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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 31-i üléséről. 

 

Jelen vannak: Dr. Egedy Zsolt, Bánné Hornyik Mária, Gulykáné Gál Erzsébet, Krupincza 

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

Mária, Szabó András Istvánné Képviselő-testület tagjai 10 fő. 

 

Napirend tárgyalása közben érkezett: Dudinszky István, Habony István képviselő. 

 

Távolmaradását jelezte: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Csányi Tibor, Földi 

Áron, Kovács László, 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, Bankó Gábor Mikrovoks kezelő, Polónyi Éva 

jegyzőkönyvvezető.  

 

Állampolgári megjelenés: 5 fő. 

 

- - - 

 

Dr. Egedy Zsolt: 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 10 fővel határozatképes. 

 

A jegyzőkönyvi hitelesítők személyére tett javaslatot. Névsor szerint Krupincza Tibor és 

Paczáriné Barna Rozália képviselők a jegyzőkönyvi hitelesítők. 

 

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

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás 

mellett elfogadta Krupincza Tibor és Paczáriné Barna Rozália jegyzőkönyvi hitelesítők 

személyét. 

 

Ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat.  

 

Napirend:         Előadó: 
 

Zárt ülés: 

 
1. A Báthory, Deák, Jókai, Thököly, Vak Bottyán és   Retkes Mária 

Szapáry utcák felújításához és a vasúti kövek további   Közbesz. Ad-Hoc Biz.  

felhasználásához, valamint a 2010. évben kátyúzni  Elnöke 

kívánt utakhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás  

eredményének megállapítása  
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Felvételre javasolta: 

 

Nyílt ülés 1. napirendi pontjaként: 

 

„„Szociális célú város rehabilitáció” hagyományos építésű városi területek 

rehabilitációja című és a KMOP-2009.-5.1.1/A kódjelű pályázat visszavonása” 
 

Nyílt ülés 2. napirendi pontjaként: 

 

„Abony Város Önkormányzata és az ABOKOM Nonprofit Kft. között közműfejlesztési 

hozzájárulás felhasználásáról megállapodás megkötése” 

 

című napirendi pontokat. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a „Szociális célú város rehabilitáció” 

hagyományos építésű városi területek rehabilitációja című és a KMOP-2009.-5.1.1/A 

kódjelű pályázat visszavonása” című napirendi pont felvételéről. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett a „Szociális célú város rehabilitáció” hagyományos építésű városi területek 

rehabilitációja című és a KMOP-2009.-5.1.1/A kódjelű pályázat visszavonása” című 

napirendi pont felvételével egyhangúlag egyetértett, és a következő határozatot hozta: 

 

154/2010. (V. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat 

„Szociális célú város rehabilitáció” hagyományos építésű városi területek 

rehabilitációja című és a KMOP-2009.-5.1.1/A kódjelű pályázat visszavonásáról 

szóló napirendi pont felvételéről 

 

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 „Szociális célú város 

rehabilitáció” hagyományos építésű városi területek rehabilitációja című és a 

KMOP-2009.-5.1.1/A kódjelű pályázat visszavonása című napirendi pontot a 

képviselő-testületi nyílt ülés 1. napirendi pontjaként napirendre tűzi. 

 

- - - 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak „Abony Város Önkormányzata és az 

ABOKOM Nonprofit Kft. között közműfejlesztési hozzájárulás felhasználásáról 

megállapodás megkötése” című napirendi pont felvételéről. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett „Abony Város Önkormányzata és az ABOKOM Nonprofit Kft. között 

közműfejlesztési hozzájárulás felhasználásáról megállapodás megkötése” című napirendi 

pont felvételével egyhangúlag egyetértett, és a következő határozatot hozta: 
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155/2010. (V. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzata és az Abokom Nonprofit Kft. között 

közműfejlesztési hozzájárulás felhasználásáról megállapodás megkötéséről 

szóló napirendi pont felvételéről 

 

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 Abony Város 

Önkormányzata és az Abokom Nonprofit Kft. között közműfejlesztési 

hozzájárulás felhasználásáról megállapodás megkötésére című napirendi pontot 

a képviselő-testületi nyílt ülés 2. napirendi pontjaként napirendre tűzi. 

