 

 

         a) Megrendelő részéről: Valaczkainé Varga Erzsébet 

 

        b) Vállalkozó részéről: Tarjáni Lászlóné  

 

11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

A Megrendelőnek és a Vállalkozónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy 

tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a 

szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merült fel. Minden felmerülő, a 

szerződés 

teljesítését akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni. 

 

Ha a felek az említett közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül nem 

tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy 

pertárgyértéktől függően a Ceglédi Városi Bíróság, vagy a Pest Megyei Bíróság illetékességét 

kötik ki. 
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Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 

 

A jelen megállapodást, amely  5 szó szerint megegyező eredeti példányban készült, a 

szerződő felek elolvasták, megértették és mint akaratukkal megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

A szerződés elválaszthatatlan részét képezik: 

- Az árajánlat 

- A beárazott költségvetés 

 

A szerződés mindkét fél cégszerű aláírásával jön létre. Felek egyetértésük jeléül a jelen 

Vállalkozási szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. A szerződést csak 

a szerződő felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. Nem helyettesítheti a szerződés 

módosítását kooperációs jegyzőkönyvben rögzített megállapodás, építési naplóban történt 

bejegyzés vagy bármiféle megállapodás. 

 

Kelt: Abony, 2009. szeptember  ….. . 

 

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

Abony Város Önkormányzat képviseletében:      Abokom Nonprofit Kft képviseletében: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester         Kollár Péter ügyvezető 

  Megrendelő                                                                 Vállalkozó 

 

- - - 

 

 

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 

 

 

 

 

Földi Áron         Gulykáné Gál Erzsébet  

jegyzőkönyv hitelesítők 


