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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 12-i rendkívüli 

üléséről. 

 

Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Parti Mihály alpolgármester, Dr. 

Egedy Zsolt, Fekete Tibor, Gulykáné Gál Erzsébet, Habony István, Kelemen Tibor János, 

Kovács László Képviselő-testület tagjai 8 fő. 

 

Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: Dr. Balogh Pál jegyző, Dr. Vörös Mária aljegyző, 

Bendáné dr. Gáspár Anita Jegyzői Titkárságvezető, Fiala Károly Településfejlesztési 

Osztályvezető, Fodor János Hatósági és Építésügyi Osztályvezető-helyettes, Kókai-Dudinszky 

Mónika Gazdasági Osztályvezető, Kovács Teodóra Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi 

Osztályvezető, Bankó Gábor Mikro-Voks kezelő, Polónyi Éva jegyzőkönyvvezető.  

 

Meghívottként jelen volt: Tóth Róbert közbeszerzési szakértő, Vincze Imréné Tanulni Egy 

Életen Át Alapítvány kuratórium elnöke, Györe Tibor Mozgáskorlátozottak Pest Megyei 

Egyesületének Abonyi Szervezetének elnöke.  

 

Állampolgári megjelenés: 4 fő 

- - - 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Köszöntötte a Képviselő-testületi ülésen megjelenteket. 

Megállapította, hogy a Képviselő-testületi ülés az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 21/2007. (VI.29.) számú rendelet értelmében került összehívásra. 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 fővel határozatképes. 

 

Ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat.  

 

Napirend:   

Zárt ülés:          Előadó: 

 

1.  A KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú    Romhányiné dr. Balogh Edit 

„Lehetőségeink Fő tere Abony Város integrált    Polgármester 

városközpont fejlesztése” tárgyú pályázat „Kossuth tér  

környezetrendezése, közvilágításának energiatakarékos  

fejlesztése és a Szilágyi Erzsébet út rehabilitációja” projekt  

kiviteli munkálatainak ellátása tárgyú általános egyszerű  

közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 

 

Nyílt ülés: 

 

1. Villamos energia vásárlásával kapcsolatban   Romhányiné dr. Balogh Edit 

közbeszerzési cég megbízása és közbeszerzési ad-hoc Polgármester 

bizottság felállítása 

 

2. A nevelési intézmények fejlesztése című KMOP-4.6.1-11  Romhányiné dr. Balogh Edit  

kódszámú pályázathoz szükséges önerő mértékének  Polgármester 

meghatározása  
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3. A veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszély- Romhányiné dr. Balogh Edit  

elhárításának, állagmegóvásának, részleges    Polgármester 

helyreállításának támogatására című pályázati kiíráson 

történő részvétel lehetősége 

 

4. Javaslat egyes oktatási intézmények átszervezésére  Romhányiné dr. Balogh Edit 

vonatkozó döntéshozatalra (székhely, illetőleg telephely Polgármester 

módosítás)  

 

5. I. Hagyományteremtő Lovasbaráti Találkozó   Romhányiné dr. Balogh Edit 

rendezéséhez nyújtandó támogatási kérelem elbírálása Polgármester 

 

6. Tájékoztató a 22/2012. (I.30.) sz. határozatban foglalt Romhányiné dr. Balogh Edit  

intézkedések megtételéről (szakrendelő tetőjavítás)  Polgármester 

 

 

7. Salgóbányai tábor működéséhez szükséges szerződések Romhányiné dr. Balogh Edit  

megkötése és beszámoló a 2011. évi működéséről  Polgármester 

 

8. Az Abony Város Önkormányzata tulajdonát képező  Romhányiné dr. Balogh Edit  

egyes ingatlanok hasznosítása    Polgármester 

 

9. Bankjegykiadó automata berendezés elhelyezésére és Romhányiné dr. Balogh Edit  

üzemeltetésére bérleti díj emelése    Polgármester 

 

10. Tájékoztató a 2011. évben kihelyezésre került   Romhányiné dr. Balogh Edit   

közlekedési táblákról     Polgármester 

 

11. A Mozgássérültek Ceglédi Önálló Egyesülete támogatási  Romhányiné dr. Balogh Edit  

 kérelmének elbírálása     Polgármester 

 

12. Abony Város Önkormányzatának hozzájárulása Törtel  Romhányiné dr. Balogh Edit 

Község Önkormányzat által „Ivóvízminőség-javítás  Polgármester 

Törtelen” című KEOP-1.3.0 kódjelű pályázat  

benyújtásához 

 

13. Az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatellátásának  Romhányiné dr. Balogh Edit 

megoldása       Polgármester 

 

14. A Balatonszárszói Ifjúsági Tábor 2012. évi üzemeltetése Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

15. A Tanulni Egy Életen Át Alapítvány a „Közösségi  Romhányiné dr. Balogh Edit 

feladatokhoz kapcsolódó munkaerő – piaci    Polgármester 

programok támogatása – Közép-magyarországi  

Régió” TÁMOP – 1.4.1-11/2 számú pályázaton 

való részvételének támogatása 
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16. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról  Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

- - - 

 

Felvételre javasolta nyílt ülés 17. napirendi pontjaként „A 0163 helyrajzi számú ingatlan 

(Vásártér) bérbeadása, Jankovics Zoltán részére” című napirendi pontot. 

 

Felvételre javasolta nyílt ülés 18. napirendi pontjaként „A „Lehetőségeink Fő tere – Abony 

Város integrált településközpont fejlesztése KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító 

számú projekt részét képező Abony Piaccsarnok és fedett piac megvalósulásához 

kapcsolódó bontási munkálatokról döntés meghozatala” című napirendi pontot. 

 

Elmondta, hogy a közbeszerzési tanácsadótól kaptak egy tájékoztatást, hogy amennyiben a 

Képviselő-testület nem kíván most dönteni, akkor már csak közbeszerzés útján lesz lehetséges a 

továbbiakban. Onnantól kezdve nem lesz rá lehetőség, hogy abonyi vállalkozónak adják a 

munkát. Az építkezésen történő összevonások miatt a bontást nem tudják abonyi vállalkozónak 

átadni. Csak közbeszerzés útján lehet kiválasztani vállalkozót. 

 

Dr. Egedy Zsolt: ők is elolvasták a közbeszerzési tanácsadó javaslatát. Ő teljesen másként 

értelmezi, mint polgármester asszony. Nem javasolja megtárgyalni. Született ebben egy olyan 

megállapodás, hogy amíg a kivitelezési szerződés nyugvó pontra nem kerül, addig ezzel a 

kérdéssel nem sok értelmét látja foglalkozni.   

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy neki kötelessége volt ezt beterjeszteni. 

 

Habony István: elmondta, hogy a Képviselő-testület döntött, hogy továbbra is megtartja 

Abonyban a körzetesített beiskolázást. Többen megkeresték, hogy ez a döntésük törvénytelen a 

jelenleg érvényben lévő jogszabályok függvényében. Senki nem szólt, hogy ez jogszabály ellenes. 

Kérte, hogy nézzenek utána és tájékoztassák őket.  

A városháza előtt a bazaltkő kiöntés most már több mint egy éve pereg felfelé. Azt mondták, hogy 

az idén őszre megcsinálják. Ez őszig tönkre fog menni.  

Többször interpellált a Szeretet útnál lévő csatorna ügyében. Korlátot kellene helyezni a Szeretet 

út felől és a Szegfű út felől. Az Abokom Nonprofit Kft-től erre határozott ígéretet kapott fél éve. A 

mai napig nem készült el. Jó lenne, hogy ha felszólítanák erre az Abokom Nonprofit Kft-t.   

 

Gulykáné Gál Erzsébet: az alapító okirat módosítással kapcsolatban, amiről döntött a 

Képviselő-testület úgy gondolja, hogy az lett volna jogszabállyal ellentétes, hogy ha az alapító 

okiratot módosítják. Három helyről kért állásfoglalást. A beiskolázási körzethatárt meg kell 

határozni.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak „A 0163 

helyrajzi számú ingatlan (Vásártér) bérbeadása, Jankovics Zoltán részére” című napirendi 

pont nyílt ülés 17. pontjaként történő felvételéről. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett „A 

0163 helyrajzi számú ingatlan (Vásártér) bérbeadása, Jankovics Zoltán részére” című 

napirendi pont nyílt ülés 17. napirendi pontjaként történő felvételét egyhangúlag elfogadta, és a 

következő határozatot hozta: 
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104/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A 0163 helyrajzi számú ingatlan (Vásártér) bérbeadása, Jankovics Zoltán részére című 

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 foglaltakat, a meghívóban nem szereplő „A 0163 helyrajzi 

számú ingatlan (Vásártér) bérbeadása, Jankovics Zoltán részére” című napirendi pontot a 

képviselő-testületi nyílt ülés 17. napirendi pontjaként napirendre tűzi. 

 

- - - 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak „A „Lehetőségeink Fő tere – Abony 

Város integrált településközpont fejlesztése KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító 

számú projekt részét képező Abony Piaccsarnok és fedett piac megvalósulásához 

kapcsolódó bontási munkálatokról döntés meghozatala” című napirendi pont nyílt ülés 16. 

pontjaként történő felvételéről. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 3 igen és 2 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett „A 

„Lehetőségeink Fő tere – Abony Város integrált településközpont fejlesztése KMOP-

5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt részét képező Abony Piaccsarnok és 

fedett piac megvalósulásához kapcsolódó bontási munkálatokról döntés meghozatala” című 

napirendi pont nyílt ülés 16. napirendi pontjaként történő felvételét nem fogadta el, és a 

következő határozatot hozta: 

 

105/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A „Lehetőségeink Fő tere – Abony Város integrált településközpont fejlesztése KMOP-

5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt részét képező Abony Piaccsarnok és 

fedett piac megvalósulásához kapcsolódó bontási munkálatokról döntés meghozatala című 

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 foglaltakat, a meghívóban nem szereplő „A „Lehetőségeink Fő 

tere – Abony Város integrált településközpont fejlesztése KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 

azonosító számú projekt részét képező Abony Piaccsarnok és fedett piac megvalósulásához 

kapcsolódó bontási munkálatokról döntés meghozatala” című napirendi pontot a képviselő-

testületi ülés napirendi pontjaként nem tűzi napirendre. 

 

- - - 

 

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

elfogadásáról. 