 

- - - 

 

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

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett a kialakult napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. 

 

 

Napirend:   

         Előadó: 

Zárt ülés: 

 

1. A Báthory, Deák, Jókai, Thököly, Vak Bottyán és   Retkes Mária 

Szapáry utcák felújításához és a vasúti kövek   Közbesz. Ad-Hoc Biz.Elnöke 

további felhasználásához, valamint a 2010. évben  

kátyúzni kívánt utakhoz kapcsolódó  

közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása     

 

Nyílt ülés:  

 

1. „Szociális célú város rehabilitáció” hagyományos Dr. Egedy Zsolt 

építésű városi területek rehabilitációja című és a  Alpolgármester 

KMOP-2009.-5.1.1/A kódjelű pályázat 

visszavonása   

 

2. Abony Város Önkormányzata és az ABOKOM   Dr. Egedy Zsolt 

Nonprofit Kft. között közműfejlesztési    Alpolgármester 

hozzájárulás  felhasználásáról megállapodás  

megkötése 

 

 

- - - 
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Dr. Egedy Zsolt: kérdezte, hogy van-e napirend előtti kérdés, észrevétel? 

Napirend előtti kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Bánné Hornyik Mária képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők 

száma 11 fő. 

 

- - - 

 

A Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját! 

 

Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül! 
 

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

 

- - - 

 

Krupincza Tibor képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők száma 10 

fő. 

 

1./ Napirendi pont tárgya:  „Szociális célú város rehabilitáció” hagyományos építésű 

városi területek rehabilitációja című és a KMOP-2009.-

5.1.1/A kódjelű pályázat visszavonása 

    

  Napirendi pont előadója: Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

 

Dr. Egedy Zsolt: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésül elmondta, hogy az 

előzmények ismertek. 

 

Kérdezte, hogy a napirend kapcsán 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 9 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 

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

 

157/2010. (V. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a „Szociális célú város rehabilitáció” hagyományos építésű városi területek rehabilitációja 

című és a KMOP-2009-5.1.1/A kódjelű pályázat visszavonásáról 

 

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 a „Szociális célú város rehabilitáció” 

hagyományos építésű városi területek rehabilitációja című és a KMOP-2009-5.1.1/A 

kódjelű pályázaton nem kíván részt venni, pályázatát visszavonja. 
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a 

visszavonáshoz szükséges dokumentumok aláírására, nyilatkozatok megtételére. 

 

 

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. 

 

- - - 

 

2./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzata és az ABOKOM Nonprofit 

Kft. között közműfejlesztési hozzájárulás felhasználásáról 

megállapodás megkötése 

 

  Napirendi pont előadója: Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

 
Dr. Egedy Zsolt: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítést nem kívánt tenni. 

 

Dr. Németh Mónika: elmondta, hogy a felügyelő bizottság részére az anyag megküldésre 

került.  

 

Retkes Mária: elmondta, hogy a múltkor az volt a probléma, hogy az Abokomnak át kellene 

utalni ezt a pénzt az Önkormányzathoz. Akkor az Abokomnál nem volt meg ez a pénz azért 

nem tudták átutalni, ezért nem volt fedezet az önkormányzati költségvetésbe ezt a munkát 

megrendelni. Kérdezte, hogy most ez a dolog, hogy lett áthidalva, hogy az Abokomnak 

mégsem kell átutalni ezt az összeget? Született erre valami megoldás? 

 

Vargáné Francsák Hajnalka: elmondta, hogy két lehetőség volt. Az egyik, hogy vagy 

átadja az Abokom a közműfejlesztési hozzájárulást és kötnek vele egy vállalkozói 

szerződést, hogy ezekben az utcákban kicseréli a vízvezetéket ezért az összegért és ők 

visszaadják nekik ezt az összeget. A másik, hogy születik egy megállapodás, amelyben az 

Önkormányzat meghatározza, hogy a közműfejlesztési hozzájárulásból mely utcákban 

kötelesek a vízvezeték cseréjét elvégezni. Ez a két lehetőség van. 

 

Dr. Egedy Zsolt: kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még kérdés, hozzászólás?  

