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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 01-jei 

rendkívüli üléséről. 

 

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

Abonyi Viktor, Dr. Egedy Zsolt, Fekete Tibor, Gulykáné Gál Erzsébet, Habony István, 

Kelemen Tibor János, Kovács László, Murvainé Kovács Rita Képviselő-testület tagjai 10 

fő. 

 

Napirend tárgyalása közben érkezett: Dr. Magyar Gábor Sándor, Kocsiné Tóth Valéria 

képviselő. 

 

Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: 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, Bóta Lászlóné Okmányiroda vezető, Kovács Teodóra Humán 

Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztályvezető, Bankó Gábor Mikro-Voks kezelő, Polónyi 

Éva jegyzőkönyvvezető.  

 

Meghívottként jelen volt: Palotai Sándor ügyvezető igazgató Városfejlesztő Kft.  

 

Külsős Bizottsági tag: Temesközy Tamás. 

 

Állampolgári megjelenés: 7 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 10 fővel határozatképes. 

 

Ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat.  

 

Napirend:   

Nyílt ülés:         Előadó: 

 

1. Abony Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési Romhányiné dr. Balogh Edit 

rendeletének megalkotása     Polgármester 

 

2. Tájékoztató az új köznevelési törvény ismeretében Romhányiné dr. Balogh Edit 

az intézményeknek az Önkormányzat, mint   Polgármester 

fenntartó általi működtetési lehetőségeiről 

 

3. Tájékoztató a 16/2012. (I.26.) sz. Képviselő-testületi  Romhányiné dr. Balogh Edit 

határozatban foglalt intézkedések megtételéről  Polgármester 
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4. Az „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatások- Romhányiné dr. Balogh Edit 

hoz, Abony Város Polgármesteri Hivatal Akadály- Polgármester 

mentesítése” című KMOP-4.5.3-10.11 kódjelű  

pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési Ad-Hoc 

Bizottság és közbeszerzési eljárást lefolytató  

szervezet megbízása 

 

5. Az „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatások- Romhányiné dr. Balogh Edit 

hoz, Abony Város Polgármesteri Hivatal Akadály- Polgármester 

mentesítése” című KMOP-4.5.3-10-11 kódjelű  

pályázathoz kapcsolódó nyilvánosság biztosítására 

cég megbízása 

 

6. Az „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatások- Romhányiné dr. Balogh Edit 

hoz, Abony Város Polgármesteri Hivatal Akadály- Polgármester 

mentesítése” című KMOP-4.5.3-10-11 kódjelű 

pályázathoz kapcsolódó projektmenedzseri feladatok- 

ra cég megbízása 

 

7. Az „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatások- Romhányiné dr. Balogh Edit 

hoz, Abony Város Polgármesteri Hivatal Akadály- Polgármester 

mentesítése” című KMOP-4.5.3-10-11 kódjelű  

pályázathoz kapcsolódó mérnöki valamint rehabilitá- 

ciós szakmérnöki feladatok ellátására szerződés meg- 

kötése 

 

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

„Lehetőségeink Fő tere Abony Város integrált város- Polgármester 

központ fejlesztése” tárgyú projekthez kapcsolódó  

nyilvánosság biztosítására cég megbízása  

 

9. Abony 859/4; 859/4/A; 859/3; 858 hrsz.-ú (Piac tér)  Romhányiné dr. Balogh Edit 

ingatlan épületeinek bontására beérkezett ajánlatok Polgármester 

elbírálása és cég megbízása 

 

10. Abony 3310 hrsz.-ú (Bihari János Zeneiskola, Alap- Romhányiné dr. Balogh Edit 

fokú Művészetoktatási Intézmény) ingatlan épülete- Polgármester 

inek bontására cég megbízása  

 

11. Abony, Kálvin u. 3. hrsz. 3328/1 szám alatti épülete- Romhányiné dr. Balogh Edit 

inek bontására cég megbízása     Polgármester 

 

12. Egyebek        Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 
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Zárt ülés:         Előadó: 

 

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

ségeink Fő tere Abony Város Integrált városközpont Polgármester 

fejlesztése” tárgyú pályázat „Kossuth tér környezet- 

rendezése térfigyelő rendszerének kialakítása és  

közvilágításának energiatakarékos fejlesztése és a 

Szilágyi Erzsébet út rehabilitációja” projekt kiviteli 

munkálatainak ellátása tárgyú általános egyszerű 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának  

megtárgyalása 

 

2. Abonyi 3671/5 hrsz. alatt nyilvántartott és természet- Romhányiné dr. Balogh Edit 

ben Abony, Bajtárs úton található 6 ha 9437 m2   Polgármester 

 területű parkerdőre vonatkozó kérelem elbírálása 

 

3. Abony, Károly Róbert utca 2750 helyrajzi szám alatti  Romhányiné dr. Balogh Edit 

ingatlan hasznosítása     Polgármester 

 

4. Fellebbezés elbírálása     Dr. Egedy Zsolt 

Szoc. és Eü. Biz. Elnöke 

 

- - - 

 

Levételre javasolta a zárt ülés 1. napirendi pontjaként „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 
ajánlattételi felhívásának megtárgyalása” című napirendi pontot. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak „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 

ajánlattételi felhívásának megtárgyalása” című napirendi pont levételéről. 

 

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

mellett „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 ajánlattételi felhívásának megtárgyalása” című 

napirendi pont levételét egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
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49/2012. (III. 01.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Napirendi pont levétele/ 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 ajánlattételi 

felhívásának megtárgyalása 

 

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

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva a „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 

ajánlattételi felhívásának megtárgyalása” című napirendi pontot a Képviselő-testületi ülés 

napirendjéről leveszi. 

 

- - - 

 

Javasolta, a nyílt ülés 7. napirendi pont „Az Egyenlő esélyű hozzáférés a 

közszolgáltatásokhoz, Abony Város Polgármesteri hivatalának Akadálymentesítése” című 

KMOP-4.5.3-10-11 kódjelű pályázathoz kapcsolódó mérnöki valamint rehabilitációs 

szakmérnöki feladatok ellátására szerződés megkötése” című előterjesztés címének a 

módosítását a következőre: „Az Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz, Abony 

Város Polgármesteri hivatalának Akadálymentesítése” című KMOP-4.5.3-10-11 kódjelű 

pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri valamint rehabilitációs szakmérnöki feladatok 

ellátására szerződés megkötése”  

 

- - - 

 

Javasolta a meghívóban szereplő nyílt ülés 4. napirendi pontját „Az „Egyenlő esélyű 

hozzáférés a közszolgáltatásokhoz, Abony Város Polgármesteri Hivatal 

Akadálymentesítése” című KMOP-4.5.3-10-11 kódjelű pályázathoz kapcsolódó 

közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet 
megbízása” című napirendi pontot nyílt ülés 7. napirendi pontjaként megtárgyalni. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak „Az „Egyenlő esélyű hozzáférés a 

közszolgáltatásokhoz, Abony Város Polgármesteri Hivatal Akadálymentesítése” című 

KMOP-4.5.3-10-11 kódjelű pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és 
közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megbízása” című napirendi pont nyílt ülés 7. 

napirendi pontjaként történő megtárgyalásáról. 

 

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

mellett „Az „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz, Abony Város 

Polgármesteri Hivatal Akadálymentesítése” című KMOP-4.5.3-10-11 kódjelű 

pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és közbeszerzési eljárást 

lefolytató szervezet megbízása” című napirendi pont nyílt ülés 7. napirendi pontjaként 

történő megtárgyalását egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
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50/2012. (III. 01.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Napirendi pont cseréje/ Az „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz, Abony 

Város Polgármesteri Hivatal Akadálymentesítése” című KMOP-4.5.3-10-11 kódjelű 

pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és közbeszerzési eljárást lefolytató 

szervezet megbízása 

 

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

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, a meghívóban nyílt ülés 4. napirendi pontjaként 

szereplő „Az „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz, Abony Város 

Polgármesteri Hivatal Akadálymentesítése” című KMOP-4.5.3-10-11 kódjelű pályázathoz 

kapcsolódó közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet 

megbízása” nyílt ülés 7. napirendi pontjaként kerül megtárgyalásra.  

 

- - - 

 

Felvételre javasolta nyílt 1. napirendi pontjaként „Az Önkormányzat 2011. évi 

költségvetéséről szóló 2/2011. (II.18.) számú rendeletének módosítása” című napirendi 

pontot. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak „Az Önkormányzat 2011. évi 

költségvetéséről szóló 2/2011. (II.18.) számú rendeletének módosítása” című napirendi 

pont nyílt ülés 1. pontjaként történő felvételéről. 

 

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

mellett „Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.18.) számú 

rendeletének módosítása” című napirendi pont nyílt ülés 1. napirendi pontjaként történő 

felvételét egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 
51/2012. (III. 01.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.18.) számú rendeletének 

módosítása 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 

„Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.18.) számú rendeletének 

módosítása” című napirendi pontot a képviselő-testületi nyílt ülés 1. napirendi pontjaként 

napirendre tűzi. 

- - - 

 

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

elfogadásáról. 

 

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

mellett az így kialakult napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. 