 

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

így kialakult napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. 
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Napirend:  

Zárt ülés:         Előadó: 

 

1. A KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú    Romhányiné dr. Balogh Edit 

„Lehetőségeink Fő tere Abony Város integrált  Polgármester 

városközpont fejlesztése” tárgyú pályázat „Kossuth 

tér környezetrendezése, közvilágításának energia- 

takarékos fejlesztése és a Szilágyi Erzsébet út  

rehabilitációja” projekt kiviteli munkálatainak  

ellátása tárgyú általános egyszerű közbeszerzési  

eljárás eredményének megállapítása 

 

Nyílt ülés:         Előadó: 

 

1. Villamos energia vásárlásával kapcsolatban   Romhányiné dr. 

Balogh Edit 

közbeszerzési cég megbízására és közbeszerzési   Polgármester 

ad-hoc bizottság felállítása 

 

2. A nevelési intézmények fejlesztése című KMOP-  Romhányiné dr. Balogh Edit 

4.6.1-11 kódszámú pályázathoz szükséges önerő   Polgármester 

mértékének meghatározása 

 

3. A veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek   Romhányiné dr. Balogh Edit 

veszély-elhárításának, állagmegóvásának, részleges Polgármester 

helyreállításának támogatására című pályázati kiíráson 

történő részvételi lehetőség 

 

4. Javaslat egyes oktatási intézmények átszervezésére  Romhányiné dr. Balogh Edit 

vonatkozó döntéshozatalra (székhely, illetőleg   Polgármester 

telephely módosítás) 

 

5. I. Hagyományteremtő Lovasbaráti Találkozó   Romhányiné dr. Balogh Edit 

rendezéséhez nyújtandó támogatási kérelem   Polgármester 

elbírálásáról 

 

6. Tájékoztató a 22/2012. (I.30.) sz. határozatban   Romhányiné dr. Balogh Edit 

foglalt intézkedések megtételéről    Polgármester 

 

7. A Tanulni Egy Életen Át Alapítvány a „Közösségi   Romhányiné dr. Balogh Edit 

feladatokhoz kapcsolódó munkaerő – piaci    Polgármester 

programok támogatása – Közép-magyarországi   

Régió” TÁMOP-1.4.1-11/2 számú pályázaton való 

részvételének támogatása 

 

8. Salgóbányai tábor működéséhez szükséges    Romhányiné dr. Balogh Edit 

szerződések megkötése és beszámoló a 2011. évi   Polgármester 

működésről 

 

9. Az Abony Város Önkormányzat tulajdonát képező  Romhányiné dr. Balogh Edit 
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egyes ingatlanok hasznosítása    Polgármester 

10. Bankjegykiadó automata berendezés elhelyezésére  Romhányiné dr. Balogh Edit 

és üzemeltetésére bérleti díj emelése    Polgármester 

 

11. Tájékoztató a 2011. évben kihelyezésre került   Romhányiné dr. Balogh Edit 

közlekedési táblákról      Polgármester 

 

12. A Mozgássérültek Ceglédi Önálló Egyesülete   Romhányiné dr. Balogh Edit 

támogatási kérelmének elbírálása    Polgármester 

 

13. Abony Város Önkormányzatának hozzájárulása  Romhányiné dr. Balogh Edit 

Törtel Község Önkormányzat által „Ivóvízminőség- Polgármester 

javítás Törtelen” című KEOP-1.3.0 pályázat  

benyújtására  

 

14. Az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet feladat-  Romhányiné dr. Balogh Edit 

ellátásának megoldása      Polgármester 

 

15. A Balatonszárszói Ifjúsági Tábor 2012. évi    Romhányiné dr. Balogh Edit 

üzemeltetése       Polgármester 

 

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

Polgármester 

 

17. A 0161/1 helyrajzi számú ingatlan (Vásártér)   Romhányiné dr. Balogh Edit 

bérbeadása, Jankovics Zoltán részére    Polgármester 

 

- - - 

 

1./ Napirendi pont tárgya: Villamos energia vásárlásával kapcsolatban közbeszerzési cég 

megbízása és közbeszerzési ad-hoc bizottság felállítása 

   

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

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

elmondta, hogy az előterjesztésbe hiba csúszott a Home-Projekt Bt. ajánlata nettó 750 ezer 

forint, bruttóban 952.500,- forint. A NATÍV 2006 Bt. ajánlata 800 ezer forint plusz áfa, azaz 1 

millió 16 ezer forint. A Kár-Mentor Bt. ajánlata nettó 650 ezer forint, ami bruttó 825.500,- 

forint. A bizottságok a Kár-Mentor Bt-t javasolták megbízni. Az Ad-Hoc Bizottságba javasolt 

személyek a közbeszerzési szakértő, az energetikus Kovács János, Dr. Vörös Mária aljegyző.  

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak Abony Város villamos energia beszerzésére 

irányuló közbeszerzési feladatok teljes körű lefolytatásával a Kár-Mentor Bt megbízásáról, a 

megbízási díj 650.000,- Ft + 27% Áfa, azaz bruttó 825.000,- Ft + sikerdíj elfogadásáról. 

 

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

Abony Város villamos energia beszerzésére irányuló közbeszerzési feladatok teljes körű 
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lefolytatásával a Kár-Mentor Bt megbízását, - a megbízási díj 650.000,- Ft + 27% Áfa, azaz 

bruttó 825.000,- Ft + sikerdíj - egyhangúlag elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az Ad-Hoc Bizottság tagjának Tóth Róbert 

közbeszerzési tanácsadó elfogadásáról. 

 

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

Ad-Hoc Bizottság tagjának Tóth Róbert közbeszerzési tanácsadót egyhangúlag elfogadta.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az Ad-Hoc Bizottság tagjának dr. Vörös 

Mária aljegyző elfogadásáról. 

 

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

Ad-Hoc Bizottság tagjának dr. Vörös Mária aljegyzőt egyhangúlag elfogadta.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az Ad-Hoc Bizottság tagjának Kovács János 

energetikus elfogadásáról. 

 

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

Ad-Hoc Bizottság tagjának Kovács János energetikust egyhangúlag elfogadta.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az Ad-Hoc Bizottság tagjának Mészáros 

Lajos villamosmérnök elfogadásáról. 

 

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

Ad-Hoc Bizottság tagjának Mészáros Lajos villamosmérnököt egyhangúlag elfogadta.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az energetikus és a villamosmérnök 

megbízási díjának 50.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 63.500,- Ft elfogadásáról, mely összeget Abony 

Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének szakmai szolgáltatás során biztosítja.  

 

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

energetikus és a villamosmérnök megbízási díját 50.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 63.500,- Ft-ot  

egyhangúlag elfogadta, mely összeget Abony Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 

szakmai szolgáltatás során biztosítja.  

 

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

elfogadásáról. 

 

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

előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

107/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Villamos energia vásárlásával kapcsolatban közbeszerzési cég megbízására és 

közbeszerzési ad-hoc bizottság felállításáról 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi 

határozatot hozza: 
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1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony Város villamos energia 

beszerzésére irányuló közbeszerzési feladatok teljes körű lefolytatásával a Kár-Mentor 

Bt-t bízza meg. 

A megbízási díja 650.000,- Ft + 27% Áfa, azaz bruttó 825.000,- Ft + sikerdíj, mely 

összeget Abony Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének önkormányzati feladatok 

szakmai szolgáltatás során biztosítja. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony Város villamos energia 

beszerzésére irányuló közbeszerzési Ad - Hoc Bizottsági feladatok ellátásával 

 

m e g b í z z a 

Tóth Róbert 

közbeszerzési szakértő 

dr. Vörös Mária aljegyző 

Kovács János energetikus 

(Törökszentmiklós, Petőfi út 42/1) 

Mészáros Lajos villamosmérnök 

(Szolnok, Rákóczi út 40-42.) 

személyeket. 

 

3. Az energetikus megbízási díja 50.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 63.500,- Ft, mely összeget 

Abony Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének önkormányzati feladatok szakmai 

szolgáltatás során biztosítja. 

 

4. A villamosmérnök megbízási díja 50.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 63.500,- Ft, mely 

összeget Abony Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének önkormányzati feladatok 

szakmai szolgáltatás során biztosítja. 

 

5. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh 

Edit polgármestert a határozatnak megfelelő megbízási szerződés aláírására.  

 

Határidő:  2012.  

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 Dr. Balogh Pál jegyző 

 dr. Vörös Mária aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői  

 Ajánlattevők 

 Ad-hoc Bizottság tagjai 

 

- - - 
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2./ Napirendi pont tárgya: A nevelési intézmények fejlesztése című KMOP-4.6.1-11 

kódszámú pályázathoz szükséges önerő mértékének 

meghatározása  

   

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

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

elmondta, hogy a mai napon megérkezett a közreműködő szervezettől a befogadó nyilatkozat, 

tehát a pályázat beérkezett, majd érkezni fog egy hiánypótló lista.   

 

Dr. Egedy Zsolt: elmondta, hogy a képviselő-testületi ülés előtt tárgyalta a Szociális és 

Egészségügyi Bizottság a napirendet. A Bizottság az előterjesztésben szereplő 1. számú 

határozati javaslattal egyetért. A 2. számú határozati javaslatnál egyértelműen kérik megjelölni 

azt a határidőt, amely határidőig a tervező asszonynak el kell készítenie az engedélyes 

dokumentációkat. Beadásra került a pályázat tetemes hiányokkal. A 2012. március 29-i 

képviselő-testületi ülésen szembesültek azzal, hogy az addigra elkészített tervek alapján csak a 

120 milliós pályázati kiírási részre pályázhattak volna. Örül, hogy a 10% önerőt igénylő 

pályázatban tudnak pályázni, de ez közel sem jelenti azt, hogy meg is feleltek a pályázati kiírás 

feltételének. Furcsának tartotta, hogy 2012. március 30-án kap egy felkérést a pályázat írótól az 

érintett óvodának az intézményvezetője, hogy állítson összeg egy olyan anyagot, ami a 

berendezésekre vonatkozik. Ennek a pályázatnak a beadási határideje 2012. április 2-a. Március 

30-án megkapja ezt a feladatot, hogy április 2-ig teljesítse. Az intézményvezető ezt javadalmazás 

nélkül csinálja, a pályázat író pedig komoly javadalmazás mellett. 2011. november 24-én döntött 

a Képviselő-testület arról, hogy útjára indítják ezt a pályázatot. A pályázat írónak sok hónap állt 

rendelkezésére, hogy ezeket a lépéseket megtegye. Egyetért azzal, hogy tekintsenek el a 

késedelmi kötbér érvényesítéséről. A tervező asszony számára nem felróható, hogy az első 

nekifutásra elkészült tervek balul ütöttek ki. A tervező asszony információ hiányban szenvedett. 

Nem kapott időben információt arra vonatkozóan, hogy a pályázat feltételeinek milyen tervek 

felelnek meg.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: a tervek ténylegesen csütörtökre álltak össze. Alaprajz nélkül 

berendezési tárgyakat tervezni elég nehéz. Az intézményvezetők tudják, hogy mi az a szakmai 

minimum, amire nekik szükségük lehet. Melyek azok a bútorok, amik még hasznosíthatóak, illetve 

újak tervezését célszerű betervezni. Az elszámolható összegből kell visszaosztani, hogy mi fér 

bele. A tervezési feladatot megkapta a tervező. A helyszínt, az építési szabályzatot és a pályázatot 

is ismerte. Az ÁNTSZ-nél és a szakhatóságoknál tett első egyeztetése alapján újra kellett 

terveznie. Elmondása alapján háromszor kellett újraterveznie az épületet mire a szakhatóságok 

befogadták. Nem hivatkozott arra, hogy a pályázatírótól nem kapott elegendő információt. 

Szeretné, hogy ha a döntéshozatalkor figyelembe venné a Képviselő-testület, hogy Bedekovich 

Éva nagyon sokat tett a városért. Nincs olyan műemlékük, aminek a felújításaiba és pályázataiba 

az ő keze ne lenne benne. Ez nem annyit tesz ki, mint amennyi kötbért nekik be lehetne hajtaniuk. 

Kérdezte, hogy van-e valami javaslatuk a határidőre?  

 

Fiala Károly: elmondta, hogy Bedekovich Éva nem adta be engedélyeztetésre a tervet. Ott tart 

az ügy, hogy kijelölték eljáró hatóságként Nagykőrös Város Önkormányzat jegyzőjét. Ő szólítja 

fel őket a hiánypótlásra. Ezt 2012. április 19-ig kell teljesíteni. Célszerű lenne ezt a dátumot 

megjelölni.  
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Gulykáné Gál Erzsébet: az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság a képviselő-testületi ülés 

előtt ülésezett. A Bizottság az előterjesztésben szereplő 1. számú határozati javaslatot támogatta. 

A 2. számú határozati javaslatot elutasították, tehát szeretnék érvényesíteni a kötbért.  