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

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

határozatot hozta: 

 

158/2010. (V. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzata és az Abokom Nonprofit Kft. között közműfejlesztési 

hozzájárulás felhasználásáról megállapodás megkötéséről 

 

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

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a 38/1995. (IV.5.) 

Kormány rendeletben, valamint a Gazdasági társaságokról szóló 2006.évi IV.évi törvény 

141§ (1) foglaltakat, az alábbi határozatot hozta: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abony Város Önkormányzata és az 

Abokom Nonprofit Kft. közötti megállapodást jóváhagyja és felhatalmazza a 

polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás aláírására. 

 
Határidő:  2010. június 15. 

Felelős:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

  Településfejlesztési Osztály 

  Gazdasági Osztály 

Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

  Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

  Dr. Németh Mónika jegyző 

  Urbán Ildikó aljegyző 

  Valamennyi osztályvezetői 

             Abokom Nonprofit Kft. 

 

 

158/2010.(V.31.) sz. Képviselő – testületi határozat melléklete 

 

MEGÁLLAPODÁS 

 

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

képviseli Romhányiné Dr Balogh Edit polgármester mint Megbízó - továbbiakban 

Önkormányzat  

másrészről a ABOKOM Nonprofit Kft.(továbbiakban Kft.), együttesen Felek 

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 ügyvezető 

       Számlavezető bank: OTP Bank Rt. 
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       Számla száma: 11742142-20008907 

       Adószáma: 20244075-2-13 

      Cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-118514 

 

A Felek rögzítik, hogy a TESCO áruház részéről 23.400.000,- Ft + áfa közműfejlesztési 

hozzájárulás került átutalásra az Abokom Nonprofit Kft.-nek, melyet a 38/1995. (IV.5.) 

Kormány rendelet szerint kizárólag viziközmű fejlesztésre lehet fordítani. 

 

A fentiek alapján a Felek megállapodnak abban, hogy a közműfejlesztés a Szapáry, Thököly, 

Vak Bottyán utak vízvezeték hálózat cseréjének megvalósításával történik meg. A vízvezeték 

hálózat cseréjének összköltsége 20.791.687,- Ft+áfa, azaz 25.989.609,- Ft. A munkálatokat a 

Kft. 2010. 08.10-ig végzi el. 

A munka közműfejlesztési hozzájárulás terhére történő fejlesztés, ezért számla kiállítására díj 

fizetésére nem kerül sor. 

 

A KFT KÖTELEZETTSÉGEI 
 

Kft. a megállapodás teljesítése során bekövetkező esetleges problémákat köteles a 

Önkormányzattal azonnal levélben közölni. Ennek megfelelően bejegyzés az építési naplóba, 

nem elegendő. 

 

Kft. vállalja, hogy a megállapodás tárgyát képező munkákat a rendelkezésre bocsátott mérési 

eredmények, a megállapodás feltételei, építési napló bejegyzései szerint az érvényes Nemzeti 

Szabványok előírásainak megfelelően I. (első) osztályú minőségben elvégezi. 

 

Kft. dolgozói a munkahelyen csak magyar állampolgárok, vagy érvényes munkavállalási 

engedéllyel rendelkező külföldiek lehetnek.    

 

Kft. az anyagok, szerelvények, gépek stb. beépítésénél az I. osztályú minőség biztosítását az 

érvényes rendeletek és szabványok szerint vállalja és azt minőségtanúsítvánnyal igazolja. 

A munkahelyen tárolt anyagokért Kft. felel.  

 

Önkormányzat jogosult a beépítésre kerülő vagy beépített anyagok minőségét ellenőrizni. A 

beazonosítható műbizonylatokat Kft. - nek a munkahelyen kell rendezett formában 

megőriznie és az átadási dokumentációban Önkormányzatnak a műszaki átadáskor átadni. 

 

Kft. a munkálatok helyszíni irányítását a munkahelyen állandóan jelenlévő, rádiótelefonnal 

rendelkező felelős műszaki vezetővel biztosítja. 

 

Kft. kötelezettsége az építési napló felfektetése és előírásoknak megfelelő (folyamatos) 

vezetése. 

Kft. kötelezettséget válla az állag-, vagyon – és életvédelem biztosításának garantálására, az 

okozott károk helyreállítására, illetve megtérítésére. Kft. nem szakszerű munkavégzésből 

eredő károkért teljes körű felelősséggel tartozik. 

