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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 09-én 
megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Bánné Hornyik Mária, 
Csányi Tibor, Habony István, Kocsiné Tóth Valéria, Murvainé Kovács Rita, Paczáriné 
Barna Rozália, Pető Istvánné, Retkes Mária, Szabó András Istvánné képviselő 10 fő 
 
Napirend tárgyalása közben érkezett: Dr. Egedy Zsolt alpolgármester, Dudinszky 
István, Gulykáné Gál Erzsébet, Krupincza Tibor, Mészáros László, Parti Mihály 
 
Polgármesteri Hivatal részéről: Dr. Németh Mónika jegyző, Urbán Ildikó aljegyző, 
Kovács Teodóra humán közszolgáltatások és munkaügyi osztályvezető, Dr. Pástét 
Rita jegyzői titkárságvezető, Bóta Lászlóné okmányiroda vezetője, Gebeiné Hangyál 
Gabriella gyámhivatal vezetője, Győri Lászlóné hatósági és ügyfélszolgálati mb. 
osztályvezető, Márkus Tamás okmányirodai ügyintéző, Bankó Gábor okmányirodai 
ügyintéző, Farkasné Fazekas Mária jegyzőkönyvvezető 
 
Intézmények részéről jelen volt: Kazinczyné Juhász Ildikó intézményvezető Somogyi 
Imre Általános Iskola, Sátorné Tóth Melinda óvodavezető Pingvines Óvoda, 
Kalászné Vámos Katalin óvodavezető Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, Bakosné 
Kocsi Judit intézményvezető Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény, Dr. Soós Ferenc intézményvezető Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
 
Állampolgári megjelenés: 2 fő 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Köszöntötte a jelenlévőket, megállapította, hogy a 
képviselő-testület határozatképes.  
 
Jegyzőkönyvi hitelesítők személyére javasolta Bánné Hornyik Mária és Paczáriné 
Barna Rozália képviselőket. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a jegyzőkönyvi hitelesítők 
személyéről. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen, 0 nem szavazattal és 0 
tartózkodás mellett egyetértett Bánné Hornyik Mária és Paczáriné Barna Rozália 
jegyzőkönyvi hitelesítők személyével. 
 
Ismertette a meghívóban kiadott napirendi pontokat.  
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen, 0 nem szavazattal, és 0 
tartózkodás mellett a napirendeket egyhangúlag elfogadta. 
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Nyílt ülés: 
Napirend:        Előadó: 

1. KMOP-4.3.2.-2008. Pest megye dél-keleti  Romhányiné dr. Balogh Edit 
területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg Polgármester 
szakellátás fejlesztése című pályázathoz  
kapcsolódó önerő megállapítása 
 

2. Bölcsőde és közoktatási intézmények infra- Romhányiné dr. Balogh Edit 
strukturális fejlesztésének támogatására   Polgármester 
pályázat benyújtása 
 

3. Alapfokú művészeti képzést folytató oktatási Romhányiné dr. Balogh Edit 
    intézmények eszközfejlesztésének támogatása Polgármester 
 

- - - 
 
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester az ülésre megérkezett, így a jelenlévő 
képviselők száma 11 fő 
 
1./ Napirendi pont tárgya: KMOP-4.3.2.-2008. Pest megye dél-keleti területi igényeit 
kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című pályázathoz kapcsolódó 
önerő megállapítása 
 
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 
Dudinszky István képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők 
száma 12 fő 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, 
kiegészíteni nem kívánta. 
 