 

Dr. Egedy Zsolt: a csúszás abból adódik, hogy az a terv, amit március 29-én letett, az nem a 

200 milliós pályázat műszaki elvárásainak megfelelő terv volt. Most úgy kell áttervezni, hogy a 

200 milliós pályázathoz alkalmas legyen az a terv. Ezért kérte az időpont megjelenést.  

 

Habony István: elmondta, hogy ha az intézményvezető feladatot kap, azt teljesítenie kell. 

Vezetői kötelessége megcsinálni a feladatot.  

Kérték Palotai Sándort, hogy gondolja meg a lemondását a Városfejlesztő Kft-ről.  

Ha valami feladatot kapnak az intézményvezetők, mind megijed.  

Megszavazta a Képviselő-testület, hogy majd nyáron költözik ki az épületből a zeneiskola. A 

költségvetésben az első negyedévig van rezsiköltség betervezve a zeneiskolának.   

Pest megyében két zeneiskola maradt meg helyi fenntartásban. Pest megyében 130-140 település 

van. Abony ezektől nem csak annyival különb, hogy megtartotta a zeneiskolát, hanem újat épít 

akkor, amikor mások lemondanak róla. Meg kellene tanulni végre dialektikusan gondolkozni. Ő 

tíz éve mondja, hogy vállalkozási formában működjön a zeneiskola. De ha vállalkozó, akkor a 

zeneórát meg kell tartani. A képviselő-testületi határozatok következetes végrehajtásán kellene 

munkálkodni mindenkinek.  

 

Fekete Tibor: úgy gondolja, hogy Palotai Sándornak nagy lett ez a ”kabát”. Ezért érezte úgy, 

hogy le kell mondania. Mint projektmenedzser nagyon sok projektet végig vitt a városban. Az egy 

más feladatkör, itt ügyvezető igazgatóként kellett volna működni. Úgy gondolja, hogy messze 

menőkig nem látta el, sok dolgot nem hajtott végre, rengeteg feladatot elfelejtett. Ami az ő 

munkásságát az óvodaprojekt kapcsán illeti, novembertől kezdődően valóban kiadhatta volna az 

intézményvezetőknek. Nem hozta volna kellemetlen helyzetbe őket, hogy az utolsó pillanatban 

kell elkészíteniük.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy január 25-e volt a tervezés határideje, ami a 

költségvetés elkészítését is tartalmazta volna. Sarokszámok nélkül nem lehet pályázatot írni. A 

szerződésben és a pályázatban is benne volt, hogy három új foglalkoztató kell, meg is van a 

három foglalkoztató, csak közben a meglévő háromból kettő lett. Ezért nem felelt meg. Az egyik 

foglalkoztatóból egyéni készségfejlesztő szobát alakított ki Bedekovich Éva. Az a pénz, ami 

teljesen elnyerhető lett volna, az építkezési beruházásra sem lett volna elég. Ha ez mind előbb 

lett volna január 25-én, akkor lett volna idő megtervezni a bútorokat, a játékokat. Akkor 

semmiről nem maradtak volna le. Az a legnagyobb probléma, hogy 27-én derült arra fény, hogy 

ugyan három foglalkoztató szoba be lett tervezve, de közben a három kettőre redukálódott. Így az 

alapító okirat szerint, nem plusz három szoba van, hanem kettő és akkor nem pályázhatnak a 200 

millióra. Ha időre mindenki teljesíti a feladatát, akkor a pályázat írás sem csúszott volna, az 

intézményvezető sem az utolsó pillanatban kapta volna meg a feladatot.  

 

Kérdezte, hogy van-e több kérdés, hozzászólás? 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és az 1. számú határozati 

javaslat elfogadásáról. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az 

előterjesztést és az 1. számú határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

108/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A nevelési intézmények fejlesztése című KMOP-4.6.1-11 kódszámú pályázathoz szükséges 

önerő mértékének meghatározásáról  

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a KMOP-4.6.1-11 

kódszámú Közép-magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett Nevelési 

intézmények fejlesztése című konstrukciójához Apponyi úti óvoda fejlesztése címmel az 

Abony, hrsz. 47. Apponyi Albert út 5. szám alatti óvoda fejlesztésére. 

 

2. A projekt összköltsége 210.501.885,- Ft, az elszámolható költség 199.976.791,-Ft a 

szükséges önerő 10.525.094,- Ft, melyet Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

az önkormányzat által kibocsátott Két Torony Kötvény terhére biztosítja. 

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a Közép-

magyarországi Operatív Program által nyújtott támogatás elnyerése esetén az 

önkormányzati önrész összegét a költségvetésében elkülöníti. 

 

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

beadásához szükséges dokumentumok aláírására, nyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

Településfejlesztési Osztály 

Gazdasági Osztály 

Értesül:  
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Dr. Vörös Mária aljegyző   

Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

Pa-Ku Consulting Bt. 

Bedekovich Éva 

 

Ismertette a módosító javaslatot. 

 

A módosított engedélyezési tervet 2012. április 19-ig köteles a tervező benyújtani, hogy a 

Hivatal az építéshatósági hiánypótlásnak eleget tudjon tenni. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslat 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az 

elhangzott módosító javaslatot elfogadta.  
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a 2. számú határozati javaslat 

elfogadásáról, az elhangzott módosító javaslattal együtt. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a 

2. számú határozati javaslatot, az elhangzott módosító javaslattal együtt elfogadta, és a 

következő határozatot hozta:  

 

109/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A nevelési intézmények fejlesztése című KMOP-4.6.1-11 kódszámú pályázathoz szükséges 

önerő mértékének meghatározásáról  

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. november 25.-én kelt tervezési és 

felhasználási szerződésben rögzített építési engedélyezési tervet elfogadja, a tervezővel 

szembeni 842.010,- Ft. késedelmi kötbér igényének érvényesítésétől eltekint és 

felhatalmazza a polgármestert az elvégzett feladatok teljesítés igazolására és a tervező 

által benyújtott számla kifizetésére. 

 

2. A módosított engedélyezési tervet 2012. április 19-ig köteles a tervező benyújtani, hogy a 

Hivatal az építéshatósági hiánypótlásnak eleget tudjon tenni. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

Településfejlesztési Osztály 

Gazdasági Osztály 

Értesül:  
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Dr. Vörös Mária aljegyző   

Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

Pa-Ku Consulting Bt. 

Bedekovich Éva 

 

- - - 

 

3./ Napirendi pont tárgya: A veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszély-

elhárításának, állagmegóvásának, részleges 

helyreállításának támogatására című pályázati kiíráson 

történő részvételi lehetőség 

  

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

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

elmondta, hogy nagyon sok olyan épületük van, amire pénzt kellene költeni és felújítást igényel.  

 

Fiala Károly: elmondta, hogy amit Bedekovich Éva készített részletes leírás, illetve a tételes 

munkák megjelölése megérkezett.  
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Gulykáné Gál Erzsébet: az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság mind a két témakörben 

javasolja a pályázat benyújtását.  

 

Habony István: elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság is támogatta mind a két pályázat 

benyújtását.  

 

Dr. Egedy Zsolt: a Szociális és Egészségügyi Bizottság mind a két határozati javaslatot 

támogatta. Kicsit értetlenült állt a bizottság a tekintetben, hogy a Sívó kúria tetőfelújítását 

ismételten napirendre kell venni, hiszen az elmúlt évtizedben nagyon sokat költöttek a 

tetőfelújításra. Adtak megbízást az egyik helyi vállalkozás számára, annak a bizonyos alsó két 

sornak és a víz folyásának megakadályozására. Érthetetlen, hogy az előző tetőfelújításnál miért 

nem lett kijavítva az alsó két sor is.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: kérte, hogy keressék meg a szerződést, amiben a Generál 

Kontakt volt a kivitelező cég. Ott tető nem volt benne. Akkor már réges-régen megcsinálták volna 

garanciában. A homlokzati vakolatjavítás és festés volt benne, a stukkóknak az elkészítése az 

ereszdeszka alatt. A tetőt nem érintette.  

 

Dr. Egedy Zsolt: amikor ezt a megbízást adták az alsó két sor kijavítására, hogy a víz ne folyjék 

a falra. Kérdezte, hogy a műszaki ellenőr miért nem jelezte, hogy az alsó két sort meg kell 

csinálni?  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: kérte a Településfejlesztési Osztályvezetőt, hogy a Sívó kúria 

tetőjavításával kapcsolatos, illetve a felújításokkal kapcsolatos valamennyi munkára vonatkozó 

szerződést, építési naplót keressék meg, nézzék át.  

   

Kérdezte, hogy van-e több kérdés, hozzászólás? 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és az 1. számú határozati 

javaslat elfogatásáról. 

 

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

előterjesztést és az 1. számú határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot hozta:  

 

110/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszély-elhárításának, állagmegóvásának, 

részleges helyreállításának támogatására című pályázati kiíráson történő részvételi 

lehetőségről 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot 

hozta: 

 

1. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 

„Veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, 

részleges helyreállításának támogatására” című pályázatra az Ungár kúria 

födémszerkezetének megerősítésére vonatkozóan. A projekt összköltsége bruttó 

6.925.909,-Ft,- Ft, az igényelt támogatás 6.233.319, Ft. A pályázat nevezési díja 
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bruttó 62.333,-Ft, mely összeg fedezete az önkormányzati feladatok szakmai 

szolgáltatások során áll rendelkezésre 

 

A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges 692.590,-Ft összegű önerőt Abony Város 

Önkormányzat által kibocsátott Két Torony Kötvény terhére biztosítja.  

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyertes pályázat esetén karbantartási 

tervet készíttet, mely a program lezárását követő 10 évre tartalmazza a támogatással 

megvalósított felújítás jó karbantartásához szükséges intézkedéseket, valamint az 

intézkedések tervezett ütemezését. Az esetleges karbantartáshoz szükséges fedezetet az 

adott évi költségvetésben tervezni kell. 

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné Dr. 

Balogh Edit polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges előkészületi 

munkálatok elvégzésével, a pályázat beadásához szükséges dokumentumok aláírására, 

nyilatkozatok megtételére 

 

Határidő:  2012. április 13. 

Felelős:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 Dr. Balogh Pál jegyző 

 Dr. Vörös Mária aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 Bedekovich Éva 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a 2. számú határozati javaslat 

elfogadásáról. 

 

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

2. számú határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

111/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszély-elhárításának, állagmegóvásának, 

részleges helyreállításának támogatására című pályázati kiíráson történő részvételi 

lehetőségről 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot 

hozta: 

 

1. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 

„Műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes 

helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező 

képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására” című pályázatra a Sívó 

kúria tetőfelújítására vonatkozóan. A projekt összköltsége bruttó 4.866.333,- Ft, az 

igényelt támogatás 2.433.166,-Ft. A pályázat nevezési díja bruttó 24.332,- Ft, mely 
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összeg fedezete az önkormányzati feladatok szakmai szolgáltatási során áll 

rendelkezésre. 

A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges 2.433.167,-Ft összegű önerőt Abony 

Város Önkormányzat által kibocsátott Két Torony Kötvény terhére biztosítja.  

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyertes pályázat esetén karbantartási 

tervet készíttet, mely a program lezárását követő 10 évre tartalmazza a támogatással 

megvalósított felújítás jó karbantartásához szükséges intézkedéseket, valamint az 

intézkedések tervezett ütemezését. Az esetleges karbantartáshoz szükséges fedezetet az 

adott évi költségvetésben tervezni kell. 

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné Dr. 

Balogh Edit polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges előkészületi 

munkálatok elvégzésével, a pályázat beadásához szükséges dokumentumok aláírására, 

nyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő:  2012. április 13. 

