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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 04-i rendkívüli 

üléséről. 

 

Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Bánné Hornyik Mária, Csányi Tibor, 

Dudinszky István, Dr. Egedy Zsolt alpolgármester, Földi Áron, Gulykáné Gál Erzsébet, Habony 

István, Kovács László, Krupincza Tibor, Murvainé Kovács Rita, Paczáriné Barna Rozália, Parti 

Mihály, Pető Istvánné, Retkes Mária, Szabó András Istvánné Képviselő-testület tagjai 16 fő 

 

Távolmaradását jelezte: Kocsiné Tóth Valéria, Mészáros László képviselő 

 

Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: Dr. Németh Mónika jegyző, Urbán Ildikó 

aljegyző, Dr. Pástét Rita jegyzői titkárságvezető, Valaczkainé Varga Erzsébet településfejlesztési 

osztályvezető, Vargáné Francsák Hajnalka gazdasági osztály részéről, Dr. Skultéty Éva humán 

közszolgáltatások és munkaügyi osztály részéről, Márkus Tamás okmányirodai ügyintéző, 

Farkasné Fazekas Mária jegyzőkönyvvezető.  

 

Meghívottként jelen volt: Palotai Sándor Pa-Ku Consulting Bt. ügyvezető 

 

- - - 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Köszöntötte a jelenlévőket, megállapította, hogy a képviselő-

testület 16 fővel határozatképes. 

 

A jegyzőkönyvi hitelesítők személyére tett javaslatot. Névsor szerint Kovács László és 

Krupincza Tibor képviselők a jegyzőkönyvi hitelesítők. 

 

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

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett 

elfogadta Kovács László és Krupincza Tibor jegyzőkönyvi hitelesítők személyét. 

 

Ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontot.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pont elfogadásáról. 

 

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

napirendi pontot egyhangúlag elfogadta. 

 

Napirend:         Előadó: 
Nyílt ülés: 

1. A KMOP-2009-5.2.1/B kódjelű, Lehetőségeink Főtere Romhányiné dr. Balogh Edit 

Abony település központjának integrált fejlesztése című Polgármester 

pályázathoz szükséges önerő mértékének meghatározása 

 

- - - 
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1./ Napirendi pont tárgya:  A KMOP-2009-5.2.1/B kódjelű, Lehetőségeink Főtere 

Abony település központjának integrált fejlesztése című 

pályázathoz szükséges önerő mértékének meghatározása 

    

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

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

kívánta. 

 

Habony István: Kérdezte, hogy a decemberben elfogadott határozatban szereplő összeggel 

szemben a különbség mindössze 136 millió forint? 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Igen, összesen 136 millió forint a különbség. 

 

Kovács László: Méltánytalannak tartotta, hogy a zeneiskola kikerül a pályázatból, így nem 

biztosított a diákok és tanárok jövője. 136 millió forint plusz a zeneiskola költsége, ezzel 

szemben a piac költsége sokkal több. A zeneiskola Abony hírnevét viszi szerte az országban, így 

megérdemelné, hogy megvalósításra kerüljön. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy nem került ki a pályázatból a zeneiskola, 

továbbá a tervek sem kerültek módosításra. Arról van szó, hogy ilyen címszó alatt pályázati pénz 

nem hívható le. Éppen ezért került a határozatba, hogy meg kívánják valósítani, de önerőből, 

mert a kötvényszabályzat is lehetőséget ad erre. Elmondta továbbá, hogy a kerékpárút, valamint 

az iskola pályázatok nem nyertek, az ivóvíz pályázat kevesebbe kerül ezekből is felszabadul 

összeg, ami korábban betervezésre került. Kötvény terhére bevállalható a zeneiskola. Arról van 

szó, hogy nem uniós forrásból, hanem saját erőből valósítják meg. 

 

Kovács László: Az előterjesztésben üzletház és piac szerepel, ezt tisztázni kellene. 

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Megdöbbentő, hogy december végén derült ki, hogy a korábban 

elfogadott és benyújtandó pályázatban mi nem támogatható. Kérdezte, hogy más néven nem 

tudnák beadni a pályázatot, az eredeti tervekkel? 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Nem lehet más néven beadni, mert a működési, valamint a 

használatbavételi engedélyt a pályázatban szereplőek szerint adják ki. Építhetnek nagyobb 

közösségi házat, de több támogatást nem kapnak. Időközben az is kiderülhet, hogy támogatható a 

pályázat, de előfordulhat, hogy műszaki tartalomcsökkentést kell megvalósítani. 

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Véleménye szerint civil házként funkcionálna és zeneiskolaként 

működtethetnék. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ugyanezzel a pénzzel beadnák, de a pályázati elszámolást és 

működési engedélyt sem kapnák meg. 