 

Kft. a végleges műszaki átadásig köteles gondoskodni a beépített, elkészült munkarészek 

védelméről és szüksége esetén (rongálás vagy lopás) azok javításáról, pótlásáról. 
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Kft. köteles a munkaterület megközelíthetőségét biztosítani (Mentő, tűzoltó, szemétszállítás.) 

 

Kft. köteles a munkavégzés során a vonatkozó érvényben lévő tűzvédelmi, munkavédelmi, 

környezetvédelmi előírásokat betartani. 

 

ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZETTSÉGEK 

 
Önkormányzat és /vagy megbízottja a Kft által vezetett építési naplót 5 munkanaponként 

ellenőrzi. 

 

Önkormányzat a Kft. készre jelentése alapján a műszaki átadás-átvételi eljárást kitűzi és 

lefolytatja, szükség esetén arra az illetékes szakhatóságokat meghívja. 

 

Önkormányzat a Kft. által igénybevett felvonulási területet térítés nélkül biztosítja. 

 

Önkormányzat az építkezéshez szükséges, biztonságtechnikai követelményeknek megfelelő 

és építésre alkalmas állapotban lévő munkaterületet köteles átadni.  

 

 EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK 

 
A munkaterület átadás-átvétele munkanaplóban történik. A naplóban Felek képviselői 

rögzítik az együttműködés részletes feltételeit. 

 

Kft. a munkával kapcsolatos javaslatait csak Önkormányzati jóváhagyás esetén 

 valósíthatja meg. 

Kft. a létesítménnyel és annak kivitelezésével kapcsolatos nyilvános közleményre csak 

Önkormányzat beleegyezésével jogosult. 

 

Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodás teljesítésével kapcsolatban nyilatkozatra, 

aláírásra jogosult: 

Önkormányzat részéről: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Kft. részéről: Kollár Péter ügyvezető 

 

A kivitelezés felelős helyszíni műszaki irányítója: 

 

Önkormányzat részéről: Fiala Károly 

 

Kft. részéről: Kovács Pál 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

Az Önkormányzatnak és a Kft.nak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy 

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

megállapodás keretében vagy a megállapodással kapcsolatban merült fel. Minden felmerülő, 

a megállapodás 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 megállapodás alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett 

jogvitájukat, úgy pertárgyértéktől függően a Ceglédi Városi Bíróság, vagy a Pest Megyei 

Bíróság illetékességét kötik ki. 

 

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

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

megállapodó Felek elolvasták, megértették és mint akaratukkal megegyezőt jóváhagyólag 

aláírták. 

Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi a beárazott költségvetés 

 

A megállapodás mindkét Fél aláírásával jön létre. Felek egyetértésük jeléül a jelen 

megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. A megállapodást csak a 

megállapodó Felek és azok jogosultjai aláírásával lehet módosítani. Nem helyettesítheti a 

megállapodás módosítását kooperációs jegyzőkönyvben rögzített megállapodás, építési 

naplóban történt bejegyzés vagy bármiféle megállapodás. 

A megállapodást Abony Város Képviselő-testülete mint Taggyűlés …….(……)sz. 

határozatával hagyta jóvá. 

 

 

Kelt: Abony, 2010.június  ….. . 

 

 

 

 

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

Abony Város Önkormányzat képviseletében: Abokom Nonprofit Kft képviseletében: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester    Kollár Péter ügyvezető 

                       Önkormányzat                                                                  Kft. 

 

 

- - - 

 

Habony István képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők száma 11 fő. 

 

Dr. Egedy Zsolt: kérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? 

 

Parti Mihály: elmondta, hogy a Kapisztrán út egy részét felújították. Ez a negyven méteres 

szakasz le van zárva, ezért átjárhatatlan. Kérdezte, hogy mikor folytatják? A Nagykőrösi út 

3. szám alatti ház tetejéről cserép hullott le. Szerencse, hogy nem valakinek a fejére. Ez az 

épület megérdemelne egy karbantartást. 