Felelős:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 Dr. Balogh Pál jegyző 

 Dr. Vörös Mária aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 Bedekovich Éva 

 

- - - 

 

4./ Napirendi pont tárgya: Javaslat egyes oktatási intézmények átszervezésére 

vonatkozó döntéshozatalra (székhely, illetőleg telephely 

módosítás) 

  

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: előterjesztőnek felkérte Gulykáné Gál Erzsébetet az Oktatási, 

Sport és Kulturális Bizottság elnökét. 

 

Gulykáné Gál Erzsébet: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésül elmondta, 

hogy aggodalomra adott okot a gázóra leszerelésnél, hogy a tavaszi szünet után nem lesz fűtés az 

intézményben. Megkeresték jegyzőurat és kérték az ütemterv elkészítését, illetve az ehhez 

kapcsolódó intézkedések megtételének az előkészítését. Megköszönte jegyzőúrnak a segítségét. Az 

intézménynek június 15-ig nem kell kiköltöznie. Oktatási szempontból átszervezésnek minősül a 

székhelyváltozás, illetve telephelyváltozást. Ezt az alapító okiratban módosítani kell. A Gyulai 

Gaál Miklós Általános Iskola intézményvezetője jelezte, hogy szeretné, hogy ha kikerülne az 

alapító okiratból a telephelyként feltüntetett Vasút út 118. szám alatti ingatlan, hiszen azt már az 

iskola nem használja. A Somogyi Imre Általános Iskola intézményvezetője is jelezte, hogy az 

Apponyi út 1. szám alatt lévő birkózó teremet szeretnék, hogy ha kikerülne az alapító 

okiratukból.  



 17 

 

dr. Vörös Mária: elmondta, hogy a telephelyek felvezetése kizárólag a Bihari János Zeneiskolát 

érinti, tehát a befogadó iskolákat nem érinti. A Somogyi Imre és a Gyulai Gaál Miklós Általános 

iskolának alapító okiratának módosítására azért lenne szükség, mert a Gyulai Gaál Miklós 

Általános Iskola kérte a Vasút út 118. szám alatti ingatlan telephelyként törlését. Ugyan így 

nyilatkozott a Somogyi Imre Általános Iskola igazgatója a birkózó terem vonatkozásában. 

Azonban erre nem kerülhet sor, tekintettel arra, hogy a Közoktatási Törvény szerint, ahol érdemi 

tanítási tevékenység folyik, azt telephelyként fel kell tüntetni. Azonban ők a birkózó teremre nem 

tartanak igényt. Ezért szeretnék, hogy ha megszületne az a döntés, hogy a vagyon feletti 

rendelkezési jogot az iskolától a Sportcsarnok kapja meg, tekintettel arra, hogy 

sportlétesítményről lenne szó. Ehhez hozzájárult az iskola igazgatónője, telephelyként továbbra 

is szerepelni fog, azonban a rendelkezési jog az elképzelések szerint a Sportcsarnokot érintené. 

Erről az előterjesztés nem rendelkezik, csak annyi szerepel benne, hogy az alapító okiratban 

tüntessék fel, hogy az Apponyi úti ingatlan felett nem lesz tovább rendelkezési joga az iskolának. 

Ezt azért kell megtenni, mert ilyen mérvű átszervezést legkésőbb május 31-ig meg kell hozni. 

Utána nem lesz lehetőség arra, hogy a Képviselő-testület a következő tanév vonatkozásában 

döntést hozzon erről. A zeneiskola vonatkozásában a székhely és a telephelyváltozások 

határozott időre 2013. augusztus 15-ig kerül az alapító okiratban módosításra. Ha nem 

határoznak meg időpontot, akkor jövőre, amikor visszaköltöznek, a zeneiskolába újra kellene 

alapító okiratot módosítani. Jövő év augusztus 16-án újra előáll az eredeti rend. A Vasút út 118. 

szám alatti ingatlan vonatkozásában az Önkormányzatnak rendelkeznie kell arról, hogy a 

vagyonhasznosítását, hogyan kívánják a későbbiekben. Ez az ügy egy kis halasztást tűr, arra 

való tekintettel, hogy a következő tanévben a zeneiskola használná telephelyként az ingatlant. A 

birkózó terem vonatkozásában május végére készítenek előterjesztést.  

 

Fekete Tibor: kérdezte, hogy a gázfogadó rész hová fog tartozni. Marad-e a Gyulai iskolánál? 

Erről gondoskodni kellene.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy utána fognak nézni.   

Kérdezte, hogy van-e több kérdés, hozzászólás? 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és az I. számú határozati 

javaslat elfogadásáról. 

 

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

előterjesztést és az I. számú határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

112/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményátszervezésére 

 

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

törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdésében foglaltakat, az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a 

KMOP 5.2.1/B/09-2f-2010-0011 számú „Lehetőségeink Fő tere - Abony Város integrált 

településközpont fejlesztése” című pályázat keretein belül megépítésre kerülő Közösségi 

Ház - Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ építésének idejére a Bihari János 
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Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tekintetében az alábbi döntéseket 

kívánja hozni:  

 

            A Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény székhelye az alábbira 

módosul: 2740. Abony, Klapka György utca 11/a  hrsz. 2018/1 

             

A Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény telephelyei az 

alábbiakkal    

           kiegészülnek: 2740. Abony, Kossuth tér 18. hrsz. 5503/1 

2740. Abony Kálvin János u. 3. hrsz. 3328/1 

2740. Abony Kálvin János u. 5. hrsz. 3329 

2740. Abony Vasút út 118. hrsz. 4136 

2740. Abony Nagykőrösi út 3. hrsz. 5502 

  

2. A fenti intézményi átszervezés határozott időre, 2012. július 01. napjától 2013. augusztus 

15. napjáig szól. 

                                          

3. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a Kormányhivataltól kérjen 

javaslatot a független szakértő személyére, megbízza továbbá, hogy átruházott 

hatáskörben a szakértői véleményezésre kijelölt független szakértő személyét kiválassza 

és vele a szakértői munka elvégzésére vonatkozó szerződést megkösse. 

 

A Képviselő-testület a szakértői vélemény elkészítésével felmerült költségeket a 

költségvetés szakmai szolgáltatások során biztosítja. 

 

4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az átszervezéssel kapcsolatban a 

Kormányhivatal szakvéleményét az szerezze be. 

 

5. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület 2012. május 

31-i ülésére a fentiek alapján készüljön előterjesztés a Bihari János Zeneiskola, 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítására. 

 

Határidő: azonnal. 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:   
Jegyzői Titkárság 

A határozatról értesül:  

1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

2. Parti Mihály alpolgármester 

3. dr. Balogh Pál jegyző 

4. Dr. Vörös Mária aljegyző 

5. Valamennyi Osztályvezető 

6. Bihari János Zeneiskola, AMI 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a II. számú határozati javaslat 

elfogadásáról. 

 

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

II. számú határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
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113/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményi 

átszervezésére 

 

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

törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 107. §-ban  foglaltakat, az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a 

Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tekintetében 

az alábbi döntéseket kívánja hozni:  

 

2. A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény telephelyei 

közül a Vasút út 118. sz. hrsz. 4136 sz. ingatlan kerüljön törlésre. 

                                          

3. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a Kormányhivataltól kérjen 

javaslatot a független szakértő személyére, megbízza továbbá, hogy átruházott 

hatáskörben a szakértői véleményezésre kijelölt független szakértő személyét kiválassza 

és a határozati javaslat mellékletét képező megbízási szerződést megkösse. 

 

A Képviselő-testület a szakértői vélemény elkészítésével felmerült költségeket a 

költségvetés szakmai szolgáltatások során biztosítja. 

 

4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az átszervezéssel kapcsolatban a 

Kormányhivatal szakvéleményét az szerezze be. 

 

5. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület 2012. május 

31-ülésére a fentiek alapján készüljön előterjesztés a Gyulai Gaál Miklós Általános 

Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítására. 

 

6. Felkéri a Polgármestert, hogy 2013. május 31.-ig tegyen javaslatot a Vasút út 118. sz. 

alatti ingatlan további hasznosítására. 

 

Határidő: azonnal. 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:   
Jegyzői Titkárság 

A határozatról értesül:  

7. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

8. Parti Mihály alpolgármester 

9. dr. Balogh Pál jegyző 

10. Dr. Vörös Mária aljegyző 

11. Valamennyi Osztályvezető 

12. Bihari János Zeneiskola, AMI 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a III. számú határozati javaslat 

elfogadásáról. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 

III. számú határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

114/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A Somogyi Imre Általános Iskola intézményi átszervezésére 

 

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

törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 107. §-ban  foglaltakat, az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a 

Somogyi Imre Általános Iskola tekintetében az alábbi döntéseket kívánja hozni:  

 

            A Somogyi Imre Általános Iskola feladatellátását szolgáló vagyonként szereplő Abony, 

Apponyi Albert utca 1. szám alatt ingatlant más szerv vagyonkezelésébe kívánja átadni. 

                                          

2. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a Kormányhivataltól kérjen 

javaslatot a független szakértő személyére, megbízza továbbá, hogy átruházott 

hatáskörben a szakértői véleményezésre kijelölt független szakértő személyét kiválassza 

és a határozati javaslat mellékletét képező megbízási szerződést megkösse. 

 

A Képviselő-testület a szakértői vélemény elkészítésével felmerült költségeket a 

költségvetés szakmai szolgáltatások során biztosítja. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az átszervezéssel kapcsolatban a 

Kormányhivatal szakvéleményét az szerezze be. 

 

4. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület 2012. május 

31-ülésére a fentiek alapján készüljön előterjesztés a Somogyi Imre Általános Iskola 

Alapító Okiratának módosítására. 

 

5. A Képviselő-testület 2012. május 31-én megtartásra kerülő testületi ülésére javaslat 

készül az Apponyi Albert utca 1. szám alatt fekvő ingatlan más szerv vagyonkezelésébe 

történő átadására vonatkozóan. 

 

Határidő: azonnal. 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:   
Jegyzői Titkárság 

A határozatról értesül:  

13. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

14. Parti Mihály alpolgármester 

15. dr. Balogh Pál jegyző 

16. Dr. Vörös Mária aljegyző 

17. Valamennyi Osztályvezető 

18. Bihari János Zeneiskola, AMI 

 

- - - 
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5./ Napirendi pont tárgya:  I. Hagyományteremtő Lovasbaráti Találkozó rendezéséhez 

nyújtandó támogatási kérelem elbírálása  

  

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítést nem 

kívánt tenni. 

 

Gulykáné Gál Erzsébet: elmondta, hogy az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság javasolta, 

hogy a kérelmezők vegyék fel a helyi lovas klubbal a kapcsolatot. A rendezvényt elviekben 

támogatják. Ez a rendezvény nem került bele a rendezvénytervbe, ezért forrás sincs rá. Talán a 

szoftelemes pénzforrásból tudnák rá fedezetet találni. A lovas klub is júliusban szeretné 

megrendezni a lovas napokat.  

 

Kovács László: kérdezte, hogy ez miért nem került be a költségvetés tárgyalása előtt? Jó 

kezdeményezésnek tartja, a költségvetésben is támogatta volna.  

  

Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a rendezvénytervet még tavaly elfogadta a 

Képviselő-testület. A kérelem január 11-én érkezett. A költségvetés függvénye volt, hogy belefér-

e a támogatás, vagy sem. Mint civil szervezetnek lehetősége lesz a Főtér projekt szoftelemei 

között pályázni a támogatási összegre. Vegyék fel a kapcsolatot a Városfejlesztő Kft-vel. A 

költségvetés nem tartalmazza ennek a fedezetét.  

 

Gulykáné Gál Erzsébet: a szoftelem lehetőséget nyújt.  