 

 

 



 7 

Napirend:  

Nyílt ülés:         Előadó: 

 

1. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről   Romhányiné dr. Balogh Edit 

szóló 2/2011. (II.18.) számú rendeletének   Polgármester 

módosítása 

2. Abony Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési Romhányiné dr. Balogh Edit 

rendeletének megalkotása     Polgármester 

 

3. Tájékoztató az új köznevelési törvény ismeretében Romhányiné dr. Balogh Edit 

az intézményeknek az Önkormányzat, mint   Polgármester 

fenntartó általi működtetési lehetőségeiről 

 

4. Tájékoztató a 16/2012. (I.26.) sz. Képviselő-testületi  Romhányiné dr. Balogh Edit 

határozatban foglalt intézkedések megtételéről  Polgármester 

 

5. Az „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatások- Romhányiné dr. Balogh Edit 

hoz, Abony Város Polgármesteri Hivatal Akadály- Polgármester 

mentesítése” című KMOP-4.5.3-10-11 kódjelű  

pályázathoz kapcsolódó mérnöki valamint rehabilitá- 

ciós szakmérnöki feladatok ellátására szerződés meg- 

kötése 

 

6. Az „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatások- Romhányiné dr. Balogh Edit 

hoz, Abony Város Polgármesteri Hivatal Akadály- Polgármester 

mentesítése” című KMOP-4.5.3-10-11 kódjelű  

pályázathoz kapcsolódó nyilvánosság biztosítására 

cég megbízása 

 

7. Az „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatások- Romhányiné dr. Balogh Edit 

hoz, Abony Város Polgármesteri Hivatal Akadály- Polgármester 

mentesítése” című KMOP-4.5.3-10-11 kódjelű 

pályázathoz kapcsolódó projektmenedzseri feladatok- 

ra cég megbízása 

 

8. Az „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatások- Romhányiné dr. Balogh Edit 

hoz, Abony Város Polgármesteri Hivatal Akadály- Polgármester 

mentesítése” című KMOP-4.5.3-10.11 kódjelű  

pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési Ad-Hoc 

Bizottság és közbeszerzési eljárást lefolytató  

szervezet megbízása 

 

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

„Lehetőségeink Fő tere Abony Város integrált város- Polgármester 

központ fejlesztése” tárgyú projekthez kapcsolódó  

nyilvánosság biztosítására cég megbízása  
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10. Abony 859/4; 859/4/A; 859/3; 858 hrsz.-ú (Piac tér)  Romhányiné dr. Balogh Edit 

ingatlan épületeinek bontására beérkezett ajánlatok Polgármester 

elbírálása és cég megbízása 

 

11. Abony 3310 hrsz.-ú (Bihari János Zeneiskola, Alap- Romhányiné dr. Balogh Edit 

fokú Művészetoktatási Intézmény) ingatlan épülete- Polgármester 

inek bontására cég megbízása  

 

12. Abony, Kálvin u. 3. hrsz. 3328/1 szám alatti épülete- Romhányiné dr. Balogh Edit 

inek bontására cég megbízása     Polgármester 

 

13. Egyebek        Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

Zárt ülés:         Előadó: 

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

ségeink Fő tere Abony Város Integrált városközpont Polgármester 

fejlesztése” tárgyú pályázat „Kossuth tér környezet- 

rendezése térfigyelő rendszerének kialakítása és  

közvilágításának energiatakarékos fejlesztése és a 

Szilágyi Erzsébet út rehabilitációja” projekt kiviteli 

munkálatainak ellátása tárgyú általános egyszerű 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának  

megtárgyalása 

 

2. Abonyi 3671/5 hrsz. alatt nyilvántartott és természet- Romhányiné dr. Balogh Edit 

ben Abony, Bajtárs úton található 6 ha 9437 m2   Polgármester 

 területű parkerdőre vonatkozó kérelem elbírálása 

 

3. Abony, Károly Róbert utca 2750 helyrajzi szám alatti  Romhányiné dr. Balogh Edit 

ingatlan hasznosítása     Polgármester 

 

4. Fellebbezés elbírálása     Dr. Egedy Zsolt 

Szoc. és Eü. Biz. Elnöke 

 

- - - 

 

1./ Napirendi pont tárgya: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. 

(II.18.) számú rendeletének módosítása 

   

  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 az előterjesztés és a rendelet módosítás 

elfogadásáról. 

 

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

mellett az előterjesztést és a rendeletmódosítást egyhangúlag elfogadta, és a következő 

rendeletet alkotta: 

 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2012. (III.12.) önkormányzati rendelete 

     az  Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.18.) számú rendeletének 

módosításáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény alapján valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el: 

 

1. § 

 

(1) Az önkormányzat a 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.18.) sz. rendelet 

(továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

Bevételi főösszegét     5 129 138 e Ft-ban 

Kiadási főösszegét    5 129 138 e Ft-ban  

 

állapítja meg az alábbi részletezéssel. 

 

Tárgyévi pénzforgalmi költségvetési bevételek: 

   Intézményi működési bevételek:   400 651 e Ft 

   Önkormányzat sajátos működési bevételei:  904 422 e Ft 

   Önkormányzat költségvetési támogatása:  892 134 e Ft 

   Támogatásértékű bevételek, kiegészítések (felh.): 755 470 e Ft 

   Végleges pénzeszközátvétel államh.kiv.:    39 319 e Ft  

   Támogatásértékű bevételek,kiegészítések (műk.) 196 456 e Ft 

   Támogatási kölcsönök visszatérülése:       5 000 e Ft 

                3 193 452  e Ft 

Tárgyévi költségvetési kiadások: 

   Személyi juttatások:            1 006 169 e Ft 

   Munkaadókat terhelő járulékok:   281 398 e Ft 

   Dologi és egyéb folyó kiadások:           1 031 524 e Ft 

   Támogatásértékű kiadások:      44 000 e Ft 

   Végleges pénzeszközátadás műk.c.     25 783 e Ft 

   Társadalom- és szociálpolitikai jutt.:    219 905 e Ft 

   Ellátottak pénzbeli juttatása:       13 876 e Ft 

   Felújítási kiadások:      139 876 e Ft 

   Beruházási kiadások:             1 303 216 e Ft 

   Tartós részesedések vás.kiadása                                500 e Ft 

             Végleges pénzeszközátadás felh.c.                             11 386 e Ft 

   Kölcsönnyújtás:          1 250 e Ft 

   Tartalékok:                     621 494 e Ft 

                  4 700 377 e Ft 
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Költségvetési hiány:             1 506 925 e Ft  

Költségvetési többlet:               0 e Ft 

 

Finanszírozási műveletek bevétele:            0 e Ft 

Finanszírozási műveletek kiadása:            428 761 e Ft 

 

Finanszírozási hiány:              428 761 e Ft 

Finanszírozási többlet:              0 e Ft 

 

A hiány belső finanszírozása:          1 935 686 e Ft 

A hiány külső finanszírozása:            0 e Ft 

 

 

(2)A Rendelet 1./a. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

(3)A Rendelet 1./b. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

(4)A Rendelet 2/a. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 

(5)A Rendelet 2/b. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 

(6)A Rendelet 2/c. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 

 

2. §  

 

(1)A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 

 (2)A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 

 (3)A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 

 (4)A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. 

 (5)A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. 

 (6)A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. 

 

3. § 

 

    (1)A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép. 

    (2)A Rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép. 

    (3)A Rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép. 

 

 

           Záró rendelkezés 

 

4.  § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba. 

 

 

Abony, 2012. március 01. 

 

                   Romhányiné Dr. Balogh Edit    dr. Vörös Mária 

                  polgármester                      aljegyző 

 

 

Kihirdetve: Abony, 2012. március 12. 
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                  dr. Vörös Mária 

               aljegyző 

 

 

A rendelet melléklete ezen jegyzőkönyv mellékletét képezi! 

 

- - - 

 

2./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési 

rendeletének megalkotása 

   

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy második alkalommal tárgyalják a 

költségvetés megalkotását. Az első fordulóban 213 millió forintos működési forráshiány 

szerepelt a költségvetési rendeletben, melyet nem lehetett elfogadni. Hiszen működési 

forráshiányt hitelből nem lehet finanszírozni. A Képviselő-testület visszaadta átdolgozásra a 

Polgármesteri Hivatalnak, illetve a polgármesternek a költségvetési rendeletet módosítását. 

Egyeztetve a Hivatali osztályvezetőkkel, az intézmények vezetőivel, a könyvvizsgálóval egy 

új költségvetési rendelet tervezet készült. Ez gyakorlatilag a működési forráshiánynak a 

csökkentését irányozta elő. Elmondható, hogy Abony város bevétele, helyi adóbevétele és az 

állami normatíva teljes egészében működési kiadásokra fordítódott. A fejlesztéseket eddig 

pályázatból, illetve a kötvény terhére tudtak csinálni. A működési forráshiány csökkentésére 

olyan intézkedési terv készült, hogy egyrészt a bevételeket kell növelni. A Gazdasági Osztály 

vezetője az eredeti költségvetési tervezetben az adóbevételhez a tavalyi tényszámokat írta. A 

városnak jelentős adókintlévősége van. A 360 napot meghaladó adókintlévőségek 

gyakorlatilag nem behajthatók, mert azok a cégek szinte mind, felszámolás alatt áll. A 

pótlékokkal együtt a még működő vállalkozásoktól körülbelül 23,5 millió forintos összeg 

várható a behajtásokból. Megnövelésre került a bevételi oldalon a bírságok bevétele, illetve 

betáblázásra került a környezetvédelmi bírság, amit az Abokom Nonprofit Kft. fizet be. 

Ehhez viszont rendeletalkotásra van szükség. Az illegális csatornarákötéseknek a szankcióját 

a Képviselő-testületnek kell megalkotnia. Ebből körülbelül 4 millió forint szedhető be 

reálisan. Így a csatornahátralékok folyamatos beszedésével, a lakáskasszával történő 

egyeztetés révén még beszedhető összeggel együtt, mint egy negyven millió forinttal 

növelhető a bevételi oldal. Ezek viszont csak tervszámok. A kiadási oldalon jelentős 

csökkentés történt a Polgármesteri Hivatalnál, ez részben négy álláshely megszüntetését 

jelenti. A cafeteriánál is megnézték, hogy akik tanulmányi ösztöndíjban részesülnek, az 

ugyanúgy cafeteriának számít. Ennek a csökkentéséből adódik együttesen a 7,8 millió forint, 

ami a Hivatal működésének a csökkentéséből kalkulálható. Az önállóan működő 

intézményeknél az álláshelyek zárolásával és munkaidő csökkentéssel 12,3 millió forint 

csökkenthető. Az egyeztetéseknél és a számolásnál a július 1-jei időpont az, ami döntőek. 