Kérdezte van-e kérdés, hozzászólás. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati 
javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a képviselő-testület 12 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta, és a 
következő határozatot hozta: 
 

51/2009. (III. 09.) sz. Képviselő-testületi határozat a KMOP-4.3.2.-2008-
0008 jelű, „Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú 
járóbeteg szakellátás fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó önerő 
megállapításáról 
 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi 
határozatot hozza: 
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Abony Város Önkormányzat a KMOP-4.3.2.-2008-0008 jelű „Pest megye dél-
keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése” 
című pályázat megvalósításához kapcsolódó önerőt 48.535.769,-Ft 
összegben a 2008. április 11-én kibocsátott kötvény terhére biztosítja. 
 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
A határozat végrehajtásában közreműködik: 
 Településfejlesztési Osztály 
 Gazdasági Osztály 
Határozatról értesül:  
 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
 Dr. Németh Mónika jegyző 
 Urbán Ildikó aljegyző 
 Településfejlesztési Osztály 
 Gazdasági Osztály 
 Jegyzői Titkárság 

- - - 
 
Gulykáné Gál Erzsébet képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő 
képviselők száma 13 fő 
 
2./ Napirendi pont tárgya: Bölcsőde és közoktatási intézmények infrastrukturális 
fejlesztésének támogatására pályázat benyújtása 
 
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
Kiegészítésül elmondta, hogy minden intézmény megfelel a kritériumoknak. Általános 
iskola, bölcsőde és óvoda pályázhat. Javasolta támogatni a pályázatot. Óvodák 
esetében a vizesblokkot kell cserélni, valamint játszótéri eszközöket fejleszteni. 
Általános iskoláknál tetőcserére és akadálymentesítésre lehet pályázni, de ezt nem 
javasolta, mert a későbbiekben kiírásra kerül uniós pályázat. 
 
Retkes Mária: Kérdezte, hogy március 27-ig kell benyújtani a pályázatot? Mielőtt 
benyújtják ki fog-e derülni, hogy mire nyújtották be? Költségbecslést ki készíti, 
mennyi lesz az önerő? 
 
Mészáros László képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők 
száma 14 fő 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy a március 26-i testületi ülésre vissza 
fogják hozni az anyagot. Március 05-én jelent meg a pályázat. Összességében nagy 
jelentőségű pályázatról van szó, 100 millió forint az elnyerhető összeg. 
 
Parti Mihály képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők száma 
15 fő 
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Retkes Mária: Kérdezte, hogy a pályázathoz nem kell tervet készíteni? A jelenlegi 
anyagból nem derül ki, hogy mi a pályázat feltétele. Ki fogja elkészíteni a pályázat 
műszaki részét? 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Vizesblokkok cseréje nem építési engedélyköteles. 
Árajánlatot fognak bekérni vállalkozóktól. A pályázathoz szükséges igényfelmérés 
valamennyi intézmény részéről rendelkezésre áll. Két általános iskola esetében 
tervvel rendelkeznek, ezekre csak ajánlatot kell kérni. A fent említett összeg a 
maximum, ami kérhető. 
 
Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, hogy pályáznak bölcsőde felújításra is. Óvodai 
intézményen belül van a bölcsőde, kérdezte, hogyan lehet ezt kezelni, vagy 
megfelelnek így a pályázati kiírásnak? Kiírás címe mit tartalmaz? Az anyag 
egységesen kezeli az óvodai és az általános iskolai kiírást, nem látja az anyagban a 
részletes kiírást. Egyetértett a Pénzügyi Bizottság elnökének hozzászólásával. Tény, 
hogy vannak jogos kérések az intézmények részéről. Az elmúlt nyári pályázatokból 
okulva forintos összeg kerüljön megtárgyalásra és elfogadásra, határozat szülessen 
róla. Összegzés kellene, milyen elvégzendő munka kerülne a pályázatba. Az anyag 
elkészítésére alkalmasnak találta a településfejlesztési osztályt. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Bölcsőde esetében szerepel külön a játszótér 
felújítása, tehát nem a bölcsődei csoportszoba bővítése, hanem a játszótér 
kialakítása. Szivárvány óvodánál a vizesblokk felújítása szerepel.  
 