 

Dr. Egedy Zsolt: úgy gondolja, hogy nem pályázhat, mert nem bejegyzett helyi civil szervezet.  

 

Kovács László: kérte, hogy amikor lehetőség lesz pályázni, akkor Gulykáné Gál Erzsébet 

tájékoztassa a szükséges lépések megtételéről.  

 

Gulykáné Gál Erzsébet: elmondta, hogy meghívást fognak kapni a rendezvényterv 

tárgyalására.  

 

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

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Ismertette a módosított határozati javaslatot. 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete I. Hagyományteremtő Lovasbaráti 

Találkozó megrendezéséhez benyújtott támogatási kérelmet nem áll módjában támogatni, 

tekintettel arra, hogy Abony Város Önkormányzatának a költségvetési keretén belül 

jelenleg forrás nem áll rendelkezésre. 

 

2. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy a kérelmező vegye 

fel a kapcsolatot az abonyi Lovasklubbal valamint az Oktatási, Sport és Kulturális 

Bizottsággal.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és az elhangzott módosított 

határozati javaslat elfogadásáról. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az 

előterjesztést és az elhangzott módosított határozati javaslatot elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

115/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat 

I. Hagyományteremtő Lovasbaráti Találkozó rendezéséhez nyújtandó támogatási kérelem 

elbírálásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot 

hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete I. Hagyományteremtő Lovasbaráti 

Találkozó megrendezéséhez benyújtott támogatási kérelmet nem áll módjában támogatni, 

tekintettel arra, hogy Abony Város Önkormányzatának a költségvetési keretén belül 

jelenleg forrás nem áll rendelkezésre. 

 

2. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy a kérelmező vegye 

fel a kapcsolatot az abonyi Lovasklubbal valamint az Oktatási, Sport és Kulturális 

Bizottsággal.  

 

Határidő: 2012. április 30. 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Jegyzői Titkárság 

A határozatról értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

        Parti Mihály alpolgármester 

        Dr. Balogh Pál jegyző 

        dr. Vörös Mária aljegyző 

     Valamennyi Osztályvezető  

     Kazinczyné Szabó Anikó 

 

- - - 

 

6./ Napirendi pont tárgya:  Tájékoztató a 22/2012. (I.30.) sz. határozatban foglalt 

intézkedések megtételéről 

  

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette a tájékoztatóban foglaltakat. Kiegészítést nem kívánt 

tenni. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Ismertette a módosított javaslatot. 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kéri, hogy Ifj. Dr. Tóta Áron ügyvéd úr 

szólítsa fel a Polvill Kft-ét, hogy a garanciális hibák (tetőre vonatkozó) kijavításának 

elmulasztása végett térítse meg Abony Város Önkormányzat által kifizetett bekerülési 
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összeget. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kéri, polgári peres eljárás 

keretében - amennyiben a társaság nem téríti meg - az összeg megtérítését. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosított javaslat 

elfogadásáról. 

 

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

elhangzott módosító javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a tájékoztató és a határozati javaslat 

elfogadásáról az elhangzott módosított javaslattal együtt. 

 

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

tájékoztatót és a határozati javaslatot az elhangzott módosító javaslattal együtt egyhangúlag 

elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

116/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A 22/2012. (I.30.) sz. határozatban foglalt intézkedések megtételéről szóló tájékoztató 

elfogadásáról   

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatóban foglaltakat megismerte. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kéri, hogy Ifj. Dr. Tóta Áron ügyvéd úr 

szólítsa fel a Polvill Kft-ét, hogy a garanciális hibák (tetőre vonatkozó) kijavításának 

elmulasztása végett térítse meg Abony Város Önkormányzat által kifizetett bekerülési 

összeget. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kéri, polgári peres eljárás 

keretében - amennyiben a társaság nem téríti meg - az összeg megtérítését. 

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh 

Edit polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2012. azonnal 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik: Településfejlesztési Osztály 

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

Dr. Balogh Pál jegyző 

dr. Vörös Mária aljegyző 

Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

Polvill Kft. 

 

- - - 

 

Szünet! 

- - -  
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Romhányiné dr. Balogh Edit: kérte a Képviselő-testületet, hogy 7. napirendi pontként 

tárgyalják „A Tanulni Egy Életen Át Alapítvány a „Közösségi feladatokhoz kapcsolódó 

munkaerő – piaci programok támogatása – Közép-magyarországi Régió” TÁMOP – 1.4.1-11/2 

számú pályázaton való részvételének támogatása” című előterjesztést a napirendben érintett 

Vincze Imréné vendégre való tekintettel. 

 

7./ Napirendi pont tárgya:  A Tanulni Egy Életen Át Alapítvány a „Közösségi 

feladatokhoz kapcsolódó munkaerő – piaci programok 

támogatása – Közép-magyarországi Régió” TÁMOP – 

1.4.1-11/2 számú pályázaton való részvételének támogatása  

  

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítést nem 

kívánt tenni. 

 

Gulykáné Gál Erzsébet: elmondta, hogy az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság egyhangúlag 

támogatta a pályázaton való részvételt.   

 

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

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az 

előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

117/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A Tanulni Egy Életen Át Alapítvány a „Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő – 

piaci programok támogatása – Közép-magyarországi Régió” TÁMOP-1.4.1-11/2 számú 

pályázaton való részvételének támogatásáról 

 

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

törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tanulni Egy Életen Át Alapítványnak a 

„Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő – piaci programok támogatása – Közép-

magyarországi Régió” TÁMOP- 1.4.1-11/2 számú pályázaton való részvételét elviekben 

támogatja, kifejezi azon szándékát, hogy a projekt megvalósításában az alapítvánnyal 

együttműködik, azzal, hogy ahhoz anyagi támogatást biztosítani nem áll módjában. 

 

Határidő: 2012. április 30. 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Jegyzői Titkárság 

A határozatról értesül: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

Dr. Balogh Pál jegyző 

dr. Vörös Mária aljegyző 
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Valamennyi Osztályvezető 

Tanulni Egy Életen Át Alapítvány 

 

- - - 

 

8./ Napirendi pont tárgya:  Salgóbányai tábor működéséhez szükséges szerződések 

megkötése és beszámoló a 2011. évi működésről  

  

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Habony István: elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolta, hogy a Salgóbányai tábort az 

Abokom Nonprofit Kft. üzemeltesse tovább.  

 

Gulykáné Gál Erzsébet: kérte, hogy máskor, ha lehetőség van rá az Oktatási, Sport és 

Kulturális Bizottság tárgyalja meg a Salgóbányai tábort érintő előterjesztéseket. 

 

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

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Vadvirág Salgó Kft. - Somosi Fogadó 

megbízásának elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a 

Vadvirág Salgó Kft. – Somosi Fogadó megbízását elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak Dr. Révész Johanna háziorvos 

megbízásának elfogadásáról. 

 

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

Dr. Révész Johanna háziorvos megbízását egyhangúlag elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak Dr. Révész Johanna háziorvos 

megbízásának elfogadásáról. 

 

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

Dr. Révész Johanna háziorvos megbízását egyhangúlag elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az étkezési díjak elfogadásáról. 

 

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

étkezési díjakat egyhangúlag elfogadta. 

 

Ismertette az elhangzott módosító javaslatot. 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Salgóbányai Ifjúsági Tábor 

üzemeltetésével a 2012. évi tábornyitástól kezdődően az Abokom Nonprofit Kft-t bízza meg. 

Az Abokom Nonprofit Kft-vel kötött keretszerződést módosítani kell.   
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslat 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az 

elhangzott módosító javaslatot elfogadta. 

 

Gulykáné Gál Erzsébet: elmondta, hogy támogatja, hogy az Abokom Nonprofit Kft. üzemeltesse 

a tábort, de szeretné tudni a feltételeit. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy keretszerződésben rögzíteni fogják a feltételeket.  

Volt egy kötelezés a város felé, hogy rá kell csatlakozni a szennyvízhálózatra. Ha nem kötnek rá, 

akkor nem kapnak tábornyitási engedélyt.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a szennyvízelvezető csatornahálózatra 

történő csatlakozás díjának kifizetésének elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 

a szennyvízelvezető csatornahálózatra történő csatlakozás díjának kifizetését elfogadta. 

 

1 fő nem szavazott! 

 

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

elfogadásáról, az elhangzott módosító javaslattal együtt. 

 

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

előterjesztést és a határozati javaslatot, az elhangzott módosító javaslattal együtt egyhangúlag 

elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

118/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A Salgóbányai tábor működéséhez szükséges szerződések megkötéséről és a 2011. évi 

működésről szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. A meleg étkeztetést vásárolt élelmezés formájában külső vállalkozó által, a kiszolgálást 

igény szerint megbízással helyi munkavállalóval kell biztosítani. A Képviselő-testület a 

Salgóbányai Ifjúsági tábor meleg étkeztetésének biztosítására és kiszállítására vonatkozóan 

a Vadvirág Salgó Kft. - Somosi Fogadót bízza meg 2012. május 1.- től 2012. szeptember 30-

ig terjedő időintervallumra. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit 

polgármestert a határozat 1. számú mellékletét képező szolgáltatói szerződés aláírására. 

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit 

polgármestert, hogy a tábor egészségügyi feladatainak ellátása vonatkozásában Dr. Révész 

Johanna háziorvossal kössön szerződést, melynek díja nettó: 80.000,- Ft + ÁFA / 4 hó, 

melynek fedezete a Salgóbányai tábor bevételének terhére biztosított. 
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4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit 

polgármestert a határozat 2. számú mellékletét képező tábor orvosi ellátására vonatkozó 

szerződés aláírására. 

 

5. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Salgóbányai tábor étkezési díjait 2012. 

május 01-től az alábbiakban határozza meg: 

 

2012. évre javasolt étkezési díjak 

 

Gyermek 

Étkezés 
2012. évre javasolt díjak 

Nettó Áfa Bruttó 

reggeli 354 Ft 96 Ft 450 Ft 

ebéd 630 Ft 170 Ft 800 Ft 

vacsora 354 Ft 96 Ft 450Ft 

Napi teljes ellátás 1338 Ft 362 Ft 1700 Ft 

Meleg vacsora 512 Ft 138 Ft 650 Ft 

 

Felnőtt 

Étkezés 
2012. évre javasolt díjak 

Nettó Áfa Bruttó 

reggeli 472 Ft 128 Ft 600 Ft 

ebéd 866 Ft 234 Ft 1100 Ft 

vacsora 472 Ft 128 Ft 600 Ft 

Napi teljes ellátás 1810 Ft 490 Ft 2.300 Ft 

Meleg vacsora 709 Ft 191 Ft 900 Ft 
 

 

6. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kéri, hogy a tábor zárását követően az 

elszámolás történjen meg, melynek ismeretében a Képviselő-testület a Salgóbányai tábor 

2013. évi működtetésére vonatkozó döntés meghozatalára visszatér. 

 

7. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Salgóbányai Ifjúsági Tábor 

üzemeltetésével a 2012. évi tábornyitástól kezdődően az Abokom Nonprofit Kft-t bízza meg. 

Az Abokom Nonprofit Kft-vel kötött keretszerződést módosítani kell.   

 

8. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Salgóbányai Ifjúsági tábor 

szennyvízelvezető csatornahálózatra történő csatlakozásának kivitelezésével az ABOKOM 

Nonprofit Kft.-t. A megbízás díja nettó 2.205.200,- Ft + Áfa, azaz bruttó 2.800.604,- Ft, 

mely összeget Abony Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének felhasználási kiadások 

során biztosítja. 

 

9. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit 

polgármestert a határozatnak megfelelő szerződés aláírására.  