Önkormányzati feladatnál jelentős kozmetikázását jelenti a működési forráshiánynak, 

mindenki tudja, hogy az Abokom Nonprofit Kft. és a város között van egy szerződés. 

Üzemeltetésért fizetnek díjat, ők pedig a csatorna és vízhálózat bérleti díját fizetik meg. Ez a 

kettő kiüti egymást. Az üzemeltetési díj a működési kiadásokat növeli a rendszerhasználatból 

származó bérleti díj felhalmozási bevétel. A kettő mögött nincs tényleges pénzmozgás. A 

költségvetési hiány szempontjából viszont jelentős, ez a 99 millió forint kivételre került. Az 

új vízgazdálkodási törvény miatt az Abokom Nonprofit Kft. keretszerződését felül kell 
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vizsgálni. Március végére el fog készülni az új keretszerződés. Nonprofit szervezeteknél és 

városi rendezvényeknél került még levonásra 5-5 millió forint. A városnak van lehetősége a 

Főtér projekt keretében 32 millió forint lehívására, a városi rendezvényekre, illetve civil 

szervezet programjainak a megvalósításához. A közműkiváltásoknál, ez is az önkormányzati 

tevékenységek során szerepelt, itt van még csökkentés. Alultervezésre került a szociális 

ellátásoknál, azaz egy, ami pluszban megjelenik. Ezeknek a költségeknek a csökkentése, 

illetve a bevételek növelése eredményezi, hogy a Képviselő-testület előtt lévő költségvetési 

tervezetben 13,5 millió forintos működési forráshiány van, melynek a fedezete az előző évi 

pénzmaradvány terhére biztosított. Minden döntés mögött nagyon nehéz döntést megelőző 

munkák zajlottak. Nem könnyű emberi sorsokról dönteni. A leépítések és a munkaidő 

csökkentések az emberek bevételét csökkenti. Családok kerülhetnek nehéz helyzetbe. 

Viszont olyan kényszerű lépések ezek, amiket ha nem lépnek meg, akkor jövőre még 

nehezebb helyzetbe kerül a város. Nem tartható tovább, hogy az adófizetők adójából csak 

működés valósul meg, és nem történik fejlesztés. Az elmúlt húsz évben folyamatosan voltak 

vajúdások, és az elmúlt öt évben meghozott döntések is nehezen születtek meg, ha csak arra 

gondolnak, amikor a Hivatal riasztórendszere került kialakításra. Akkor is állásokat kellett 

megszüntetni. Amikor a víziközművet ki kellett szervezni, hiszen intézményi formában nem 

működhetett és az Abokom Nonprofit Kft.-vel összevonásra került. Akkor is emberi 

sorsokról döntött a Képviselő-testület és nagyon nehezen hozták meg a döntést. Amikor arról 

döntöttek, hogy a 40 millió forintos támogatás, amit korábban fizettek az Abokom Nonprofit 

Kft.-nek megvonásra kerül, az is egy felelősségteljes döntés volt. De annak ellenére, hogy 

rengeteg vita előzte meg ezeket a lépéseket, jó döntések voltak. Az intézmények 

átszervezését, ha nem az Önkormányzat lépi meg akkor jövőre meglépi az Állam. Ezt sem 

lehet tovább húzni, halasztani. Ezek a kényszerű döntések abból következnek, hogy az 

ország nehéz gazdasági helyzetben van. Az önkormányzatok állami támogatása csökkent. A 

saját bevételeik az elmúlt két évben stagnálnak. Az adózók nem fizetnek többet. A gazdasági 

válság a vállalkozásokat sújtja. Mindenkinek többet kell dolgoznia, kevesebb pénzért. 

Túlórákról és helyettesítési díjakról kell lemondani. Ahhoz, hogy ezt a nehéz gazdasági 

helyzetet túléljék, mindenkinek áldozatokat kell hoznia. A bizottságok megtárgyalták a 

költségvetést. Az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság a mai napon tárgyalta az 

előterjesztés határozati javaslatát. Nem ismerik, hogy milyen határozati javaslat született az 

Oktatási, Sport és Kulturális Bizottságon. A másik három bizottság konkrét határozati 

javaslat előkészítésével a költségvetési rendelet tervezetet elfogadásra és megtárgyalásra 

javasolta. Határozati javaslat készült. Az első pontja a határozati javaslatnak, hogy rendeletet 

kell alkotni a bevétel növelése érdekében az illegális csatornahasználatból. A rendeletalkotás 

március végi képviselő-testületi ülésen kerül a Képviselő-testület elé. A határozati javaslat 

második pontja arról szól, hogy létszámstopot rendel el a Képviselő-testület. Ez azt jelenti, 

hogy az üres állások helyére és a nyugdíjba vonulók álláshelyére nem lehet felvenni. Csak 

abban az esetben, ha a Képviselő-testület megfelelő indok alapján hozzájárul.  

 

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

ponthoz tartozó álláspontja az, hogy az oktatási intézmények tekintetében ez nem 

végrehajtható. Tekintettel arra, hogy a jelen jogszabályozás nem teszi lehetővé, hogy üres 

állásra ne legyen dolgozó.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: nem azt kérték, hogy az üres álláshelyen jelenleg helyettesítő 

kollégát el kell küldeni. A létszámstop arra vonatkozik, hogy határozatlan időre évközben ne 

kerüljön oda senki. Ezt a tanévet azzal a tantárgyfelosztással, ahogy van, végig kell vinni. Ez 
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majd egy következő intézkedés lesz, amikor meglesznek a Köznevelési Törvénynek a 

végrehajtásra vonatkozó Kormányrendeletei.  Május 31-ig vállalta az Oktatási, Sport és 

Kulturális Bizottság, hogy átnézi milyen intézkedésekre van lehetőség és leteszi a javaslatát. 

Nem tartja ésszerűnek, hogy az üres állások évközben betöltésre kerüljenek. Ha 

megüresedett állás van, akkor az helyettesítésben, a tanév végéig ellátható. A helyettesítés 

nem ugyanaz, mint kinevezni valakit. Változatlanul fenntartja a létszámstopot. Amennyiben 

valaki nem tudja megoldani a feladatot, akkor majd az intézmény vezetője kéri írásban és a 

Képviselő-testület majd eldönti.  

 

Gulykáné Gál Erzsébet: erről beszéltek a bizottságon, hogy csak olyan alkalmazással lehet 

élni a dolgozó esetében, amire lehetőséget ad a jogszabály. Rákérdeztek a jogszabályi 

háttérre és határozatlan időre senkit nem lehet alkalmazni. Tekintettel arra, hogy az ügyvéd 

úr sem tudott erre mit mondani, úgy gondolják, hogy ez nem állja meg a helyét az oktatási 

intézmények esetében. Mindenki felelősséggel fogja meghozni a döntését júniusban, amikor 

a következő évről döntenek.  

 

Habony István: kérdezte, hogy a határozati javaslat le van-e egyeztetve az 

intézményvezetőkkel? Úgy veszi észre, hogy keresztbe szervezési munkák folynak. Dolgozik 

az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság is és előkerültek ahhoz a számsorhoz 

viszonyítottan teljesen új számsorok, ami a Pénzügyi Bizottsági ülésen elhangzott. Kérdezte, 

hogy ez a költségvetés „rendbetétele” oldaláról a Hivatal felelős, hozzáértő dolgozói részéről 

született, vagy valaki úgy gondolja, hogy ennyi kellene? A határozati javaslat hatodik 

pontjában rehabilitációs munkaköri létszámokról van szó. Nem érti, hogy ennek a 

megvalósítása miként fog történni. Pénzügyi Bizottság javasolta, hogy azok a feladatok, 

amik városi szinten nem kötelező feladatok, azokat másként kell megoldani az elkövetkező 

időkben. Kérdezte, hogy ez miért nem szerepel a határozati javaslatban?  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottsági ülésen ott voltak az 

intézményvezetők is. Az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság kérte, hogy a képviselő-

testületi ülésre készüljön el tételesen, határozatban foglalva minden egyes sorhoz az a 

javaslat, ami lehetővé teszi ennek a rendeletnek a végrehajtását. Ez alapján felhatalmazást 

kapnak az intézményvezetők a létszámcsökkentésre, illetve a leépítésre. Az Oktatási, Sport 

és Kulturális Bizottság bevállalta, hogy megvizsgálják május 31-ig, hogy milyen további 

leépítésekre, illetve intézményi átszervezésekre van lehetőség. Volt egy alternatíva az 

intézményi összevonásra, melyet sajnos nem vállalták be azok, akik kezdetben vállalták, 

mert félnek a retorziótól. Maradt az, amit az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság május 

31-ig elkészít. Ez érinti a művészetoktatást, a speciális oktatást, a fejlesztő pedagógiát, a 

gimnáziumot és valamennyi önként vállalt feladatot. De ennek az intézkedés sorozatnak a 

megtételére, az önként vállalt feladatok leépítésére, átszervezetésére, kiszervezésére, vagy 

megtartására nem áll elegendő idő a rendelkezésre, mert a költségvetési rendelet 

elfogadásával júniusig nem tud várni a Képviselő-testület. Az intézményvezetőket behívták. 

Elmondták nekik, hogy gondolkodjanak el rajta, hogy az új köznevelési törvény alapján 

előreláthatóan mennyi pedagógust és mennyi fizikai dolgozót tudnak elküldeni, mennyi 

tanterem szabadulhat fel, milyen megtakarítások lehetnek. Ehhez kaptak egy segédmankót, 

de ők maguk mondták, hogy mennyi pedagógust tudnak leépíteni. Ezek a létszámok 

jegyzőkönyvbe kerültek. Nem lehet a költségvetés elfogadásakor azt mondani, hogy 

alapítványi iskolaként működjön a jövő tanévtől a zeneiskola, mert ennek a feltételeit meg 

kell vizsgálni. Senki nem akarja, hogy most megszüntessék. Ugyan ez vonatkozik a 
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gyógypedagógiai képzésre. Ha ez a költségvetés elfogadásra kerül a félévi tényszámok 

alapján, valamint az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság munkája alapján júniusban 

átdolgozásra kerülhet. Senki nem tiltja, hogy a költségvetési rendeletet évközben módosítják. 