Habony István: Aggályosnak tartotta, hogy túl korán került ide az anyag és az 
osztály részéről nincs kellőképpen kidolgozva. Bölcsődét nemrég újították fel 
külsőleg. Azt is meg kell vizsgálni, hogy a kötvényből mire lehet fordítani pénzt. 
Fejlesztések vonatkozásában jó lenne látni, hogy az óvodákban kell-e fejlesztés és 
mikor. Meg kell nézni, hogy az itt lévő abonyi gondozásban lévő gyerekek 
óvodáztatása megfelelő-e. Véleménye szerint nagyon sok szülő hivatásos anyaként 
dolgozik, a gyermekeket beadják óvodába ezért van szükség nagy beruházásra. 
Megkérte jegyzőnőt, hogy a következő testületi ülésre készítsenek arra vonatkozó 
kimutatást, hogyan alakul az Abonyban született és az idehozott gyermekek 
létszáma. Javasolta, hogy legkésőbb március 23-ig kapják meg a pályázatíró által 
elkészített anyagot, hogy konkrétan mire fognak pályázni. 
 
Krupincza Tibor képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők 
száma 16 fő 
 
Dudinszky István: Véleménye szerint a korábbi években mindig félretolták az 
óvodákkal kapcsolatos fejlesztéseket. Óvónők nem voltak elég agresszívek e 
tekintetben. Kérdezte, hogy a képviselők végig járták-e és megvizsgálták-e az 
óvodák állapotát, helyzetét? A pályázat adta lehetőségeket meg kell ragadni. Látni 
lehet, hogy nincs kellőképpen előkészítve az anyag, de a sarokszámok jól láthatóak. 
Ne a hibákat keressék az anyagban.  
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Sürgősen bele kell fogni, de az intézményvezetők 
nélkül nem lehet. Ők tudják, hogy mit szeretnének, de a jogszabálynak is meg kell 
felelni. Meglévő intézmények korszerűsítése a cél. Támogatná, hogy ne 
intézményekre adjanak be pályázatot. Konkrét önerő megjelölésével, a konkrét 
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számok ismeretében kerüljön vissza az anyag a testületi ülésre. Raiffeisen bankkal 
kötött szerződés tartalmazza az infrastrukturális fejlesztést is. A jelenlegi 
kötvényszabályzat uniós pályázatokra szól, ezért a kötvényszabályzatot módosítani 
kell. 
 
Gulykáné Gál Erzsébet: Támogatta az előterjesztésben foglaltakat. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és az 1-es 
számú határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az előterjesztést és az 1-es számú határozati javaslatot 
egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 
52/2009. (III. 09.) sz. Képviselő-testületi határozat bölcsőde és közoktatási 
intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatására pályázat 
benyújtásáról 
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Abony Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Bölcsődék és közoktatási 

intézmények infrastrukturális fejlesztése pályázati kiírásra a Szivárvány Óvoda 
és Bölcsőde infrastrukturális fejlesztésére.  

 
2. A pályázathoz szükséges maximum 4 millió Ft önerőt (20%) a 2008. április 11-

én kibocsátott kötvény terhére biztosítja. 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert a 
pályázat benyújtásához szükséges előkészületi munkálatok elvégzésére, 
valamint a pályázati dokumentáció aláírására. 

Határidő: 2009. március 27. 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit  
A 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 
Valamennyi Osztályvezető 
Pa-Ku Consulting Bt. 
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 

- - - 
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Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a 2-es számú 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az előterjesztést és a 2-es számú határozati javaslatot 
egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 
53/2009. (III. 09.) sz. Képviselő-testületi határozat bölcsőde és közoktatási 
intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatására pályázat 
benyújtásáról 
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Abony Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Bölcsődék és közoktatási 

intézmények infrastrukturális fejlesztése pályázati kiírásra a Pingvines Óvoda 
infrastrukturális fejlesztésére.  

 
2. A pályázathoz szükséges maximum 4 millió Ft önerőt (20%) a 2008. április 11-

én kibocsátott kötvény terhére biztosítja. 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert a 
pályázat benyújtásához szükséges előkészületi munkálatok elvégzésére, 
valamint a pályázati dokumentáció aláírására. 