 

Határidő: 2012. május 01. 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Településfejlesztési Osztály 

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 



 28 

 dr. Vörös Mária aljegyző 

 Pék Róbert gondnok (3101 Salgóbánya, Vár u. 22.) 

 Valamennyi Osztályvezető 

 Valamennyi Intézmény Vezető 

 

A határozat mellékletei ezen jegyzőkönyv mellékleteit tartalmazzák! 

 

- - - 

 

9./ Napirendi pont tárgya:  Az Abony Város Önkormányzat tulajdonát képező egyes 

ingatlanok hasznosítása  

  

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

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

elmondta, hogy ez egy továbbgondolkodásra alkalmas anyag. Faültetésre úgyis csak ősszel 

kerülne sor. A haszonbérleti szerződéseket felül kell vizsgálni. Ha nem tudják hasznosítani az 

ingatlanokat, akkor pályázat útján értékesítsék őket, mint építési terület.  

 

Dr. Egedy Zsolt: elmondta, hogy helyrajzi számok alapján nem tudja eldönteni, hogy az adott 

helyrajzi számon miért kell fásítani, vagy az ingatlant eladni. Nem tudja, hogy ezek milyen 

ingatlanok. A Mikes Kelemen út bal oldalán lévő ingatlan feltöltésre került. A feltöltött ingatlant 

követő ingatlan mélyebben van. Ha felhőszakadás lesz, ott meg fog állni a víz. Ugyanígy a Hold 

út végén a Mikes tóhoz közel lévő ingatlannál hasonló probléma van. Sokadára voltak az ott lakó 

rokonai a Hivatalban, de nem kaptak érdemi ügyintézést. Kéri, hogy ebben az ügyben legyen 

érdemi ügyintézés. Kérdezte, hogy van-e kalkuláció arra vonatkozóan, hogy ezeknek az 

ingatlanoknak a fásítása mekkora összeget jelent?  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: a Mikes út bal oldalán lévő három önkormányzati telek 

talajkiegyenlítése még süllyedni fog. A telkek végében már most kialakított csatorna van, mely 

összeköttetésbe került a 001-es csatornával. A telken nem fog felgyülemleni a víz, mert minden 

mélyen fekvő kertből le fog folyni a víz a Mikes tóba. A Hold út 2.-ben nem lesz feltöltve a 

terület. A terv szerint szerepel egy szikkasztó és egy vízelvezető árok. Ami az udvarról és a Hold 

út 2. ingatlanról lefolyik, annak megvan a vízgyűjtő területe. Nem fog megállni a víz, mert ott 

végig egy hosszanti árokrendszer van a terv szerint. Az a telek nem lesz feltöltve, ha feltöltenék, 

akkor a ház vízben állna.  

 

Kovács László: elmondta, hogy már az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságon is kérték, hogy 

legközelebb úgy kerüljön a Képviselő-testület elé ez az előterjesztés, hogy a négyzetmétere és az 

ingatlan jellemzői is szerepeljenek benne.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: egyelőre nem akarnak értékesíteni. A faültetéssel már elkéstek. A 

haszonbérletek december 31-ével járnak le.  

 

Kérdezte, hogy van-e több kérdés, hozzászólás? 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Ismertette a módosító javaslatot. 
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Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abony Város Önkormányzat tulajdonát képező 

egyes ingatlanok hasznosításáról szóló előterjesztést megismerte, az abban foglaltak 

továbbgondolásra alkalmasak.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslat 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az 

elhangzott módosító javaslatot elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és az elhangzott módosító 

javaslat elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az 

előterjesztést és az elhangzott módosító javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

119/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Az Abony Város Önkormányzat tulajdonát képező egyes ingatlanok hasznosításáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot 

hozza: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abony Város Önkormányzat tulajdonát képező 

egyes ingatlanok hasznosításáról szóló előterjesztést megismerte, az abban foglaltak 

továbbgondolásra alkalmasak.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik: 

        Településfejlesztési Osztály 

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

  Parti Mihály alpolgármester 

 Dr. Balogh Pál jegyző 

 dr. Vörös Mária aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 

- - - 

 

10./ Napirendi pont tárgya: Bankjegykiadó automata berendezés elhelyezésére és 

üzemeltetésére bérleti díj emelése 

 

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítést nem 

kívánt tenni. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a tájékoztató és a határozati javaslat 

elfogadásáról. 

 

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

előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

120/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Bankjegykiadó automata berendezés elhelyezésére és üzemeltetésére bérleti díj emelése  

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony 

Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 13/2007. (IV.12.) 

sz. rendeletben foglaltakat, az alábbi határozatot hozza. 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ERSTE Bank Hungary Rt. részére bérbe 

adott, az önkormányzat tulajdonában lévő 5503/1 helyrajzi szám alatt felvett természetben 

Abony, Kossuth tér 18. szám alatti Sportcsarnokhoz tartozó 1,5 m² alapterületű ingatlanrész 

bérleti díját 2011. április 01 napjától nettó 12.068,- Ft + ÁFA/hó, azaz bruttó 15.327,- Ft 

/hó összegben határozza meg.  

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármester a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2013. március 31. 

Felelős:      Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik: Településfejlesztési Osztály 

     Gazdasági Osztály 

Értesül:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 Dr. Balogh Pál jegyző 

 dr. Vörös Mária aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 Településfejlesztési Osztály 

 ERSTE Bank Hungary Rt. 

 

- - - 

 

11./ Napirendi pont tárgya: Tájékoztató a 2011. évben kihelyezésre került közlekedési 

táblákról 

 

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette a tájékoztatóban foglaltakat. Kiegészítésül elmondta, 

hogy Abony négy negyedre lett felosztva. Az első negyedet már végig járták a közterület-

felügyelők. Nem csak a közlekedési táblákat ellenőrzik, hanem az utca névtáblákat, a 

házszámtáblákat, illetve az illegálisan lerakott anyagokat. Az éves beszámolóban erről szó lesz. 

Javasolta, hogy az ilyen előterjesztés kerüljön bizottsági hatáskörbe. 

 

Parti Mihály: véleménye szerint, nehézkesen megy a táblák kihelyezése. Megkeresték, hogy 

probléma van a mezőgazdasági géppel való közlekedéssel. A gazdák nem tudnak úgy elmenni az 
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üzemanyag töltő állomásra, hogy a rendőr meg ne állítsa őket. Szeretnék a gazdák, hogy ha 

lehetőségük lenne a 4-es úton és a Mátyás király úton való közlekedésre. Lehetetlen helyzetben 

vannak. Kéri, hogy vizsgálják meg ennek a lehetőségét. Javasolja a közút kezelővel levédetni a 

vasút úti macskaköves szakaszt. Egyre jobban romlik ez az útszakasz. Ezzel kapcsolatban már 

aláírást is gyűjtöttek.  

 

Dr. Egedy Zsolt: elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörben dönt a 

forgalomirányító táblák elhelyezéséről. Az átruházott hatáskör tulajdonosának évente egy 

alkalommal be kell számolnia az átruházott hatáskörben hozott döntésről.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: úgy gondolja, hogy egy előterjesztésbe be lehet számolni az 

összes átruházott hatáskörről. Az átruházott hatáskörökről külön előterjesztésben minden 

bizottság beszámol. Ez nem az. 

 

Dr. Egedy Zsolt: a táblák előbb kihelyezésre kerültek, mint ahogy a Magyar Közút Nonprofit 

Zrt. hozzá járult volna. Ez le is van írva az előterjesztésben. Az állampolgár valószínűleg nem 

tudja ezt a helyzetet. Ők azért felelősek, hogy az állampolgárok jogbiztonságban érezhessék 

magukat. Ha ki van helyezve egy tábla, akkor az, jogszerűen legyen elhelyezve. Ebben az esetben 

ez nem így van. Erről a rendőr sem és a közlekedő polgár sem tud.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy benne van az előterjesztésben, hogy a Magyar 

Közút Nonprofit Zrt-nek felküldésre kerül a forgalmi rend változás. Nem szándékosan mentek 

jogszabály ellenesen. A saját útjukra került kihelyezésre a tábla, nem a közútéra.  

 

Habony István: véleménye szerint, a kihelyezett táblákat kellene folyamatosan ellenőrizni a 

Közterület-felügyeletnek. A mezőgazdasági gépek tönkreteszik az utakat. Elfoglalják az egész 

utat. Azért vannak a dűlő utak, hogy ezek a járművel ott közlekedjenek. A dűlőutakat fásítani kell 

és rendbe kell tenni. Fel kell lépni azokkal szemben, akik az utakat rongálják. 

 

Parti Mihály: a négyes út és a negyvenes út a kamionforgalomra lett tervezve. Szorgalmazza, 

hogy a közúttal egyeztessenek, hogy milyen legális lehetőség van a nehéz járművek 

közlekedésére.  

 

Dr. Egedy Zsolt: elmondta, hogy a dűlőutak rendbetétele önkormányzati feladat lenne. Központi 

forrásból erre az Önkormányzat kap egy jelképes összeget. Nem kötött felhasználású pénzről van 

szó.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: javasolja, hogy a Pénzügyi Bizottság gondolja tovább az utakra 

vonatkozó javaslatokat. Úthasználati díj lehetőségére lenne lehetőség. A Pénzügyi Bizottság, 

vagy ha létrejön egy külön szakbizottság, akkor tegyenek javaslatot, a mezőgazdasági gépek 

április 1-től október végéig mely utakat használhatják. Azt is el tudja képzelni, hogy a gazdák 

úthasználati díjat fizessenek. Gondolják át és tegyenek javaslatot.  

 

Kérdezte, hogy van-e több kérdés, hozzászólás? 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Ismertette az elhangzott módosító javaslatokat. 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri, hogy a Pénzügyi Bizottság 

gondolja tovább a táblák kihelyezését és az úthasználati díj bevezetését.   
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Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri, hogy a Pénzügyi Bizottság, 

vagy egy külön szakbizottság tegyen javaslatot, hogy a mezőgazdasági gépek április 1-

jétől október végéig mely utakat használhatják.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslatok 

elfogadásáról. 

 

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

elhangzott módosító javaslatokat egyhangúlag elfogadta.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a tájékoztató és a határozati javaslat 

elfogadásáról az elhangzott módosító javaslatokkal együtt. 

 

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

tájékoztató és a határozati javaslatot az elhangzott módosító javaslatokkal együtt egyhangúlag 

elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

121/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A 2011. évben kihelyezésre került közlekedési táblákról szóló tájékoztató elfogadásáról  

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször 

módosított 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 2011. évben kihelyezésre 

került közlekedési táblákról szóló tájékoztatót megismerte, és azt elfogadja. 

 

2. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri, hogy a Pénzügyi Bizottság 

gondolja tovább a táblák kihelyezését és az úthasználati díj bevezetését.   

 

3. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri, hogy a Pénzügyi Bizottság, 

vagy egy külön szakbizottság tegyen javaslatot, hogy a mezőgazdasági gépek április 

1-jétől október végéig mely utakat használhatják.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásában közreműködik: 

 Településfejlesztési Osztály 

Határozatról értesül: 

 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 Dr. Balogh Pál jegyző 

 dr. Vörös Mária aljegyző 

 Valamennyi Osztályvezető 

   

- - - 

 

Kovács László képviselő az ülésről elment, így a jelenlévő képviselők száma 7 fő. 
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12./ Napirendi pont tárgya: A Mozgássérültek Ceglédi Önálló Egyesülete támogatási 

kérelmének elbírálása  

 

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kérdezte, hogy az 

abonyi szervezet külön van-e a cegléditől?  

 

Györe Tibor: elmondta, hogy önálló egyesület.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: tehát a ceglédiek függetlenek az Abonyiaktól.   