De addig, amíg nincsenek végrehajtási rendeletek és nem tudják, hogy a jövő évben milyen 

lesz a finanszírozása az intézményeknek, hogy mindenestől elviszi a járás az oktatási 

intézményeket és vele együtt az állami normatíva mellett még az SZJA-ból mit visz el tőlük, 

addig nem tudnak kalkulálni. Most ahol lehet a működést csökkenteni kell, mert nincs rá 

fedezet. Amikor döntöttek, hogy a közterület-felügyeletben rehabilitációs munkakörökkel 

látják el a térfigyelő kameráknál a diszpécser szolgálatot, akkor még összvárosi szinten 

kellett számolni a közfoglalkoztatottak számával, ami több mint ötszáz fő. Ez alapján kellett 

kiszámolni, hogy mennyi rehabilitációs járulékot kell fizetni, illetve ha nem akarnak 

járulékot fizetni 18 millió forint összegben, akkor mennyi megváltozott munkaképességűt 

kell foglalkoztatni. Közben változott a jogszabály, januártól elemi költségvetés van. Minden 

intézménynek külön van a bevételi, kiadási oldala. Külön adószámmal és folyószámlával 

rendelkeznek. Minden intézménynek a dolgozói statisztikai létszáma alapján kell befizetni a 

rehabilitációs járulékot. Ez a költségvetés tervezésekor egybe, városi szinten jelent meg. A 

határozati javaslat 6. pontja azt tartalmazza, hogy a rehabilitációs járulékot az intézmények 

között, ott ahol a 25 főt meghaladja a statisztikai létszám, szét kell osztani. Van három 

alternatíva, az egyik az, hogy annyi létszámot amennyi intézményenként van, betöltik 

rehabilitációs munkakörrel. A másik, amit ők javasolnak, hogy 14 fő a 19 főből a diszpécser 

szolgálatba kerül, egy-egy megváltozott munkaképességű státusz ott marad az intézménynél. 

Azt az intézményvezető dönti el, hogy miként kívánja foglalkoztatni. A harmadik variáció, 

hogy ha senki nem tud alkalmazni megváltozott munkaképességűt, akkor befizeti a járulékot. 

Ebben az esetben az intézménynek növelni fogja a működési, kiadási oldalát. Ezt a járulékot 

intézményenként kell kifizetni.  

Az is szóba jött, hogy kiszervezik a takarítást és a karbantartást. Ennek viszont meg kell 

vizsgálni a lehetőségét. Az intézmények jelezték, hogy szeretnék, ha a takarítók és a 

karbantartók náluk maradnának.  

Ha összevonásra kerülne a két általános iskola és a gimnázium, akkor a működési forrásban 

megtakarítás lenne.  

 

Gulykáné Gál Erzsébet: komolytalannak tartotta, hogy az intézményvezetőknek egy óra 

alatt kellett lemondaniuk valamiről. Sokkal megfontoltabbnak találná, hogy egy alapos 

hatásvizsgálat után mondja ki az intézményvezető, hogy a szakmaiság rovására nem megy és 

megléphető. Nem tartotta célszerűnek a karbantartói és takarítói állásról, valamint óráról való 

lemondást. Az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság ezt is vizsgálja, hogy milyen más 

szervezeti formában lehet megoldani. Nem szeretné, hogy ha 44 ember munkanélküli lenne. 

Június 30-ig semmiféle változtatásra nincs lehetőség. Az Oktatási, Sport és Kulturális 

Bizottság nem támogatja az oktatási intézményeknél a létszámcsökkentést. Kérte, hogy 

amennyiben van rá lehetőség, akkor az intézményi megbeszélésekre kapjanak meghívást az 

Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság tagjai. Javasolta, hogy az intézményvezetők kapják 

meg a hozzájuk kapcsolódó előterjesztéseket.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy mindenkinek vannak érdekei, amik 

sérülhetnek, de a képviselők arra esküdtek fel, hogy a város érdekeit képviselik. Nem 

szeretné, hogy ha az Oktatási, Sport és Kulturális bizottság egy érdekvédelmi szervezetté 

alakulna át. Ha van együttműködés az intézményvezetők és a Hivatal között, károsnak tartja, 

hogy ha egy bizottság ezt a munkát megtorpedózza. Az egy órás megbeszélés nem azt 
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jelenti, hogy egy óra alatt kellett dönteni. Két nap állt a rendelkezésükre. Az Oktatási, Sport 

és Kulturális Bizottságban pedagógusok és intézményvezetők vannak. Érzelemmentes döntés 

nem várható el. Kérte, hogy legalább ne bénítsák meg a munkát. A hamis információktól 

tartózkodjanak, van arra média, amit tőlük függetlenül megcsinálja. Ha a döntés most 

megszületik, hogy ezeket az intézkedéseket július 1-jétől meg kell lépni. Ahhoz, hogy a 

csökkentéseket meg tudják lépni a döntésnek két-három hónappal előtte meg kell születnie. 

 

Dr. Egedy Zsolt: véleménye szerint, nem helyes, hogy mivel ma fél négykor ért véget az 

Oktatási, Sport és Kulturális Bizottságnak az ülése és ebből kifolyólag az ott született 

javaslatokat a Polgármester asszony nem kívánja befogadni. Később pedig korrigált, hogy 

mégis csak szavaztat róla. Kérte, hogy azokról a javaslatokról az SZMSZ értelmében 

szavazzanak. Az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságon is elhangzott, hogy 40-50 millió 

forint, azaz összeg, ami megtakarítható a két általános iskola összevonásából. Erre 

vonatkozóan nem látott semmilyen anyagot. Február 1-jétől foglalkoztatják a megváltozott 

munkaképességűeket, holott az hangzott el, hogy ebben az esztendőben változtak a 

jogszabályok. Úgy tűnik, hogy rosszul lett megfogalmazva az akkori döntésük, amikor a 

közterület-felügyeletet létrehozták. Kérdezte, hogy igaz-e, hogy 29-ével megszüntetik a 

munkaviszonyukat a megváltozott munkaképességűeknek és akkor lesznek tovább 

foglalkoztatva, hogy ha 1-jén a Képviselő-testület megszavazza az ő tovább 

foglalkoztatásukat? Ezt egy megváltozott munkaképességű mondta neki.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy akkor is konkrétan meg lett nevezve, még 

Dr. Egedy Zsolt is azt mondta, hogy ha marad egy-egy fő az intézményeknél az jó lenne 

ahhoz, hogy a diszpécser szolgálat működni tudjon. De vissza fogják hallgatni a 

hangfelvételt. Nem kellene meghazudtolni, hiszen ez elhangzott. Könyvvizsgálótól kértek 

állásfoglalást, hogy ebben az esetben mit tehetnek. Február 27-én jött meg tőle a válasz, hogy 

igen elemi költségvetési szinten kell a járulékot megfizetni, tehát intézményenként kell 

megoldani a foglalkoztatást, hogy ha nem kívánnak járulékot fizetni. A diszpécser 

szolgálathoz próbaidőre voltak felvéve az emberek. Tizenkét fő kell ahhoz, hogy működjön, 

de tizennégy fő az ideális. Ha a Képviselő-testület úgy dönt, hogy az intézményeknél hagyja 

őket, akkor a közterület-felügyelők bevonásával fog működni a diszpécser szolgálat, de 

ebben az esetben a járőrszolgálat háttérbe fog szorulni. Ha így döntenek, akkor a korábbi 

döntésüket felül kell vizsgálni, hiszen kevesebb létszámmal kell ugyanazt a feladatot 

megoldani.  

 

Dr. Vörös Mária: elmondta, hogy tavaly november 24-én döntött a Képviselő-testület arról, 

hogy diszpécser szolgálattal és megváltozott munkaképességű emberekkel működteti a 

térfigyelő kamerát. Ez a döntés, akkor nem volt hibás döntés. Akkor a jogszabályok városi 

szinten tették lehetővé azt, hogy rehabilitált munkakörben dolgozókat foglalkoztasson. 2011. 

évi 191. törvény az, ami megváltoztatta ezt a lehetőséget. Még pedig úgy, hogy a 

jogszabályba beemelte a munkanélküliek ellátásáról és a foglalkozásról szóló törvénynek 

azon rendelkezését, hogy ki minősül munkáltatónak. Január 1-jével született meg az a 

törvény is, amely szerint az intézményeknek saját adószámmal kell rendelkezniük. Január 

15-én, amikor kijöttek ezek a rendelkezések, akkor kértek erre vonatkozóan állásfoglalást. 

Többszöri telefonos egyeztetés után 2012. február 21-én mondta ki a NAV azt, hogy 

intézményenként külön-külön kell a rehabilitációs járulékot bevallani és megfizetni. 

Párhuzamosan kértek a könyvvizsgálótól is véleményt. Február 24-én írta le a 

könyvvizsgáló, hogy a rehabilitációs hozzájárulást intézményenként kell bevallani és 
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megfizetni. Február 1-jén azt a tájékoztatást kapták, hogy „Előfordulhat, hogy 

adószámonként lesz szükséges bevallást adni a NAV felé.” A rehabilitációs munkakörben 

foglalkoztatottak február 1-jén kezdték meg a Polgármesteri Hivatalban a tevékenységüket. 