 

Dr. Németh Mónika: elmondta, hogy a Kapisztrán úttal kapcsolatban holnap lesz 

egyeztetés. Az nem került átvételre. Kötelezték a vállalkozót, hogy szedje ki a bedolgozott 

anyagot és tegyen be újat. Most kiszedte, de feljött a belvíz. Valószínű, hogy be fogja 

jelenteni, hogy emiatt nem tudja ezt javítani.  
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Amíg ilyen magas a belvíz nem tudják javítani a műszaki átadás-átvétel közben jelzett 

hiányosságot. Úgy gondolja, hogy addig állni fog a munka. 

 

Dr. Egedy Zsolt: elmondta, hogy a műszaki ellenőr szerint betonmegtámasztással lehet 

végérvényesen azt a szakaszt rendezni.  

A közbeszerzési kiírás műszaki tartalma ezt a fajta műszaki megoldást nem tartalmazta. 

Valószínű, hogy ezek után majd erre fog javaslatot tenni. 

 

Parti Mihály: elmondta, hogy az Arany János úti Óvoda falán folyik be a víz. Javasolta húsz 

méteres szakaszú járda építését. Jelezte, az Abokomnál lévő úthengerek megvételi szándékát. 

Abból az okból, hogy Kovács képviselő társával együtt megpróbálják helyreállítani és 

felhasználni járdák javítására. Akár önerőből, teljes mértékben nonprofit alapon.  

 

Dr. Egedy Zsolt: felkérte a Településfejlesztési Osztályt, hogy az elhangzott felvetésekkel 

kapcsolatban készítsenek egy összefoglalót. 

 

Pető Istvánné: elmondta, hogy a Jókai úton a nyárfák közül egy teljesen ki van száradva, 

egy pedig félig. Szeretné, hogy ha ezt az illetékesek megnéznék.  

 

Dr. Németh Mónika: véleménye szerint, a mostani húszmilliós döntéssel semmire nem 

maradt pénzük. Megnézik, ha lehetséges, akkor kivágják. 

 

Pető Istvánné: kérdezte, hogy akik a gallyazást végzik azok nem csinálják-e meg? 

 

Dr. Németh Mónika: elmondta, hogy nem tudja, hogy ingyen megcsinálják-e. 

 

Gulykáné Gál Erzsébet: elmondta, hogy szeretne egy bejárást a parkerdőbe, hogy a kötött 

szerződést mennyire tartja be a vállalkozó. A lakosok panaszkodnak az oroszlán bőgésre és a 

parkolásra. A város tulajdonát képezi ez az állatkert területe. Javasolta a szerződés 

felülvizsgálatát. Nézzék meg az erdőgazdálkodási tervet, ami úgy tűnik, hogy nincs betartva. 

 

Dr. Egedy Zsolt: elmondta, hogy egy perindítási szándékot fogalmazott meg a vállalkozó. 

 

Habony István: elmondta, hogy megállították az emberek, hogy mint képviselő győződjön 

meg arról, hogy a vadasparknak mire van engedélye. A jelzések szerint a biztonsági 

intézkedések nem megnyugtatóak. Szeretné látni, hogy kinek az engedélyével került az 

oroszlán a vadasparkba. A parkolási állapot nem normális hétvégenként. Nem lehet 

közlekedni a Bajtárs úton. Szégyen az a parkoló. Az is szabálytalanul van kirakva, hogy 

ingyenes parkoló. Nem tudtak érvényt szerezni egyetlen egy évben sem, hogy a május 1-je és 

az augusztus 20-ai városi rendezvény helyszíne legyen. Holott a szerződésben szerepel, hogy 

évente két alkalommal biztosítani kell a helyszínt. Szeretné megismerni, hogy mi az a 

követelmény szint, amit teljesítenie kell ahhoz, hogy vadasparkként működjön. A fák 

újratelepítése is benne van a szerződésben. A belépő jegy nem megfelelő.  

 

Dr. Egedy Zsolt: elmondta, hogy ez nem vadaspark, hanem állatkert. Jogszabályok 

vonatkoznak, hogy hány négyzetméter kell oroszlánkifutónak, és hogy milyen biztonsági 

berendezések kellenek. Az állategészségügyi hatáság működik közre. Olyan kikötések 

vannak, hogy szakvégzettséggel rendelkező állat ápolónak kell lenni. 