 

Habony István: elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság támogatta a kérelmet.  

 

Gulykáné Gál Erzsébet: az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság abban az esetben támogatja, 

hogy ha az abonyi szervezet tagja az egyesületnek.  

 

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

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és az „A)” határozati 

javaslat elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az 

előterjesztést és az „A)” határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot 

hozta: 

 

122/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A Mozgássérültek Ceglédi Önálló Egyesülete támogatási kérelmének elbírálásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot 

hozza: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Mozgássérültek Ceglédi Önálló Egyesületének 

a működésére vonatkozó támogatási kérelmét nem támogatja. 

 

Határidő: 2012. április 30. 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Jegyzői Titkárság  

A határozatról értesül: 
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

Dr. Balogh Pál jegyző 

dr. Vörös Mária aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

Mozgássérültek Ceglédi Önálló Egyesülete 

 

- - - 
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13./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzatának hozzájárulása Törtel 

Község Önkormányzat által „Ivóvízminőség-javítás 

Törtelen” című KEOP-1.3.0 pályázat benyújtása  

 

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat.   

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 igen és 0 nem szavazattal, 7 tartózkodás mellett az 

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

 

123/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzatának hozzájárulása Törtel Község Önkormányzat által 

„Ivóvízminőség-javítás Törtelen” című KEOP-1.3.0 pályázat benyújtásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot 

hozza: 

 

„Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezúton hozzájárul Törtel Község 

Önkormányzatának KEOP-1.3.0/09-11 Ivóvízminőség javítás című pályázati felhívásra 

benyújtandó, előkészítés alatt álló „Ivóvízminőség-javítás Törtelen” című pályázatának 

megvalósíthatósági tanulmányában szereplő, „Vízminőségjavítás Abonyból történő 

vízátvétellel” című műszaki változatának megvalósításához abban az esetben, amennyiben a 

pályázatban ez lesz a végső megvalósítandó változat.” 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Dr. Balogh Pál jegyző 

Végrehajtásban közreműködik:  
Településfejlesztési Osztály  

A határozatról értesül: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

Dr. Balogh Pál jegyző 

dr. Vörös Mária aljegyző 

Polgármesteri Hivatal Osztályvezetői 

dr. Kecskeméti Gabriella Törtel Község jegyző 

 

- - - 

 

14./ Napirendi pont tárgya: Az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatellátásának 

megoldása  

 

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésül 

elmondta, hogy egyeztettek az OEP-el. Amennyiben április 16-ig feljuttatják az ez irányú 

határozatot, illetve a szerződésmódosítást, akkor fogják finanszírozni május 1-jétől a 

megüresedett praxist.  

 

Dr. Egedy Zsolt: elmondta, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság támogatta a határozati 

javaslatot. Kiderült, hogy Dr. Lázár Ferenc küldött előzőleg egy levelet, amiben májusi határidőt 

jelöl meg. Kérdezte, hogy melyik a teljes értékű jognyilatkozat?  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a második határidő az érvényes. Eladhatja a 

praxist, de mielőtt megvenné bárki, az előtt be kell adnia egy kérelmet az Önkormányzathoz, 

hogy a feladatellátásra szerződést fog kötni vele a Képviselő-testület. Amennyiben nem, akkor 

nem fogja megvenni a praxist. Ez a lehetőség változatlanul fent áll. 

 

Habony István: kérdezte, hogy Dr. Lázár Ferencnek pillanatnyilag mennyi betege van? Tudniuk 

kellene az összes többi orvos körzetnagyságát, annak érdekében, hogy felelősséggel tudjanak 

dönteni. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy júniusra készülni fog egy előterjesztés. A döntést 

két hónappal előtte meg kell hozni, ahhoz, hogy a folyamatos finanszírozás biztosítva legyen. Hat 

évvel ezelőtt 16 ezer fő körül volt Abony lakossága. A hat év alatt közel 600-al csökkent Abony 

lakossága. Ezt is bele kell kalkulálni. A négy gyermekorvos a 18 év alatti korosztályt teljes 

egészében lefedi.   

 

Kérdezte, hogy van-e több kérdés, hozzászólás? 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az 

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

 

124/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a 5. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatellátásának megoldására 

 

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

törvény 8. § (4) bekezdése, az 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdésének a) pontja alapján, 

figyelemmel a 2000. évi II. törvényre és annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. 

rendeletben foglaltakra az alábbi határozatot hozza:  

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet 

háziorvosával Dr. Lázár Ferenccel kötött megbízási szerződést közös megegyezéssel 

2012. április 30. napjával megszüntetik. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 5. számú háziorvosi körzet   

működtetését Dr. Borbély Éva megbízásával, helyettesítés útján látja el a körzetre 

vonatkozó praxisjog rendezéséig, legfeljebb azonban csak 2012. augusztus 8-ig. 
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3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Romhányiné dr. Balogh Edit 

polgármestert a Dr. Lázár Ferenccel kötött megbízási szerződést közös megegyezéssel 

történő megszüntetésére vonatkozó és a helyettesítési feladatok ellátására kötendő 

megbízási szerződés, továbbá a megszüntetéssel járó feladatok végrehajtására. 

 

Határidő: 2012. április 13. 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit Polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

Gazdasági Osztály 

 

4. A Képviselő-testület felkéri a Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet vezetőjét, hogy az 5. sz. 

felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozóan az OEP-el a finanszírozási szerződést kösse meg. 

 

Határidő: 2012. április 13. 

Felelős:  

Dr. Pusztai Dezső a Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet vezetője 

Határozatról értesülnek:  

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

Dr. Balogh Pál jegyző 

Dr. Vörös Mária  aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

Dr. Lázár Ferenc háziorvos Abony, Kálvin J. út 6. 

Dr. Borbély Éva háziorvos Abony, Újszászi út 21-23. 

Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet vezetője Abony, Újszászi út 21-23. 

 

- - - 

 

15./ Napirendi pont tárgya: A Balatonszárszói Ifjúsági Tábor 2012. évi üzemeltetése  

 

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítés elmondta, 

hogy a többségi tulajdonnal rendelkező önkormányzatok már megszavazták. Abonynak 17 % 

tulajdonjoga van. Javasolja, hogy támogassák, mert egyébként nem fog tudni kinyitni a tábor. 

Tápiószőlős ajánlatát nem veszi komolyan a társulás, azzal nem kívánnak foglalkozni. 89-90 

millió forintra van az egész tábor felértékelve. Nagyon kicsi, keskeny partszakasszal rendelkezik. 

A csemői, tápiószőlősi és a nyársapáti önkormányzat felajánlotta megvételre a saját 

tulajdonrészüket. Ők évek óta nem használják ki a tábort és a bepótlási kötelezettség, ami a 

karbantartásra és állagmegóvásra szól nem fizették. A tábort kevés gyerek veszi igénybe. Az 

IRMÁK UTILIS Nonprofit Kft. Pest megyében több bentlakásos intézményt működtet. Ők meg 

tudják oldani, hogy a tábor azon időszakait, amikor a 12 település gyermekei nincsenek ott, 

akkor megtöltik vendégekkel. Valószínű, hogy ezért állami támogatást is kapnak. Ezért nem kell 

nekik bepótolni a tábornyitáshoz és a fenntartáshoz. Ők garantálják, hogy 100 %-ban tudják 

működtetni a tábort. Ez viszont hosszú távon nem lehetséges. Meg kell pályáztatni. Az 

előterjesztésben azért szerepel, hogy két faház nem kerül át az IRMÁK Kft-hez, mert részleges 

működtetés során oda adható pályáztatás nélkül az üzemeltetés. A teljes tábort csak pályáztatás 

útján lehet oda adni. A két faházat fenntartja a 12 Önkormányzat. Jövőre nyílt pályázat 

keretében lesz megpályáztatva a tábor. 
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Habony István: elmondta, hogy kényszerhelyzet van. A Pénzügyi Bizottság javasolta, hogy az 

idei évben az IRMÁK UTILIS Nonprofit Kft. táboroztasson. Balatonszárszó polgármesterét 

Dorogi Sándort érdekelhetné a tábor működtetése, vagy megvásárlása. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: a társulási önkormányzatok nem akarják eladni a tábort. A 

Balaton partján most nem szabad eladni ingatlant.   

      

Gulykáné Gál Erzsébet: elmondta, hogy az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság az idei 

szezonra támogatta, hogy az IRMÁK UTILIS Nonprofit Kft. üzemeltesse a tábort.  

 

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

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az 

előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

125/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A Balatonszárszói Ifjúsági Tábor 2012. évi üzemeltetéséről 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

Balatonszárszó, belterület, 955/1 hrsz. alatti, kivett úttörőtábor jelölésű, 5225 m
2
 területű 

ingatlant – a mellékelt helyszínrajzon jelölt 1. és 2. számú vendégfaház kivételével – 

2012. május 1-jétől 2012. szeptember 30-ig az IRMÁK UTILIS Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság ifjúsági táborként üzemeltesse.  

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonszárszó, belterület, 955/1 hrsz 

alatti ingatlan 1. pont szerinti területének 2012. évi üzemeltetéséhez anyagi hozzájárulást 

nem biztosít. 

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az IRMÁK 

UTILIS Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a 2012. évben a napi térítési díj 

mértékét legfeljebb 2300,- Ft + ÁFA összegben állapítsa meg. 

 

4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

Balatonszárszó, belterület, 955/1 hrsz. alatti ingatlan 1. pont szerinti területének 

üzemeltetésére vonatkozó, az Alberirsa Város Önkormányzat, mint átadó által előkészített 

többoldalú megállapodást aláírja. 

 

5. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 

kezdeményezzen tárgyalásokat a tulajdonostársakkal a Balatonszárszó, belterület, 955/1 

hrsz. alatti, kivett úttörőtábor jelölésű, 5225 m
2
 területű ingatlan 2012. szeptember 30-át 

követő hasznosításáról, és a tárgyalások eredményéről a Képviselő-testületet 

tájékoztassa. 
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6. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a Polgármesteri Hivatalt a 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 1-3 és 6. pontok esetén: azonnal 

      4. pont esetén: 2012. április 30. 

      5. pont esetén a 2012. szeptemberi Képviselő-testületi ülés 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

   Dr. Balogh Pál jegyző 

Végrehajtásban közreműködik: Jegyzői Titkárság,  

       Településfejlesztési Osztály 

A határozatról értesül: 

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

Dr. Balogh Pál jegyző 

dr. Vörös Mária  aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

Valamennyi érintett önkormányzat Képviselő-testülete 

 

- - - 

 

16./ Napirendi pont tárgya: Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról 

 

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítést nem 

kívánt tenni.  