 
Határidő: 2009. március 27. 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit  
A 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 
Valamennyi Osztályvezető 
Pa-Ku Consulting Bt. 
Pingvines Óvoda 

- - - 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a 3-as számú 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az előterjesztést és a 3-as számú határozati javaslatot 
egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
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54/2009. (III. 09.) sz. Képviselő-testületi határozat bölcsőde és közoktatási 
intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatására pályázat 
benyújtásáról 
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Abony Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Bölcsődék és közoktatási 

intézmények infrastrukturális fejlesztése pályázati kiírásra a Szivárvány Óvoda 
és Bölcsőde intézmény bölcsődei feladat ellátását szolgáló épület, játszóudvar 
felújítására, korszerűsítésére, bölcsődei ellátáshoz szükséges eszközök, 
berendezések beszerzésére.  

 
2. A pályázathoz szükséges maximum 4 millió Ft önerőt (20%) a 2008. április 11-

én kibocsátott kötvény terhére biztosítja. 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert a 
pályázat benyújtásához szükséges előkészületi munkálatok elvégzésére, 
valamint a pályázati dokumentáció aláírására. 

 
Határidő: 2009. március 27. 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit  
A 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 
Valamennyi Osztályvezető 
Pa-Ku Consulting Bt. 
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 

- - - 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a 4-es számú 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az előterjesztést és a 4-es számú határozati javaslatot 
egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 
55/2009. (III. 09.) sz. Képviselő-testületi határozat bölcsőde és közoktatási 
intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatására pályázat 
benyújtásáról 
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 
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1. Abony Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Bölcsődék és közoktatási 
intézmények infrastrukturális fejlesztése pályázati kiírásra a Gyöngyszemek 
Óvodája infrastrukturális fejlesztésére.  

 
2. A pályázathoz szükséges maximum 4 millió Ft önerőt (20%) a 2008. április 11-

én kibocsátott kötvény terhére biztosítja. 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert a 
pályázat benyújtásához szükséges előkészületi munkálatok elvégzésére, 
valamint a pályázati dokumentáció aláírására. 

 
Határidő: 2009. március 27. 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit  
A 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 
Valamennyi Osztályvezető 
Pa-Ku Consulting Bt. 
Gyöngyszemek Óvodája 

- - - 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és az 5-ös 
számú határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az előterjesztést és az 5-ös számú határozati javaslatot 
egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 
56/2009. (III. 09.) sz. Képviselő-testületi határozat bölcsőde és közoktatási 
intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatására pályázat 
benyújtásáról 
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Abony Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Bölcsődék és közoktatási 

intézmények infrastrukturális fejlesztése pályázati kiírásra a Somogyi Imre 
Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésére.  

 
2. A pályázathoz szükséges maximum 4 millió Ft önerőt (20%) a 2008. április 11-

én kibocsátott kötvény terhére biztosítja. 
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3. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert a 
pályázat benyújtásához szükséges előkészületi munkálatok elvégzésére, 
valamint a pályázati dokumentáció aláírására. 

 
Határidő: 2009. március 27. 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit  
A 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 
Valamennyi Osztályvezető 
Pa-Ku Consulting Bt. 
Somogyi Imre Általános Iskola 

- - - 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a 6-os számú 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az előterjesztést és a 6-os számú határozati javaslatot 
egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 
57/2009. (III. 09.) sz. Képviselő-testületi határozat bölcsőde és közoktatási 
intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatására pályázat 
benyújtásáról 
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Abony Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Bölcsődék és közoktatási 

intézmények infrastrukturális fejlesztése pályázati kiírásra a Gyulai Gaál Miklós 
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális 
fejlesztésére.  

 
2. A pályázathoz szükséges maximum 4 millió Ft önerőt (20%) a 2008. április 11-

én kibocsátott kötvény terhére biztosítja. 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert a 
pályázat benyújtásához szükséges előkészületi munkálatok elvégzésére, 
valamint a pályázati dokumentáció aláírására. 