 

Habony István: Véleménye szerint az előterjesztést és a határozati javaslatot támogatni kell. Az 

előterjesztés második oldalának utolsó sorában szerepel, hogy a támogatás intenzitása több mint 

70 %-os. Ezen tények alapján nem érdemes vitatkozni. Adják be a pályázatot. Akkor lenne jogos 

a vita, ha arról vitatkoznának, hogy össze kellene vonni a Gyulai Iskolát a Zeneiskolával, az 

rossz döntés lenne. Más területekről el lehet vonni a forrásokat, erre a projektre. Kérte a testület 

valamennyi tagját, hogy egységesen támogassák a határozati javaslatot. 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Támogatás intenzitása a Művelődési Ház, valamint a főtér 

tekintetében 90 %-os, a piac esetében kevesebb. 

 

Palotai Sándor: Pontosan 85 %-os a támogatottság a Művelődési Ház és a főtér esetében. 

 

Csányi Tibor: Nem kellene feltételezni, hogy a zeneiskola megszűnik, pontosan arra 

törekszenek, hogy megmaradjon. Azért vették fel a kötvényt, hogy fejleszteni tudjanak. Az 

önkormányzatnak pénze továbbra sincs, de a kötvény terhére meg lehetne valósítani 

beruházásokat. A zeneiskola Abonyé és országos hírű az itteni oktatás. Ha már meg akarják 

valósítani a zeneiskola beruházást és a nehéz időkben is megtartották, akkor önerőként be lehet 

vállalni. Ilyen cél megvalósítására nem nagy összeg 136 millió forint, 100 évre megoldja a 

zeneiskola sorsát. Támogatta a pályázat benyújtását. Tapasztalata szerint idegenek is észreveszik 

a változást, hogy fejlődik Abony. 

 

Dudinszky István: Polgármester asszony említette, hogy sikertelen pályázatokból van meg az 

önerő. Mennyi maradt meg a fel nem használt pályázatoknál? 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Pontos számadatot nem tud mondani, közel 400 millió forint. 

136 millió forint ténylegesen nagyon sok, de másrészről nem. Akadálymentesítés és az energia 

hatékonyság valósul meg a pályázatok közül, többre nem lesz lehetőség a jövőben, ezért vették 

fel a kötvényt. Elmondta, hogy Cegléd is felvette a kötvényt, de működési költségek 

finanszírozására. Mindenképpen dicséretes, hogy Abony fejlesztésre fordítja a kötvény összegét. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Zeneiskola tekintetében jelentős változások állnak be. Nem kell arról 

vitatkozni, hogy legyen zeneiskola, vagy sem, mert nem erről van szó. Aggályosnak azt tartotta, 

hogy december 16-án még úgy állt a dolog, hogy 85 %-os támogatás mellett a zeneiskola 

megvalósulhat. Később derült ki, hogy problémák jelentkeztek a zeneiskolával kapcsolatban. 

2005-2006-ban eldöntötték, hogy az új művelődési központ a jelenlegi zeneiskola területén 

valósul meg. A jelenlegi magyar gazdaság vezetője, az akkori magyar gazdaság pénzügyi 

támogatója 80-85 % intenzitású uniós forrást említett. A pályázathoz szükséges önerő az egyházi 

kártalanításból rendelkezésre áll. Városképi szempontból született meg a döntés, ennek viszont 

következménye, hogy a zeneiskola nem támogatható jelen állás szerint. 136 millió forint önerő 

hosszú távú következménye, hogy nagy vállalást jelent. Megjegyezte, hogy nem tudja, mit hoz a 

jövő a közoktatási intézményeknél, mert új építést nem támogatnak. Mi van abban az esetben, ha 

a zeneiskola részt különállóként kezelnék. Időközben megnyílhat a lehetőség egy olyan 

pályázatra, ami kedvezőbb lesz. Elhangzott, hogy az önerő része meg van, ne felejtse el senki, 

hogy hitelből van meg. Amennyiben ezek a számok végig mennek, akkor 386.797.177 forint 

hitelre lesz szükség. Önerő mértékének csökkentéséhez kellene gondolatokat megfogalmazni. 

Üzletház kihúzásra kerül és a piac marad, akkor a piaccsarnok 349 millió forintos bekerülési 

költségét – mivel igen magas – le lehetne csökkenteni 150 millió forintra, az így megmaradt 

összegből lehet a zeneiskola önerős részét biztosítani. Ehhez műszaki tartalmat kell csökkenteni 

a piac esetében. Együttgondolkodást kért mindenkitől. Hozhatnak más döntést is, de azt 

valakinek a jövőben vissza kell fizetni. Felelős döntést kell hozni véleménye szerint. Javasolta a 

piaccsarnok műszaki tartalmának megváltoztatását. Kérdezte, hogy a pályázatban lehet-e 

mozgatni egyik tételből a másikba? 