Különböző intervallumban kerültek alkalmazásra. Minden munkavállalónak 30 nap próbaidő 

lett kikötve. Amikor egyértelművé vált, hogy nem tartható tovább ez az állapot, akkor 6 

személy kivételével kénytelenek voltak felmondani a munkavállalóknak. Hat munkavállalót 

továbbra is tudnak foglalkoztatni, tekintettel arra, hogy a Polgármesteri Hivatal létszáma 4 

rehabilitált foglalkoztatását engedélyezi. Valamint még a február folyamán két személy 

vonatkozásában május 31-ig TÁMOP-os támogatást nyertek el, és az ő munkabérüket és 

járulékukat 100 % erejéig támogatásként megkapják. Egyeztettek ifj. Dr. Tóta Áron ügyvéd 

úrral és arra a megállapodásra jutottak, hogy a munkatörvénykönyve szerint kerülnek 

továbbra is a rehabilitációs járulékban részesülők továbbfoglalkoztatásra. A 

munkatörvénykönyve lehetőséget ad arra, hogy kirendeléssel más munkahelyen végezzék a 

tevékenységüket. Ebben az esetben kerülhetne sor arra, hogy az intézmények vezetői 

gyakorolnák a munkáltatói jogokat felettük és az intézmény valamint a Polgármesteri Hivatal 

között egy megállapodás születik, mely kirendeli a munkavállalót a tényleges helyére a 

Polgármesteri Hivatalba.  

 

Gulykáné Gál Erzsébet: ő sem és az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság tagjai sem adott 

semmiféle médiának fals információt. Megtorpedózni semmit nem szeretnének. Az 

oktatásügy érdeke a város érdeke is. A bizottság javaslata, hogy kerüljenek ki a határozati 

javaslatból az oktatási intézmények létszámcsökkentése és egy alaposabb vizsgálat után 

térjenek vissza rá.  

 

Dr. Egedy Zsolt: úgy gondolja, hogy a 19 fő álláshely döntéséről, intézményi bontásban a 

Képviselő-testület joga és hatásköre. Mégis csak pontosítás a határozati javaslatban szereplő 

6. pont.  

 

Dr. Vörös Mária: amikor ez kiderült, és ügyvéd úrral leegyeztették, utána beszélt az 

intézményvezetőkkel. Azt mondták, hogy abban az esetben, ha a Képviselő-testület 

határozattal hozzájárul ahhoz, hogy rehabilitációs munkakörben foglalkoztassanak, 

személyeket nem zárkóznak el az együttműködés elől a Polgármesteri Hivatallal. 

 

Fekete Tibor: elmondta, hogy a határozati javaslat 3. pontjában aránytalanságot vett észre. 

Kérdezte, hogy ez jól van-e számolva? 

 

Kókai-Dudinszky Mónika: az adatok jók, mert minden intézménynél külön kiszámolásra 

kerültek az intézmények által beadott dokumentumok. A Somogyi Imre Általános Iskolánál 

van egy korrekció, mert az eredeti költségvetésnél történt egy számszaki hiba, egy túlóra 

nem lett elszámolva, az most növelésre került, majd csökkentésre a leépítés arányában.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: a Somogyi Imre Általános Iskola eggyel kevesebb első 

osztályt indít. Ebből is adódhat a különbözet. Köszönetét fejezte ki az intézményvezetőknek, 

mert nagyon konstruktívak voltak. Fájó szívvel mondanak le minden státuszról. Külön 

köszönetet mondott Nagy Andreának, mert nagyon önfeláldozó a Montágh Iskola részéről. 

Náluk a lét a tét, a legszorosabb értelemben és ennek ellenére ők hozzák meg a legtöbb 

áldozatot. Évek óta karbantartó és fűtő nélkül dolgozik az intézmény és ingyen tartanak 

órákat. Ennek ellenére ő partner volt végig és nem azt mondta, hogy ezt sem, meg azt sem 
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akarja meglépni. Nem leveleket írogat és aláírásokat gyűjtöget, hanem megérti, hogy ezeket 

a lépéseket meg kell tenni. Az óvodáknál már nem volt mit elvenni. Vannak népszerűtlen 

döntések és ez érvényes az intézményvezetőkre is. A kellemetlen döntést is fel kell tudni 

vállalni. Most megvan a lehetőség egyfajta szelekcióra. A Kormányhivatal nem fogja 

megkérdezni az intézményvezetőt, hogy ki legyen elküldve. Mindenki tudja, hogy nem 

minden pedagógusnak egyenértékű a munkája. Az intézményvezető felelőssége ezt 

eldönteni. 

 

Fekete Tibor: kérdezte, hogy konkrét álláshelyekről született döntés, vagy pedig az 

átlagórabérek alapján lett elvégezve a számítás?  

 

Kókai-Dudinszky Mónika: ő nem tudja, a beadott számok alapján dolgozott.   

 

Kazinczyné Juhász Ildikó: elmondta, hogy átlagbérrel számoltak. Úgy gondolták, hogy a 

három pedagógus álláshely és a két fő technikai álláshely csökkentést be tudják vállalni. Meg 

kellene nézni, hogy más intézménynél is lehetséges-e az ekkora csökkentés. Az ő 

számításaik szerint ez közel öt millió forint.   

 

Simon Gáborné: a Gyulai Iskola is átlag órabérrel készítette el a számításokat. Náluk sincs 

senki konkrétan nevesítve. Azt hallották, hogy még fizetésük sem lesz, ha nem fogadják el a 

költségvetést.  

 

Parti Mihály alpolgármester az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők száma 9 

fő. 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: a Kostyán Andor Rendelőintézetnél két variáció szerepel. Az 

„A” variáció az intézmény vezetővel egyeztetett szerint, a „B” variáció pedig a Szociális és 

Egészségügyi Bizottság javaslata. Az a különbség, hogy a diszpécser álláshely kerüljön 

vissza a Sanamed-hez, ha kell, akkor pedig szüntessék meg, mert arra nincs szükség. A 0,5 

karbantartói hely megszüntetésével mind a bizottság, mind az intézményvezető egyetértett. A 

két takarítói álláshelyből, csak fél terheli a várost. A másfél takarítói állás bére és járuléka az 

alapellátásban dolgozó orvosokra kerül továbbszámlázásra. A Montágh Iskolánál két 

álláshely szűnik meg. A Városi Sportcsarnoknál a pályán van egy megbízásos jogviszony, 

ami megszűnik. Egy dolgozó nyugdíjba megy. A munkaidő csökkentéssel hat órában marad 

két takarító. 

 

Dr. Egedy Zsolt: a bizottsági javaslat úgy hangzott, hogy egy fő diszpécser álláshely 

megszüntetése, illetve átadása a Sanamed-nek, 0,5 karbantartói álláshely biztosítása. Ez 

pontatlanul van a bizottsági határozatos füzetben is. Két takarítói álláshely biztosítása, 

melyből 1,5 álláshely bér és járuléka továbbszámlázásra kerül a Kostyán Andor 

Rendelőintézetben rendelő alapellátást végző orvosok felé, melyből 0,5 álláshelyet az 

Önkormányzat finanszíroz. Így pontos a bizottsági döntés.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy az elmondottak szerint módosítják. A 

Szivárvány Óvodánál 0,5 karbantartói álláshelyet szüntetnek meg. A gimnáziumban 

térítésmentesen látnak el szakköri munkát. Ebből ered az 1 millió 120 ezer forintos 

megtakarítás. A Hivatalnál négy álláshelyről van szó, amelyből három meg fog szűnni, egy 

viszont zárolásra kerül, mert egy jelenleg határozatlan idejű kinevezéssel van gyeden lévő 
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dolgozónak a helyén. Április 1-jével ez a határozott idejű munkakör nem lesz betöltve. 

Évközben ketten mennek nyugdíjba. Ezek az állások megszüntetésre kerülnek. Egy 

munkáltató jogviszony közös megegyezéssel április 1-től megszűnik. Ez a státusz sem kerül 

betöltésre. A takarítók munkaideje hat órára csökken. Négy takarítói állás rehabilitált 

munkakörrel, vagy közmunkaprogram keretében betölthető.  

 

Gulykáné Gál Erzsébet: az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottságnak az volt a kérése, hogy 

amennyiben lehetőség van rá, szeretnének egy kimutatást kérni a Hivatalon belül történt a 

tavalyi évhez képest a távozókról és az érkezőkről és a helyettesítésekről.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ennek semmi akadálya nincs. Jelenleg egy üres állás van, a 

jegyző úr állása, remélik, hogy április 1-jétől betöltésre kerül.  

Mindenki által ismert, hogy az önként vállalt feladatok között szerepel az idősek bentlakásos 

otthona. Tizenkét gondozottra 9,5 millió forintos kiegészítést kell fizetniük. Ha időközben 

üresedik a bentlakásos otthon, akkor nem történik felvétel. A Kormányhivatal felé 

megkereséssel kell élni az idősek elhelyezése érdekében. Ennek lesz egy kifutási ideje. 

Ebben holnap egyeztetés lesz a kistérségi társulással is, mert jelenleg az intézmény, mint 

szociális feladatot ellátó intézmény kistérségi társulási szinten működik.  

 

Dr. Egedy Zsolt: az intézmény vonatkozásában a költségvetés egy forint bepótlási összeget 

sem tartalmaz. Kilenc millió forint lenne egy esztendőre a bepótlás, de ez a költségvetés erre 

az esztendőre egy forint bepótlást sem tartalmaz.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy amint megtudják, hogy mikor és hová tudják 

elhelyezni a gondozottakat, illetve, hogy mi lesz a dolgozói létszámmal akkor fognak tudni 

pontos számokat. Akkor lehet a költségvetési rendelet módosítására visszatérni. A Humán 

Szolgáltató Központnak minden évben a kistérségi normatíva mellett is 34 millió forint 

bepótlása szerepel a költségvetésben. A 25 millió forintos bepótlás a mostaniban is szerepel, 

tehát ez gyakorlatilag szeptemberig a teljes intézményi működtetésre megvan a fedezet. A 

nyár folyamán a költségvetési rendelet módosításakor erre vissza kell térni, amikor már 

pontosan tudják, hogy mennyi bepótlásra lesz még szükség. Önként vállalt feladatokat az 

Államháztartási Törvény szerint csak abban az esetben vállalhat az Önkormányzat tovább, 

hogy ha a saját bevételeiből tudja tovább finanszírozni.  