 
Határidő: 2009. március 27. 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit  
A végrehajtásban közreműködik: 
Településfejlesztési Osztály 
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Gazdasági Osztály 
Jegyzői Titkárság 
Határozatról értesül:  
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
Dr. Németh Mónika jegyző 
Urbán Ildikó aljegyző 
Valamennyi Osztályvezető 
Pa-Ku Consulting Bt. 
Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
 

- - - 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a 7-es számú 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az előterjesztést és a 7-es számú határozati javaslatot 
egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 
58/2009. (III. 09.) sz. Képviselő-testületi határozat bölcsőde és közoktatási 
intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatására pályázat 
benyújtásáról 
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Abony Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2008. 07. 15-én aláírt 

Megbízási Szerződés 2.2.2. pontja alapján megbízza a Pa-Ku Consulting Bt.-t 
a Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésének 
támogatására kiírt pályázati felhívásra önkormányzati pályázatok 
elkészítésével. 

 
2. A felek a megbízás díját 240.000,-Ft + Áfa összegben határozzák meg. A 

megbízási díj fedezete a költségvetés általános tartalékkeret terhére 
biztosított. 

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

a határozat mellékletét képező Vállalkozási Szerződés aláírására.  
                    
Határidő: 2009. március 27.  
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 
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Urbán Ildikó aljegyző 
Valamennyi Osztályvezető 
Pa-Ku Consulting Bt 

- - - 
 
3./ Napirendi pont tárgya: Alapfokú művészeti képzést folytató oktatási 
intézmények eszközfejlesztésének támogatása 
 
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
Kiegészítésül elmondta, hogy 5 évig garantálni kell a művészetoktatás fenntartását. 
 
Retkes Mária: Az előterjesztésben nem kerültek feltüntetésre összegek. Számok 
nélkül a Pénzügyi Bizottság részéről nem támogatta az előterjesztést. 
 
Gulykáné Gál Erzsébet: Véleménye szerint is jó lett volna látni, hogy milyen 
összegről van szó. A pályázatot támogatta, bár számok nélkül igen nehéz a döntés. 
Mindenképpen a költséghatékonyság irányába kell elmozdulni. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Megkérte Bakosné Kocsi Judit intézményvezetőt, 
hogy a pályázatról mondjon egy pár szót. 
 
Bakosné Kocsi Judit: Pályázatot az Oktatási Közalapítvány írta ki, alapfokú 
művészetoktatás támogatása céljából, a pályázatban foglalt anyag oktatási célt kell, 
hogy szolgáljon. Maximális összeg 5 millió forint. Több helyről is hallották már, hogy 
a Művelődési Ház elkelt, de hivatalos iratot még nem kaptak. Négy tantermet 
használnak ott, amennyiben elkel nem tudja hová mennek. A költségvetés 
tárgyalásakor a zeneiskola részére 1 millió forintot kért, mely összeg szűk 
anyagköltségre elegendő, tudomása szerint nem kapta meg az intézmény. 
Amennyiben a támogatást megkapták volna társadalmi munkával a többi részt hozzá 
tudták volna tenni. Szeretne támogatást kérni, hogy pályázhassanak. A pályázati díj 
10.000 forint. Pincefelújításra, teremtatarozásra használnák fel, amennyiben 
megnyernék a pályázatot. Plusz terem kialakítását csak így látja biztosítottnak. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy sem hivatalosan, sem pletyka szinten 
nem jutott tudomására, hogy elkelt volna a Művelődési Ház. Annyi bizalmat kért az 
intézménytől, amennyiben probléma merül fel, keressék meg őt. Mai napon 
szembesült ezzel a kérelemmel. 1 millió forintot kapott a zeneiskola, mely a 
költségvetés 17. mellékletében szerepel. Kérése, hogy bármiféle rossz közérzetet 
okozó dolog van, akkor üljenek le és beszéljék meg, hogy hivatalosan tudjon állást 
foglalni.  
 
Bakosné Kocsi Judit: Mai napig nem áll rendelkezésre a hatályos költségvetés, így 
az intézménynek nincs tudomása, hogy az összeget megkapták-e. 
 