 12 

Ezt ő lenyilatkozhatja, hogy van ilyen alkalmazottja. Kell egyéb megfelelő jogszabály által 

előírt szakvégzettséggel rendelkező embereket alkalmazni, illetve olyan feltétel rendszert 

teremteni.  

A parkolással kapcsolatban többen megkeresték. Volt olyan, aki azt mondta, hogy a város 

alakítson ki parkolót, de többen azt mondták, hogy a vállalkozó alakítson ki magának.  

Volt egy kezdeményezés, hogy a Mészáros vendéglő mellett legyen egy bejárat. Akkor a 

Mészáros vendéglő tulajdonosa ellenvéleményének adott hangot. A hatóság azt mondta, 

hogy lekanyarodó sávot kell kialakítani. Az Önkormányzat nem vállalta ennek a költségeit és 

a vállalkozó sem, így nem valósult meg. A fa kérdés a mai napig adott, valamelyiket a 

villanyoszlop tartja.  

 

Dr. Németh Mónika: elmondta, hogy nem ő az engedélyező hatóság. Nyilván tartást kell 

vezetnie a veszélyes állatokról. Többször írtak neki levelet, hogy jelentse be, ha hoz ilyen 

állatot. Május 1-je előtt kint volt a Hatósági Osztály megnézni, hogy a nyilvántartásnak 

megfelelő-e az állapot. Szándékosan kimentek felmérni a veszélyes állatokat. A városi 

rendezvények időpontját nekik kell megmondaniuk és akkor köteles biztosítani a helyszínt. 

Most egy keresetet indított, mert szeretné az általa épített ingatlanokat bejegyeztetni az 

ingatlan nyilvántartásba. Tehát ha megszűnik a szerződés, lenne egy földterületük és azon 

lennének külön helyrajzi számon bejegyzett ingatlanok. Ehhez nem járultak hozzá. A 

szerződésben van olyan, hogy hozzájárulnak, de nem ahhoz, hogy külön helyrajzi számon 

legyen bejegyezve, hanem ahhoz, hogy az Önkormányzat ingatlanán legyen. Ez számára 

nem elfogadható. A büfét nem kell engedélyezni, csak be kell jelenteni és kimennek a 

szakhatóságok és ha nem tiltják meg a működését, akkor működhet. Az építési eljárások is 

kedvezőbbek lettek. Bizonyos négyzetméter alatt csak bejelentési kötelezettsége van. Ezek a 

jogszabályok csak megkönnyítették a helyzetét. A fa kivágásokkal kapcsolatban már 

többször felszólították. 

 

Parti Mihály: elmondta, hogy a Juhász Transz éveken keresztül a hét hat napján, az úttesten 

tart karbantartást, ott újítja fel a járműveit. Őt személy szerint nem zavarja, de a lakosság 

nagy részét igen. Ha másképpen nem, akkor a közút tegyen ki egy megállni tilos táblát.  

 

Gulykáné Gál Erzsébet: kérdezte, hogy akkor a szerződés felülvizsgálatára sor kerülhet-e? 

Vagy mire számítsanak? 

 

Dr. Egedy Zsolt: elmondta, hogy a felvetéseket megnézik az illetékes osztályok. A 

felvetések a lakosság észrevételeit tükrözik. 

 

Gulykáné Gál Erzsébet: kérte, hogy ha a Hivatal illetékesei kimennek ezeket a 

vizsgálatokat elvégezni, akkor kapjanak erről tájékoztatást. 

 

Dr. Egedy Zsolt: véleménye szerint a Gazdasági Bizottság feladatkörébe tartozik ez a 

témakör. Egy helyszíni bejárást kell kezdeményezni. Ez a személyes megtapasztalás 

együttesen kialakíthat egy képet a problémákat felvetőkben. 

 

- - - 
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Dr. Egedy Zsolt: kérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, így Dr. Egedy Zsolt alpolgármester az ülést 

bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit     Dr. Németh Mónika 

polgármester                          jegyző 

 

Távollétében:  

 

Dr. Egedy Zsolt       

            alpolgármester       

           

 

 

 

Krupincza Tibor              Paczáriné Barna Rozália 

jegyzőkönyvi hitelesítők 

 