 

Parti Mihály alpolgármester az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők száma 

10 fő. 

 

A határozati javaslat 5. pontjában két alternatíva szerepel. Az egyik javaslat, hogy a rendelő-

fenntartási támogatást megszünteti az Önkormányzat. A másik a Szociális és Egészségügyi 

Bizottság javaslata, mely szerint tízezer forint támogatást kapnak az orvosok. 

Vállalkozásoknak nyújtandó támogatás Önkormányzati pénzből nem igazán járható, főleg 

nem akkor, amikor működési forráshiány van. Küzdenek azért, hogy ne kelljen embereket 

elküldeni, ugyanakkor pedig vállalkozó orvosoknak havonta rendelő-fenntartási támogatást 

fizetnek. Ez egészen addig volt indokolt, amíg a város nem rendelkezett korszerű 

rendelőintézettel és az orvosok vállalták, hogy a saját tulajdonú ingatlanaikban látják el a 

feladatot. Joggal mondhatja bárki, hogy hol van a szektorsemlegesség. Más vállalkozásokat 

nem támogatnak. Nem lehet különbséget tenni, mert mindenki, aki közszolgálatban dolgozik, 

és jelenleg munkát végez, az gyakorlatilag ténylegesen szolga. Rengeteget kell dolgozni 
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kevés pénzért. Ezt az anyagi támogatást jelen esetben nem lehet tovább folytatni. Az 

Önkormányzatnak most nem áll módjában tovább finanszírozni a rendelő-fenntartási 

támogatást.  

 

Gulykáné Gál Erzsébet: elmondta, hogy a rehabilitáltakról is szeretnének egy kimutatást. A 

végzettségről, arról, hogy milyen feladatot fognak ellátni. Kérdezte, hogy részmunkaidőben 

kerülnek-e alkalmazásra? 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: úgy gondolja, hogy elég hosszan kifejtette Aljegyzőnő. Itt 

arról van szó, hogy a rehabilitációs járulék helyett, rehabilitációs munkakörök lesznek. Az 

külön megállapodás lesz a Hivatal és az intézmény között, hogy az intézmény hány főre tart 

igényt, és hány főt tud a diszpécser szolgálatba biztosítani. Ha azt mondják, hogy 

mindegyikhez ragaszkodnak, akkor azt tudomásul veszik. Ebben az esetben a diszpécser 

szolgálat működését felülvizsgálják.  

 

Dr. Egedy Zsolt: javasolta a határozati javaslat 6. pontjában szereplő „melyből 14 fő a 

Polgármesteri Hivatal és az intézmények közötti megállapodás szerint kerül alkalmazásra, 1-

1 fő pedig az intézmények saját igénye szerint.” részt törölni.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a határozati javaslat 7. pontjában a kötvény 

szabályzat módosítása szerepel. A kamatmarzs felett a Képviselő-testület rendelkezik. A 

kamatbevétellel szemben kamatot kell fizetni. Csak a különbözet kerülhet visszavezetésre, ez 

a kamatmarzs.  

 

Dr. Egedy Zsolt: a Szociális és Egészségügyi Bizottság határozatának 7. pontja nem azzal a 

tartalommal rendelkezik, amiről a bizottság döntött. Javasolja, hogy a kötvény szabályzatot 

módosítsák a tekintetben, hogy a kamatbevétel a kötvény számláján kerüljön jóváírásra. A 

kamatbevétel a 2012. évi költségvetés likviditásának biztosítása céljából történő 

felhasználásáról pontos nyilvántartást kelljen vezetni. Ez így felhasznált összeget legkésőbb 

2012. december 31-ig a kötvény számlán jóvá kelljen írni. A kamatmarzs felhasználásáról a 

Képviselő-testület döntsön. A döntés a rendelet elfogadása napjával legyen hatályos.  

 

Kókai-Dudinszky Mónika: elmondta, hogy a Coop ingatlan vásárlása az a kamat terhére 

történik, és nem tudja, hogy akkor ezt hogyan hajtsák végre. Mert minden nap lejár egy 

kamat.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: kamatostól le vannak kötve az értékpapírok. A fizetési 

kötelezettség holnap lesz esedékes. Egy értékpapír le fog járni, aminek a kamatából tudják 

kifizetni. Az volt a kérés, hogy abban az esetben, ha a likviditáshoz évközben felhasználás 

történik, akkor azt legkésőbb december 31-ig vissza kell pótolni és a kamatbevét és a 

kamatkivét közötti különbözet felhasználásáról a továbbiakban is a Képviselő-testület dönt. 

Ez nem volt a kötvény szabályzatba beírva. Most beírásra került, hogy 2012. március 1-jétől 

a kamatbevételek is lekötésre kerülnek, amennyiben a likviditáshoz szükséges a kamat 

felhasználás, erről pontos nyilvántartást vezet a Gazdasági Osztály és legkésőbb december 

31-ig az adókból ezt vissza kell pótolni. A kamatnyereség felhasználásáról a Képviselő-

testület dönt.  
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Kovács László: úgy gondolja, hogy most válságköltségvetést készít az Önkormányzat. 

Kérdezte, hogy mi okozta ezt a pénzügyi válságot? Szeretné felhívni az intézményvezetők 

figyelmét azokra a dologi megtakarításokra, amik nagyon célra vezetőek. Kérte, hogy az 

elkövetkező időkben, amikor tervezik a költségvetést az intézmények javaslatait 

szíveskedjenek közreadni. Javasolta elfogadásra valamilyen formában a költségvetési 

rendeletet.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: a költségvetési rendelet tervezetet a jogszabályok szerint a 

Hivatal készíti el az előzetes adatok bekérése alapján. A legelső anyag, ami bekerült a 

Képviselő-testület elé teljes egészében a szakmaiságot tükrözi. Erről a Gazdasági Osztály 

vezetője tud tájékoztatást adni.  

 

Kókai-Dudinszky Mónika: elmondta, hogy az országban tapasztalható gazdasági helyzettel 

szemben egy önkormányzati feladatot sem tudnak másként ellátni. Mindenütt az egész 

országban forráshiánnyal küzdenek. Az előterjesztés tartalmazza, hogy tíz millió forinttal 

csökkent az állami támogatás. Ez reálértékben még magasabb csökkenést eredményez. 108 

ezer forintos garantált bérminimumokat kellett beépíteni a költségvetésbe a 94 ezer forinttal 

szemben. Nem igazán érti a kérdést, hogy mitől van ilyen helyzet Abonyban, amikor 

országos szinten ugyanez a gazdasági helyzet a jellemző. Az összes olyan kiadást 

megpróbálták csökkenteni, ami még a működést nem veszélyezteti.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: a tavalyi költségvetésnél is a kamatbevételek a felhalmozási 

bevételekként szerepeltek a működési bevételek között. A tavalyi évben 176 millió forint 

volt a működési forráshiány. Az idei költségvetéskor 213 millió forint volt. Ebből tíz millió 

forint az, amit az állami normatíva csökkenése ad. Egy kétmilliárdos költségvetésnél a két 

százalékos áfa növekedés, de vegyék csak az egy milliárdot a dologi kiadásoknál, akkor az 

20 millió forint, ami növekményt jelent. Ez mellett a közalkalmazottaknak és a 

köztisztviselőknek vannak soros előrelépéseik. Anélkül, hogy bármiféle plusz feladatot 

ellátnának az előző évi költségvetési forráshiánynak a növekménye, ezzel a negyven 

millióval ezekből tevődik össze.  

 

Kovács László: elmondta, hogy az elmúlt évben volt több köztisztviselői jutalom is. Ebből 

minden alkalommal kimaradtak a közalkalmazottak. Tudja, hogy elég gyászos a 

költségvetés, de a félév tájékán, amikor már látják, hogy mi a helyzet javasolja, hogy adjanak 

Erzsébet utalványt.  

Kérdezte, hogy ebben a költségvetésben van-e lehetőség az útépítésre és útkarbantartásra? 

Ha nincs, akkor javasolja, hogy döntsön a Képviselő-testület, hogy a kamatmarzsból mennyit 

fog erre használni. A koncepció tartalmazta azt a rendszert is, ami digitalizált módon a 

térinformatikai rendszer megalkotásáról szólt. Kérte, hogy ha félévkor visszatérnek erre, 

akkor vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy hogyan tudják elindítani ennek a 

megvalósítását.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: egyetlen egy dolgozó esetében került kifizetésre 300 ezer 

forint jutalom. Mindenki tudja, hogy az intézményeknél volt minőségi bérpótlék. Volt olyan 

intézmény, ahol elmaradt bérek rossz számfejtése miatt 3,5 millió forintot kellett kifizetni. 

Volt normatíva visszafizetés hibás adatok szolgáltatása miatt. Egyetlen egy esetben nem volt 

ezekből retorzió és elmarasztalás. Volt vesztes munkaügyi perük is. Úgy gondolja, hogy 

akkor, amikor egy osztályvezetőnek nem jár túlóra, ugyanakkor rengeteg pályázat volt, 
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aminek az elszámolását határidőre meg kellett csinálni, ez volt az egyetlen egy módja a 

munkája elismerésére. Nagyon helytelen, hogy ha a köztisztviselőket és a 

közalkalmazottakat ilyen formában akarják egymással szembeállítani. Ha az Erzsébet 

utalványnak lesz fedezete, akkor semmiféle jónak nem lesz elrontója. Amennyiben az 

elmaradt csatorna befizetések 10 millió forintnál magasabb összegben befolynak, és a 

lakáskasszától megkapják, akkor már félévkor dönthet a Képviselő-testület az útépítésről és 

az útjavításról. A digitális térkép megrendelésre került. Örülne, hogy ha eljutnának oda, hogy 

élhetne az elektronikus Önkormányzatiság. Rengeteg papírt és irodaszert meg lehetne 

takarítani. Az útépítést tudja támogatni. Ajándék utalványokra nincs lehetőség. A 

Polgármesteri Hivatalban is csak a kötelező cafeteria került betervezésre. Tavaly két 

embernek lett kifizetve helyettesítés. Az egyik Aljegyzőnőnek lett, a törvény adta kötelező 

minimum összeg lett kifizetve. A másik a Gazdasági Osztályvezető tartós távollétében az 

osztályvezető helyettesnek lett egy havi kifizetve.  