Retkes Mária: Kérdezte, hogy önerő nem szükséges a pályázathoz? 
 
Bakosné Kocsi Judit: Csak 10.000 forintra van szükség. 
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Pető Istvánné: Gyulai Iskolában az alapfokú művészetoktatás tekintetében díjtételek 
tárgyalásakor a magasabb összeget fogadták el. A pályázat művészetoktatási 
intézményhez kötődik, vagy létszámhiány miatt nem lesz annyi igény akkor a 
színpadot nem kell felújítani, mert elég a Gyulai Iskolában lévő színpad. Kérdezte, 
hogy miért kell nagyobb színpad az iskolába? 
 
Dr. Soós Ferenc: A pályázat a fenntartóra vonatkozóan egyetlen egy kikötést tesz, 
mely szerint oktatási célra használhatja fel az elnyert összeget. Amennyiben úgy 
döntenek, hogy megszüntetik a művészetoktatást, akkor is 5 év alatt történik meg, 
mert kifutórendszerben működik. Kis magasságú a jelenlegi színpad és magasabbra 
pályázhatnának.  
 
Dr. Egedy Zsolt: A pályázat önerőt nem igényel, csak 10.000 forint eljárási 
összeget, 5 éves kötött időtartammal. 5 évig fenn kell tartani a zeneiskolát, illetve a 
zeneoktatást és művészeti ágat. A minimum jogszabályi megfelelésnek kritériuma a 
zeneiskola tekintetében a hangszerhiány témakörében, erre megfelelő lehet a 
pályázat. 5 év alatt, amennyiben valami változik, akkor ezt az összeget visszafizetik, 
mivel nem nagy nagyságrendről van szó. Gyulai Iskola tekintetében több éves álma 
válna valóra, ha a színpad megfelelően kialakításra kerülne, de egyáltalán erre van a 
pályázati kiírás? Akkor lenne értelme, ha az iskolának a jelenlegi színpadon meglévő 
négyzetmétereit nem csökkentené. Két helyiséget fel kell áldozni, meg kell vizsgálni, 
hogy ott vannak-e tartófalak. Abban az esetben van értelme, ha tartósan megoldott 
lesz a helyzet. A Pa-Ku Consulting Bt-vel kötött szerződés keretében kellene figyelni 
a pályázatokat, hogy az esélyeink megfelelő mértékben nőjenek. 
 
Gulykáné Gál Erzsébet: Mindenképen fontosnak tartotta egy színvonalas színpad 
kialakítását, az iskola aulája erre alkalmas. Nem biztos, hogy az 5 millió forintot meg 
fogják nyerni, de ilyen lehetősége nem szabad elszalasztani. 
 
Habony István: Kérte, hogy teremtsenek szinkront a meglévő anyag és a pályázati 
kiírás között. Nem szeretne információ hiány miatt rossz döntést hozni. Mindkét 
intézményvezető másról beszél, mint ami a kiadott anyagban szerepel. Véleménye, 
hogy Abonyban nem kellene két művészetoktatási intézményt fenntartani. Bihari 
Zeneiskolában elegendő lenne a művészetoktatás fenntartása, másik intézménytől 
elvonná ezt a képzést. Amennyiben a meglévő anyag fedi a valóságot, akkor 5 évre 
el kell kötelezni magunkat. Elhangzott, hogy hangszert kell vásárolni, akkor hangszer 
bérleti díjnak is be kell folyni, mely újabb hangszervásárlásra ad lehetőséget. 
Amennyiben az intézmény minden áron pályázni akar, saját kockázati alapjukra 
pályázzanak. Ebben a gazdasági helyzetben érdemes lenne megfontolni a második 
félévben, hogy a két oktatási intézményt összevonják. 
 