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az 

előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

126/2012. (IV. 12.) 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: 

 

 Z-291/2011. (VIII. 25.) Abony Város „Közösségi Háza – Komplex kulturális, 

oktatási, művészeti központ és Zeneiskola”, valamint a „Piaccsarnok és fedett piac, 

üzletház és lakások” építése tárgyú KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011. projekt, kiviteli 
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tervezési munkáinak ellátása tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési 

eljárás eredményének megállapítása 

 Z-350/2011. (XI. 24.) Abony Közművelődéséért díj adományozása 

 360/2011. (XI. 24.) Az ABOKOM Nonprofit Kft. Hátralékkezelési Szabályzatának 

jóváhagyása 

 362/2011. (XI. 24.) Abony Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója   

 374/2011. (XI. 24.) „Lehetőségeink Fő tere - Abony integrált településközpont 

fejlesztése” című KMOP 5.2.1/B/09-2f-2010-0011 számú pályázat II. ütemében 

kiépítésre került térfigyelő kamerák üzemeltetése 

 382/2011. (XI. 24.) Az Abonyi Galambász és Díszmadár Tenyésztők Egyesületének 

kérelme     

 385/2011. (XI. 24.) Abony Város Önkormányzata jegyzői állás betöltésére vonatkozó 

pályázat kiírása    

 Z-9/2012. (I. 26.) Abony, Kossuth tér 3. 3/2. szám alatti 56 m
2
 alapterületű bérlakás 

tekintetében felmerülő lakbértartozás eltörlésére irányuló kérelem elbírálása 

 Z-10/2012. (I. 26.) „Abony Város Sportolója”, „Abony Sportjáért” és „Jó tanuló, jó 

sportoló” díj adományozása 

 Z-12/2012. (I. 26.) A Varga Katalin Gimnáziumban működő Arany János 

Tehetséggondozó Programba való felvételhez benyújtott hozzájárulási kérelem 

elbírálása 

 15/2012. (I. 26.) Beszámoló az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2011. évi munkájáról   

 24/2012. (I. 30.) Abony, Lovassy Sándor utca 3. szám alatti, 2253/2 helyrajzi számú 

ingatlanra beérkezett pályázati anyagok értékelése 

 25/2012. (I. 30.) Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem szociális 

alapon történő bérbeadására 

 26/2012. (I. 30.) „Abony Város északkeleti részének csapadékvíz-elvezetése és 

gyűjtése" című, KMOP-3.3.1/B-10-2010-0037 pályázat keretein belül megvalósuló 

külterületi „K1” csatorna megépítéséhez szükséges földrészletek végleges adásvételi 

szerződés aláírásáról 

 27/2012. (I. 30.) a Közterület-felügyelet Polgármesteri Hivatalon belüli jogállásának 

meghatározása 

 Z-32/2012. (II. 13.) KMOP- 5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú „Lehetőségeink Fő tere 

Abony Város integrált városközpont fejlesztése” tárgyú pályázat „Kossuth tér 

környezetrendezése, térfigyelő rendszerének kialakítása és közvilágításának 

energiatakarékos fejlesztése” és "Abony Város Közösségi Ház – Komplex kulturális, 

oktatási, művészeti központ kivitelezése és Zeneiskola kivitelezése" munkálataira 

műszaki ellenőri feladatainak ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 

megállapítása 

 Z-33/2012. (II. 13.) KMOP- 5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú „Lehetőségeink Fő tere 

Abony Város integrált városközpont fejlesztése” tárgyú pályázat „Kossuth tér 

környezetrendezése, térfigyelő rendszerének kialakítása és közvilágításának 

energiatakarékos fejlesztése és a Szilágyi Erzsébet út rehabilitációja" projekt kiviteli 

munkálatainak ellátása tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapítása 

 34/2012. (II. 13.) Abony Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének 

megalkotása 

 35/2012. (II. 13.) a Fiatalok Egészséges Életmódjáért Egyesület „Az önkéntesség 

elterjesztése” című TÁMOP-5.5.2-11/1. kódjelű pályázaton való részvételének 

támogatása 
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 48/2012. (II. 23.) A Balatonszárszói Ifjúsági Tábor működtetésével kapcsolatban 

kialakult állapotról, és a megoldásának lehetőségeiről szóló tájékoztató elfogadása 

 
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület határidő megjelölése nélküli 

hosszabbítását rendeli el az alábbi határozatok végrehajtására: 

 

 Z-5/2012. (I. 26.) Az Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete által kiírt 

jegyzői állásra benyújtott pályázatok elbírálása 

 17/2012. (I. 26.) Az Abonyi Rendőrőrs Városi Sportcsarnok ingyenes használatba 

vételéről szóló kérelmének elbírálása   

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő hosszabbítását rendeli el az 

alábbi határozatok végrehajtására: 

 

 Z-6/2012. (I. 26.) Abony Város Önkormányzata részére a KMOP-5.2.1/B-09-2f-

2010-0011. azonosító számú projekt keretén belül a „Közösségi Ház – Komplex 

kulturális, oktatási, művészeti központ és Zeneiskola” kivitelezési munkáinak 

tárgyában ajánlattételi felhívás megtárgyalása 

 Határidő: 2012. május 31. 

 Z-7/2012. (I. 26.) Az Abony, Kodály Zoltán és a Semmelweis utca között 

elhelyezkedő belvíz elvezető árok telekhatárának, tulajdonviszonyainak, illetve 

szolgalmi jogának rendezése 

 Határidő: 2012. április 30. 

 16/2012. (I. 26.) Abony Városának a „Piaccsarnok és fedett piac, üzletház és 

lakások” építése tárgyú KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011. projekt, kiviteli terveinek 

módosítása 

 Határidő: 2012. május 31. 

 19/2012. (I. 30.) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2012. évi 

teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározása     

     Határidő: 2012. december 31. 

 21/2012. (I. 30.) A nevelési intézmények fejlesztése című KMOP-4.6.1-11 kódszámú 

pályázathoz kapcsolódó közoktatási szakértői tevékenység ellátására történő 

szakember megbízására 

Határidő: 2012. április 30. 

 22/2012. (I. 30.) A dr. Kostyán Andor Rendelőintézet tetőszerkezeti hibáinak 

javítására beérkezett ajánlatok elbírálásáról és a nyertes ajánlattevő megbízása 

 Határidő: 2012. április 30. 

 23/2012. (I. 30.) Abony Város területén lévő 1 és 20 kV -os villamoshálózatok 

biztonsági övezetében történő fák gallyazási munkálatainak elvégzéséről, cég 

megbízása 

Határidő: 2012. december 31. 

 Z-38/2012. (II. 13.) KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú „Lehetőségeink Fő tere 

Abony Város integrált városközpont fejlesztése” tárgyú pályázat „Kossuth tér 

környezetrendezése, térfigyelő rendszerének kialakítása és közvilágításának 

energiatakarékos fejlesztése és a Szilágyi Erzsébet út rehabilitációja" projekt kiviteli 

munkálatainak ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás Z-33/2012. (II.13) határozat 

eredményének módosítása a Kbt. 96. § (4) bekezdés alapján 

 Határidő: 2012. április 30. 

 Z-40/2012. (II. 23.) A KMOP- 5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú “Lehetőségeink Fő 

tere Abony Város integrált településközpont fejlesztése” tárgyú pályázat “Kossuth 
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tér környezetrendezése, térfigyelő rendszerének kialakítása és közvilágításának 

energiatakarékos fejlesztése és a Szilágyi Erzsébet út rehabilitációja" projekt 

kivitelezésére irányuló közbeszerzési feladatok teljes körű ellátásának lefolytatására 

szervezet és Ad-Hoc bizottság megbízása 

Határidő: 2012. április 30. 

 Z-41/2012. (II. 23.) Tájékoztató a Bihari János Zeneiskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény alperes ellen indított munkaügyi perrel kapcsolatban 

Határidő: 2012. május 31. 

 52/2012. (III. 01.) Abony Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet 

végrehajtásához szükséges intézkedésekről 

Határidő: 2012. december 31. 

 

A határozatról értesülnek: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

Dr. Balogh Pál jegyző 

dr. Vörös Mária aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

 

- - - 

 

17./ Napirendi pont tárgya: A 0161/1 helyrajzi számú ingatlan (Vásártér) bérbeadása, 

Jankovics Zoltán részére 

 

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

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

elmondta, hogy naponta 3000 forintot kíván fizetni Jankovics Zoltán.   

 

dr. Vörös Mária: elmondta, hogy tíz napig lennének itt. Tevékenységet nem folytatnak, csak a 

gépek vannak a vásártéren.  

 

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

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a 3000 Ft +Áfa bérleti díj 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az 

előterjesztést és a 3000 Ft +Áfa bérleti díjat egyhangúlag elfogadta, és következő határozatot 

hozta: 

 

127/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A 0161/1 helyrajzi számú ingatlan (Vásártér) bérbeadása, Jankovics Zoltán részére 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot 

hozza: 
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1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja 0161/1 hrsz alatti ingatlant 

2012. április 13.-tól 2012. április 22.-ig (10 nap) parkolás céljára Jankovics Zoltán 

(2234 Maglód, Tompa Mihály u. 89.) szám alatti lakos részére 3.000,-Ft + Áfa/nap 

bérleti díj ellenében. 

 

2. A határozat mellékletét képező bérleti szerződést Abony Város Önkormányzata nevében 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester írja alá.  

 

Határidő:  2012. április 13. 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

Értesül:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 dr. Vörös Mária aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 Településfejlesztési Osztály által 

 Jankovics Zoltán (2234 Maglód, Tompa Mihály u. 89.) 

 

A határozat melléklete ezen jegyzőkönyv mellékletét képezi! 

 

- - - 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy Mikle Barát Erzsébet felhívta, hogy az ivóvizes 

projektben van még maradvány pénz. Meg szeretné kérni, hogy a közreműködő szervezet engedje 

meg felhasználásra a pénzt. A Képviselő-testületet tájékoztatni szükséges, a maradvány pénz 

felhasználását a szakma fogja megmondani, hogy víztoronybélelésre, további hálózat mosatásra, 

vagy mire lesz elegendő. 30 millió forint körüli összegről van szó, amit le kellene hívni és el 

kellene költeni. Javasolja, hogy hatalmazzák fel a projektmenedzsert, hogy tegye meg a 

lépéseket. Ha a közreműködő odaadja a pénzt, akkor ha hasznosan el lehet költeni az 

ivóvízhálózatra, akkor költsék el. Ebben nem a Képviselő-testület fog dönteni. Ezt a Képviselő-

testületnek csak tudomásul kell vennie.  

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a „Tájékoztató Abony Város Ivóvízminőség-

javítási és ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának megvalósítása című KEOP-1.3.0/2F/09-

2009-0007 kódszámú projekttel kapcsolatban” című napirendi pont felvételének elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 

„Tájékoztató Abony Város Ivóvízminőség-javítási és ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának 

megvalósítása című KEOP-1.3.0/2F/09-2009-0007 kódszámú projekttel kapcsolatban” című 

napirendi pont felvételét egyhangúlag elfogadta, és következő határozatot hozta: 

 

128/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Tájékoztató Abony Város Ivóvízminőség-javítási és ivóvízhálózat rekonstrukciós 

programjának megvalósítása című KEOP-1.3.0/2F/09-2009-0007 kódszámú projekttel 

kapcsolatban című napirendi pont felvételéről 
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Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony Város Önkormányzatának a 

képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007. (VI.29.) számú 

rendelet 16. § (7) bekezdésében foglaltakat, a meghívóban nem szereplő „Tájékoztató Abony 

Város Ivóvízminőség-javítási és ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának megvalósítása 

című KEOP-1.3.0/2F/09-2009-0007 kódszámú projekttel kapcsolatban” című napirendi 

pontot a képviselő-testületi nyílt ülés 18. napirendi pontjaként napirendre tűzi. 

 

Ismertette a határozati javaslatot. 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a projektmenedzsert, hogy a 

közreműködő szervezetnél kezdeményezze a maradványpénz lehívását. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott határozati javaslat 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az 

elhangzott határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és következő határozatot hozta: 

 

129/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Ivóvízminőség-javítási és ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának 

megvalósítása című KEOP-1.3.0/2F/09-2009-0007 kódszámú projekttel kapcsolatban című 

tájékoztatóról  

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot 

hozza:  

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a projektmenedzsert, hogy a 

közreműködő szervezetnél kezdeményezze a maradványpénz lehívását. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

Értesül:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Balogh Pál jegyző 

 dr. Vörös Mária aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

  

- - - 

 

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

az ülést bezárta. 

 

K.m.f. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit    Dr. Balogh Pál 

                       polgármester                    jegyző    