 

Kovács László: kérte az intézményvezetőktől, hogy a normatívákat napra készen figyeljék, 

hogy ne történjen meg még egyszer, hogy százezreket és milliókat kell visszafizetnie az 

Önkormányzatnak.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: megköszönte a munkáját, annak az intézményvezetőnek, aki 

tisztességgel és becsülettel végzi az adatszolgáltatást és a tájékoztatást. Aki meg kapott belső 

ellenőrzésből adódó észrevételt, illetve a Gazdasági Osztálytól írásbeli tájékoztatót, hogy 

ingyenes étkeztetésből, vagy le nem mondott étkezésből mennyit kell majd kifizetni, az 

gondolkodjon el.  

 

Kókai-Dudinszky Mónika: elmondta, hogy most zárult le a 2010. évi normatívának a 

felülvizsgálata. 1 millió 700 ezer forintot kapnak az államtól a felülvizsgálat 

eredményeképpen.  

 

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

sportegyesületek, illetve a rendezvényterv támogatására a betervezett eredeti összeget.   

 

Habony István: több fordulóban került megtárgyalásra a költségvetés. Úgy néz ki, hogy 

elfogadásra fog kerülni. A költségvetés készítésére fel kell készülni. A helyi bevételek 

alacsony színvonalon kerülnek betervezésre. A vállalkozók nem tudnak fizetni, mert 

tönkrementek. Kérdezte, hogy 2011. évben mennyi olyan vállalkozásról tudnak Abony 

városában, ami tönkrement. Mennyiről tudnak, ami befejezte a tevékenységét és egy új 

néven új tevékenységet indított? A vállalkozók adják a város bevételét és a munkahelyeket 

is. Kecskeméten a Mercedes gyárba keresnek munkavállalókat. Kérdezte, hogy van-e a 

munkaerő kimutatásuk? Ez is javítaná a költségvetés bevételi oldalát. Elhangzott egyszer, 

hogy ha összevonnák az intézményeket, akkor 40-50 millió forint dologi megtakarítás 

születne és 12 pedagógus álláshely szabadulna fel. Ez körülbelül 80 millió forint, majdnem 

fedezi a gimnázium működését. Kérdezte, hogy erre vonatkozóan van-e számítás? 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: igen. 

 

Habony István: nincs megelégedve a költségvetés bevételi részével. A határozati 

javaslatban nincs benne, hogy mi lesz a sorsa a városban a művészetoktatásnak. Nem 
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megszüntetni kell a művészetoktatást, hanem át kell szervezni. A költségvetést évközben 

lehet módosítani.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy május 31-re elkészítik előterjesztésben az 

iskolák összevonásából eredő megtakarítást. Ezzel kapcsolatban független szakértőt kell 

megbízni. A működési kiadások csökkennének 40-50 millió forinttal intézményi összevonás 

esetén. Ebbe benne vannak a bérek, járulékok és a megtakarítási költségek.  

 

Kovács László: kérte, hogy a következő alkalomra készítsen Aljegyzőnő egy kimutatást, 

hogy mennyi önkormányzati adót érintő ügy lett átjelentve a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatalhoz behajtásra. A források alul vannak tervezve. Kéri, hogy a félévi beszámoló 

elkészítéséig dolgozzon a Hivatal azon, hogy milyen forráslehetőségeket lehet még bevonni 

az év hátralévő részében. Kérte, hogy a kiegészítésekről, amik átvezetésre kerülnek a 

költségvetés elfogadásához, készüljön egy kivonatos jegyzőkönyv.  

 

Dr. Egedy Zsolt: kérdezte, hogy a költségvetési tervezetben a kötvényen kívüli felhalmozási 

kiadások összege mekkora? 

 

Kókai-Dudinszky Mónika: 833 millió 206 ezer forint. Ebből a kötvényen kívüli 179 millió 

988 ezer forint.  

 

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

11 fő. 

 

Dr. Abonyi Viktor képviselő, az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők száma 

10 fő. 

 

Dr. Egedy Zsolt: a fejlesztések túlnyomó része nem az éves költségvetésből kerül 

finanszírozásra, hanem hitelből. Éppen ezért mivel a kötvény hitelkeretként működik, 

javasolja a határozati javaslat 9. pontjába, hogy a kötvény visszafizetésének 

finanszírozhatóságával kapcsolatban készüljön egy rövid távú, közép távú és hosszú távú 

elemzés. A határozati javaslat 10. pontjába pedig bele kellene tenni, hogy megvizsgálja a 

Képviselő-testület útépítésre, útfelújításra a forrás biztosítását, illetve a közalkalmazottak 

számára az utalvány biztosításának a lehetőségét. Ennek a határideje lehet június 30. A 

kötvény tekintetében is lehet június 30. a határidő.  

 

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

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 1. pontjának 

elfogadásáról. 

 

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

mellett a határozati javaslat 1. pontját egyhangúlag elfogadta.  

 

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

elfogadásáról. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett a határozati javaslat 2. pontját elfogadta.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 3. pontjában 

szereplő Somogyi Imre Általános Iskola esetében a létszámcsökkentés elfogadásáról. 

 

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

mellett a határozati javaslat 3. pontjában szereplő Somogyi Imre Általános Iskola esetében a 

létszámcsökkentést elfogadta.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 3. pontjában 

szereplő Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola esetében a létszámcsökkentés elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás 

mellett a határozati javaslat 3. pontjában szereplő Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola 

esetében a létszámcsökkentést elfogadta.  

 

Ismertette az elhangzott módosító javaslatot. 

 
A diszpécser álláshely megszüntetése, 0,5 karbantartói álláshely megtartása, a másik 0,5 

karbantartói álláshelye megszüntetése, 2 takarító foglalkoztatása, melyből 1,5 álláshely bér és 

járuléka továbbszámlázásra kerül az intézményben dolgozó alapellátó orvosok felé, 0,5 

takarítói álláshelyet az Önkormányzat finanszíroz. 

 

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

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett az elhangzott módosító javaslatot elfogadta.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 3. pontjában 

szereplő Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet esetében a B.) pont szerinti létszámcsökkentés 

elfogadásáról, az elhangzott módosító javaslattal együtt. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett a határozati javaslat 3. pontjában szereplő Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet 

esetében a B.) pont szerinti létszámcsökkentést, az elhangzott módosító javaslattal együtt 

elfogadta.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 3. pontjában 

szereplő Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és EGYMI esetében a létszámcsökkentés 

elfogadásáról. 

 

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

mellett a határozati javaslat 3. pontjában szereplő Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és 

EGYMI esetében a létszámcsökkentést elfogadta.  

 
Ismertette az elhangzott módosító javaslatot. 



 24 

 
2 fő takarítói álláshely 6 órára történő csökkentése, 1 fő megbízási jogviszonyban 

foglalkoztatott megszüntetése. 2012. decemberben nyugdíjba vonuló álláshelyének a 

megszüntetése. 

 

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

elfogadásáról. 

 

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

mellett az elhangzott módosító javaslatot elfogadta.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 3. pontjában 

szereplő Városi Sportcsarnok esetében a létszámcsökkentés elfogadásáról, az elhangzott 

módosító javaslattal együtt. 

 

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

mellett a határozati javaslat 3. pontjában szereplő Városi Sportcsarnok esetében a 

létszámcsökkentést, az elhangzott módosító javaslattal együtt elfogadta.  

 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 3. pontjában 

szereplő Szivárvány Óvoda és Bölcsőde esetében a létszámcsökkentés elfogadásáról. 

 

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

mellett a határozati javaslat 3. pontjában szereplő Szivárvány Óvoda és Bölcsőde esetében a 

létszámcsökkentést elfogadta.  

 

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

javasolta, hogy az oktatási intézményeket vegyék ki a határozati javaslatból és ezekről 

később döntsenek.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: a döntést most kell meghozni, hogy június 30-ával ezek az 

álláshelyek megszüntethetőek legyenek. Ha erről május végén döntenek, akkor nem lesz elég 

idő a végrehajtásra.  

 

Gulykáné Gál Erzsébet: véleménye szerint, akkor okafogyottá válik a vizsgálat.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak arról, 

hogy az oktatási intézmények esetében a létszámcsökkentésről való döntést május 31-ig 

elhalasszák.  

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 4 igen és 1 nem szavazattal, 5 tartózkodás 

mellett az oktatási intézmények esetében a létszámcsökkentésről való döntés május 31-ig 

történő elhalasztását nem fogadta el.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 3. pontjában 

szereplő Somogyi Imre Általános Iskola esetében a létszámcsökkentés elfogadásáról. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett a határozati javaslat 3. pontjában szereplő Somogyi Imre Általános Iskola esetében a 

létszámcsökkentést elfogadta.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 3. pontjában 

szereplő Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola esetében a létszámcsökkentés elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 igen és 1 nem szavazattal, 3 tartózkodás 

mellett a határozati javaslat 3. pontjában szereplő Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola 

esetében a létszámcsökkentést elfogadta.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 3. pontjában 

szereplő Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és EGYMI esetében a létszámcsökkentés 

elfogadásáról. 

 

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

mellett a határozati javaslat 3. pontjában szereplő Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és 

EGYMI esetében a létszámcsökkentést elfogadta.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 3. pontjában 

szereplő Szivárvány Óvoda és Bölcsőde esetében a létszámcsökkentés elfogadásáról. 

 

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

mellett a határozati javaslat 3. pontjában szereplő Szivárvány Óvoda és Bölcsőde esetében a 

létszámcsökkentést elfogadta.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 3. pontjában 

szereplő Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola esetében a létszámcsökkentés 

elfogadásáról. 