Dudinszky István: Véleménye szerint amennyiben minden a gyerekekkel, illetve 
szüleikkel akarunk megfizettetni, már nem lesznek világhírű zenészeink. Kevesen 
lesznek azok, akik meg tudják fizetni. Zeneiskola működését, művészetoktatást, 
valamint hangszervásárlást támogatta.  
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Szeretné, ha visszatérnének a napirend 
tárgyalásához. A pályázat feltétele, hogy 5 évig fenn kell tartani oktatási célra. 
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Bánné Hornyik Mária: Zeneiskolában a pincehelyiség állapotát már korábban 
felülvizsgálták, át szerették volna helyezni a foglalkozásokat, hogy ne kelljen bérleti 
díjat fizetni a Művelődési Háznak. Most itt a lehetőség, hogy felújítsák, ezt ki kell 
használni. Gyulai Iskolával kapcsolatban a pályázati kiírásban szerepel, 5 éves 
modern tánc oktatása, ez mit jelent? 
 
Dr. Soós Ferenc: Fenntartónak garanciát kell vállalni, hogy a megvalósítandó cél 
oktatási célt fog szolgálni, ezét került bele az 5 éves intervallum a modern tánc 
esetében. 
 
Gulykáné Gál Erzsébet: Véleménye szerint be kell vállalni ezt a pályázatot. 
Hangszerek beszerzését meg kell oldani, hogy további tehetségeket ne veszítsenek 
el. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Költségvetésben 1 millió forint került betervezésre 
hangszervásárlásra és pince felújításra, mely nagyon minimális összeg. Nagyon 
örülne, ha megnyernék a pályázatot. 
 
Kocsiné Tóth Valéria: Támogatta a pályázat benyújtását. Nagy szükség van a 
pályázatban megjelölt fejlesztések megvalósítására. 
 
Dr. Egedy Zsolt: A pályázati kiírás január 30., melyben a pályázók köre is 
megjelölésre került. Eszközfejlesztésre lehet felhasználni, a fenntartónak garanciát 
kell vállalni, hogy oktatási célt fog szolgálni, 5 éves intervallumban kell a fenntartónak 
támogató nyilatkozatot adni. Véleménye szerint a művészetoktatási képzésnek fenn 
kell maradnia. Támogatni kell a pályázat benyújtását. 
 
Dr. Németh Mónika: Gyulai Iskolában március 03-i keltezéssel íródott egy levél, 
melyre március 04-én küldtek választ, akkor keresték meg a Bihari Iskolát is. Március 
06-án kaptak egy levelet Dr. Soós Ferenc intézményvezetőtől, becsatolt egy 
pályázati kiírást, mely január 30-án kelt, azóta több testületi ülés is volt. Előterjesztést 
csak abból tudnak készíteni, ami anyagot megkapnak. Pályázati kiírást nem csatoltak 
az anyaghoz, de ki fogják küldeni. 
 
Kocsiné Tóth Valéria: Véleménye szerint ki kell használni a lehetőséget és be kell 
nyújtani a pályázatot. 
 
Dr. Soós Ferenc: Elmondta, hogy a pályázaton január 30-i dátum van, de március 
02-án érkezett meg, addig nem lehetett megtárgyalni. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy vállalják-e az intézmények a pályázat 
megírását? 
 
Bakosné Kocsi Judit: Igen, vállalják. 
 
Dr. Soós Ferenc: Igen, vállalják. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
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Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és az 1-es 
számú határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a képviselő-testület 14 igen és 1 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az előterjesztést és az 1-es számú határozati javaslatot 
egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 
59/2009. (III. 09.) sz. Képviselő-testületi határozat az alapfokú művészeti 
képzést folytató oktatási intézmények eszközfejlesztésének támogatásáról 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közOKA-XXVI Alapfokú 

Művészeti Intézmények támogatására kiírt pályázatra a Gyulai Gaál Miklós 
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pályázatának 
benyújtását az iskola aulájában lévő színpad felújítására és ahhoz 
reflektorállás létesítésére támogatja. 

 
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő – testülete biztosítja, hogy a pályázat 

során megvalósított beruházás, valamint a beszerzett eszközök kizárólag 
oktatási célt szolgálnak a pályázat benyújtását követő 5 évben. 