 

Csányi Tibor: Képviselő-testület döntését önmagára nézve kötelezőnek tartja és mindent 

megtesz annak érdekében, hogy a projekt megvalósuljon. Véleménye szerint a 

gondolkodásmódon kellene változtatni. Két év eltelt és azon lesz minden erejével, hogy a 
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városközpont megvalósuljon. Bízik abban, hogy a kötvény igénybevételével meg tudják 

valósítani a projektet. Tudomása szerint voltak olyan települések, akik felvették a kötvényt és 

elköltötték más célokra, most pedig bajban vannak. Az abonyi képviselő-testület a 

kötvényszabályzatát is azért hozta, hogy az esetleges hibákat kiküszöbölhessék, és csak 

fejlesztésekre költhessék a kötvény összegét. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: A pályázatban két forduló között még ráérnek gondolkodni a 

további lehetőségekről. Véleménye szerint meg kell valósítani a projektet, be kell adni a 

pályázatot. Alpolgármester úr tett javaslatot a zeneiskolára vonatkozóan, melyben kérte, hogy 

külön határozatban jelenjen meg. 

 

Dr. Németh Mónika: Kötvény hazai infrastrukturális és Európai Uniós pályázatok önerejének 

biztosítására használható fel. 

 

Romhányiné Dr. Balogh Edit: Véleménye szerint kérni kell állásfoglalást a Raiffeissen Banktól 

ezzel kapcsolatban. 

 

Dr. Németh Mónika: A Raifeissen Bankkal kötött szerződésnél az önkormányzat 

kötvényszabályzata szigorúbb. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta, hogy egy határozatban szerepeljen, a költségvetésbe 

nem szeretnék belemosni a zeneiskolát. 

 

Kovács László: Javasolta, hogy a 349 millió forintot csökkentsék 150 millió forintra. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Ezt a két forduló között fogják eldönteni. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Jelen pillanatban nem erről kell dönteni. 

 

Kérdezte, van-e több kérdés, hozzászólás? 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

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

elfogadásáról. 

 

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

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

hozta: 

 

1/2010. (I. 04.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a KMOP-2009-5.2.1/B kódjelű, Lehetőségeink Főtere Abony település központjának 

integrált fejlesztése című pályázathoz szükséges önerő mértékének meghatározásáról 

 

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-2009-

5.2.1/B kódjelű Lehetőségeink Főtere Abony település központjának integrált 

fejlesztése címmel, melynek összköltsége 1.297.530.307,- Ft a szükséges önerő 
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386.797.177,- Ft, melyből Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

124.000.000,- Ft –ot az egyházi kártalanításból biztosít, a fennmaradó 262.797.177 ,- 

Ft összeget az önkormányzat által kibocsátott Két Torony Kötvény terhére biztosítja. 

 

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

pályázat beadásához szükséges dokumentumok aláírására, nyilatkozatok megtételére. 

 

3. A Képviselő-testület a 416/2009. (XII.16.) sz. Képviselő-testületi határozatát hatályon 

kívül helyezi. 

 

4. A Zeneiskola építése a nyertes pályázat beruházásával egyidejűleg valósul meg, 

összköltsége 137.630.125,- Ft összeg, melynek fedezetét az önkormányzat által 

kibocsátott Két Torony Kötvény terhére biztosítja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

Településfejlesztési Osztály 

Gazdasági Osztály 

Határozatról értesül: 

 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

 Dr. Németh Mónika jegyző 

 Urbán Ildikó aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 Pa-Ku Consulting Bt. 

- - - 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e napirend utáni hozzászólás? 

 

Habony István: Sajnálattal tapasztalta, hogy a Magyar Benigna úttól az Újszászi útig kiszedték 

a fák mellett lévő karókat. Kérte a polgármestert, hogy számoltassa be minden héten a 

rendőrparancsnokot és testületi ülésen adjon tájékoztatást a közrend és közbiztonság helyzetéről.  

 

Kovács László: Tájékoztatta elnök urat, hogy az önkormányzat és a rendőrség között kétfajta 

kapcsolódási pont van. Egyik, hogy évente egyszer köteles a rendőrség beszámolót készíteni, 

másik pedig, hogy a parancsnokot és a kinevezés előtt álló rendőröket a kinevezés előtt 

meghallgatják. Beszámolhat, tájékoztathat a rendőrparancsnok, de nem kötelezheti a 

polgármester erre. 

 

Habony István: Javasolta, hogy lakossági közmeghallgatást kell szervezni, ezen belül 

közbiztonsági meghallgatásokat. Ezzel nem a képviselőknek kellene foglalkozni véleménye 

szerint.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy a januári rendes testületi ülésen napirendi 

pontként fog szerepelni a közbiztonság helyzete. 

 

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

az ülést bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

        Romhányiné dr. Balogh Edit     Dr. Németh Mónika 

                   polgármester                    jegyző 

           

 

 

Kovács László               Krupincza Tibor  

jegyzőkönyvi hitelesítők 
 