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

polgármestert a pályázathoz szükséges fenntartói nyilatkozat aláírásával. 
                 
Határozatról értesül: 
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
Dr. Németh Mónika jegyző 
Urbán Ildikó aljegyző 
Valamennyi Osztályvezető 
Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
 

- - - 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a 3-as számú 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a képviselő-testület 14 igen és 1 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az előterjesztést és a 3-as számú határozati javaslatot 
egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 
60/2009. (III. 09.) sz. Képviselő-testületi határozat az alapfokú művészeti 
képzést folytató oktatási intézmények eszközfejlesztésének támogatásáról 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közOKA-XXVI Alapfokú 

Művészeti Intézmények támogatására kiírt pályázatra a Bihari János 
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Zeneiskola pályázatának benyújtását hangszerek beszerzésére, és a 
pincehelyiség felújítására támogatja. 

 
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő – testülete biztosítja, hogy a pályázat 

során beszerzett eszközök, valamint a megvalósított beruházás kizárólag 
oktatási célt szolgálnak a pályázat benyújtását követő 5 évben. 

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

polgármestert a pályázathoz szükséges fenntartói nyilatkozat aláírásával. 
                  
Határozatról értesül: 
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
Dr. Németh Mónika jegyző 
Urbán Ildikó aljegyző 
Valamennyi Osztályvezető 
Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
 

- - - 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e napirend utáni kérdés, 
hozzászólás? 
 
Habony István: Alpolgármester úrtól kérdezte igaz-e, hogy a Lidl áruházlánc 
tárgyalásokat folytat a Művelődési Ház területének megvásárlására.  
 
Gulykáné Gál Erzsébet: Oktatási Bizottsági ülésen tárgyalták a Gyulai Iskola mellett 
lévő területet érintő közlekedési káosz megszüntetését, melyről határozatot is hoztak. 
A határozat arról szólt, hogy reggel fél 8 és 8 óra között nem parkolhatnak azon a 
területen. A szülők elvárják, hogy a határozatban foglaltak megvalósuljanak. Ebben 
kért segítséget. 
 
Dr. Egedy Zsolt: Habony úr kérdésére válaszolva elmondta, hogy március 9-ig 
jogerős érvényes adás-vételi szerződést nem látott. Tárgyalások folynak, 
amennyiben aláírt szerződés lesz, akkor Nagy András plébános a váci püspök 
jóváhagyásával tájékoztatni fogja az önkormányzatot. 
 
Parti Mihály: Március 15-én megrendezésre kerülő vásár szervezésével 
kapcsolatban kérte a képviselő-testület segítségét. 
 
Dr. Németh Mónika: Tájékoztatta a testületi tagokat, hogy a múlt hét pénteken 
súlyos incidens történt a hivatalban, ezért a későbbiekben egy fő fegyveres 
biztonsági őrre lenne szükség. 
 
Dr. Egedy Zsolt: Dr. Tóta Áron ügyvéd úr által elkészített jogi állásfoglalás szerint 
2009. március 19. az utolsó fellebbezési időpont a Tk-Víz-zel kapcsolatban, eddig 
lehet jogorvoslattal élni. Milyen megállapodás van ebben a kérdésben? 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Az ügyvéd úr által megküldött anyagban szerepel, 
hogy felmerült a Tk-Víz tulajdonosaiban, hogy mennyiben járult hozzá az 
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önkormányzat a Tk-Víz tönkremenetelére. Ez az anyag jelenleg tájékoztató jelleggel 
került be, még át kell nézni. Gyulai Iskolával kapcsolatban elmondta, hogy a 
polgárőrségnek elment a megkereső levél, de véleménye szerint a reggeli 
időszakban ezen felül még egy fő közterület-felügyelőre is szükség van. 
 

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

K.m.f. 
 
 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit     Dr. Németh Mónika 
           polgármester                jegyző 
 
 
 
 

Bánné Hornyik Mária              Paczáriné Barna Rozália  
jegyzőkönyvi hitelesítők 

 
 