 

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

mellett a határozati javaslat 3. pontjában szereplő Kinizsi Pál Gimnázium és 

Szakközépiskola esetében a létszámcsökkentést elfogadta.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 3. pontjában 

szereplő Polgármesteri Hivatal esetében a létszámcsökkentés elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett a határozati javaslat 3. pontjában szereplő Polgármesteri Hivatal esetében a 

létszámcsökkentést elfogadta.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 4. pontjának 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett a határozati javaslat 4. pontját elfogadta.  
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 5. pontjának B.) 

variációjának elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 4 igen és 1 nem szavazattal, 5 tartózkodás 

mellett a határozati javaslat 5. pontjának B.) variációját nem fogadta el.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 5. pontjának A.) 

variációjának elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 4 igen és 0 nem szavazattal, 6 tartózkodás 

mellett a határozati javaslat 5. pontjának A.) variációját nem fogadta el.  

 

Ez a működési forráshiányt fogja növelni. Vissza fogják hozni a március végi képviselő-

testületi ülésre addig pedig fedezet hiányában a működési forráshiányt fogja növelni. 

 

Kókai-Dudinszky Mónika: elmondta, hogy addig nem lehet folyósítani a támogatást, amíg 

nincs meg a fedezete.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: véleménye szerint, nagyon etikátlan, hogy 

közalkalmazottaktól elvonnak és állásokat szüntetnek meg, a vállalkozó orvosokat pedig 

éves szinten 3,5 millió forinttal támogatják.  

Rehabilitált munkakörben foglalkoztatott létszámkeretet biztosít az Önkormányzat a 

Polgármesteri Hivatal esetében 4 főt, a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola esetében 4 főt, a 

Somogyi Imre Általános Iskola esetében 4 főt, a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde esetében 2 

főt, a Gyöngyszemek Óvodája esetében 2 főt, a Pingvines Óvoda és Bölcsőde esetében 3 főt.  

 

Dr. Egedy Zsolt: javasolja, hogy a határozati javaslat utolsó mondata kerüljön kivételre.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  

 

Ismertette az elhangzott módosító javaslatot. 

 
Létszámkeret:  

- Polgármesteri Hivatal: 4 fő 

- Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola: 4 fő 

- Somogyi Imre Általános Iskola: 4 fő 

- Szivárvány Óvoda és Bölcsőde: 2 fő 

- Gyöngyszemek Óvodája: 2 fő 

- Pingvines Óvoda és Bölcsőde: 3 fő 

 

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

elfogadásáról. 

 

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

mellett az elhangzott módosító javaslatot elfogadta.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 6. pontjának 

elfogadásáról, az elhangzott módosító javaslattal együtt. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás 

mellett a határozati javaslat 6. pontját, az elhangzott módosító javaslattal együtt elfogadta.  

 

Ismertette az elhangzott módosító javaslatot. 

 

7. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kéri a Kötvény szabályzat akként történő 

módosítását, hogy a kamatbevétel a kötvény számláján kerüljön jóváírásra. A 2012. évi 

költségvetésből adódó likviditási gondok enyhítésére felhasznált keret kerüljön pontosan 

dokumentálásra és 2012. december 31-ig a kötvénybe visszafizetésre. A kamatmarzs 

felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.  

 Határidő: 2012. március 01. 

 Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester  

     Gazdasági Osztály vezetője 

 

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

elfogadásáról. 

 

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

mellett az elhangzott módosító javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 7. pontjának 

elfogadásáról, az elhangzott módosító javaslattal együtt. 

 

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

mellett a határozati javaslat 7. pontját, az elhangzott módosító javaslattal együtt egyhangúlag 

elfogadta.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 8. pontjának 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett a határozati javaslat 8. pontját elfogadta.  

 

Ismertette a határozati javaslat 9. pontját. 

 

A városi rendezvényekre és a nonprofit szervezetek támogatására az eredeti javaslat 

kerüljön betervezésre, 10 millió, illetve 11 millió forint.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 9. pontjának 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 4 igen és 1 nem szavazattal, 5 tartózkodás 

mellett a határozati javaslat 9. pontját nem fogadta el.  

 

Ismertette a határozati javaslat 10. pontját. 

 
 Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június végi képviselő-testületi ülésén 

visszatér a bevétel ismeretében az Erzsébet utalvány, illetve az útépítések fedezetére. 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 10. pontjának 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett a határozati javaslat 10. pontját elfogadta.  

 

Ismertette a határozati javaslat 11. pontját. 

 
 Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kéri, hogy a kötvény visszafizetésének   

finanszírozásáról készüljön rövid távú, közép távú és hosszú távú elemzés. 

Határidő: 2012. június 30. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 11. pontjának 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett a határozati javaslat 11. pontját elfogadta.  

 

Ismertette a határozati javaslat 12. pontját. 

 
 Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kéri, hogy 2012. május 31-ig készüljön 

előterjesztés a művészetoktatás jövőjének megtárgyalására. 

         Határidő: 2012. május 31. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 12. pontjának 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás 

mellett a határozati javaslat 12. pontját elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

 
52/2012. (III.01.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet végrehajtásához szükséges 

intézkedésekről 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi rendeletek megalkotását határozza 

el: 

- az illegális csatornahasználatról 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete létszámstopot határoz el a Polgármesteri 

Hivatalban és az Önkormányzat valamennyi intézményénél – a nyugdíjba vonulók helyére, 

valamint az üres álláshelyekre nem lehet új dolgozót felvenni csak Képviselő-testületi 

engedéllyel.  
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3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a létszámcsökkentésről intézményenként az 

alábbiak szerint rendelkezik: 

 

- Somogyi Imre Általános Iskola: 1 karbantartói álláshely megszüntetése, 1 takarítói álláshely 

megszüntetése, 3 pedagógus álláshely megszüntetése.  

Határidő: 2012. június 30. 

Felelős: Kazinczyné Juhász Ildikó 

 

- Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola: 1 takarítói álláshely megszüntetése, 1 napközis 

álláshely megszüntetése, 1 pedagógus álláshely megszüntetése, 1 karbantartói álláshely 

megszüntetése. 

Határidő: 2012. június 30. 

Felelős: Simon Gáborné 

 

- Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet:  

A diszpécser álláshely megszüntetése, 0,5 karbantartói álláshely megtartása, a másik 0,5 

karbantartói álláshelye megszüntetése, 2 takarító foglalkoztatása, melyből 1,5 álláshely bér és 

járuléka továbbszámlázásra kerül az intézményben dolgozó alapellátó orvosok felé, 0,5 

takarítói álláshelyet az Önkormányzat finanszíroz. 

Határidő: 2012. április 1. 

Felelős: Dr. Pusztai Dezső 

 

- Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és EGYMI: 2 pedagógus álláshely megszüntetése. 

Határidő: 2012. június 30. 

Felelős: Nagy Andrea 

 

- Városi Sportcsarnok: 2 fő takarítói álláshely 6 órára történő csökkentése, 1 fő megbízási 

jogviszonyban foglalkoztatott megszüntetése. 2012. decemberben nyugdíjba vonuló 

álláshelyének a megszüntetése. 

Határidő: 2012. június 30. 

Felelős: Sárkányné Bálint Mária 

 

- Szivárvány Óvoda és Bölcsőde: 0,5 karbantartói álláshely megszüntetése. 

Határidő: 2012. június 30. 

Felelős: Kalászné Vámos Katalin 

 

- Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola: heti túlóraszám csökkentése 14 órával (az 

intézmény dolgozói térítésmentesen látják el az órát)  

Határidő: 2012. április 1. 

Felelős: Dévainé Kazinczy Sára 

 

- Polgármesteri Hivatal: 2012. 04. 01-től 1 fő álláshely zárolása, 1 fő álláshely megszüntetése, 

2 fő nyugdíjba vonuló álláshelyének megszüntetése év közben. A 3 fő 8 órás takarító 

munkaidejének 6 órára történő csökkentése. 

Határidő: 2012. december 31. 

Felelős: dr. Vörös Mária 

 

4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az idősek bentlakásos otthona esetében 

felvételi létszámstopot rendel el. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

gondozottak elhelyezését a Kormányhivatalnál kezdeményezze.  
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5. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az orvosok a rendelő-fenntartási 

támogatásának megszüntetését határozza el, és felhatalmazza a polgármestert a vállalkozókkal 

megkötött szerződések fentieknek megfelelő módosítására. 

 

6. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalban valamint az 

Önkormányzat fenntartásában lévő intézményeknél az alább felsoroltak szerint rehabilitált 

munkakörben történő alkalmazásról határoz: 

 

A rehabilitált munkakörben foglalkoztatottak lentebb felsorolt létszámával a Polgármesteri 

Hivatalt és intézményeit éves szinten 18 342 600 Ft rehabilitációs járulék befizetése alól 

mentesíti. 

       

 Létszámkeret:  

- Polgármesteri Hivatal: 4 fő 

- Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola: 4 fő 

- Somogyi Imre Általános Iskola: 4 fő 

- Szivárvány Óvoda és Bölcsőde: 2 fő 

- Gyöngyszemek Óvodája: 2 fő 

- Pingvines Óvoda és Bölcsőde: 3 fő 

 

7. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kéri a Kötvény szabályzat akként történő 

módosítását, hogy a kamatbevétel a kötvény számláján kerüljön jóváírásra. A 2012. évi 

költségvetésből adódó likviditási gondok enyhítésére felhasznált keret kerüljön pontosan 

dokumentálásra és 2012. december 31-ig a kötvénybe visszafizetésre. A kamatmarzs 

felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.  

 Határidő: 2012. március 01. 

 Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester  

         Gazdasági Osztály vezetője 

 

8. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmények által foglalkoztatott 

karbantartói és takarítói munkakörökben ellátott feladatok vállalkozásban történő ellátásának 

lehetőségét kéri megvizsgálni 2012. május 31. napjáig. 

 

9. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június végi képviselő-testületi ülésén 

visszatér a bevétel ismeretében az Erzsébet utalvány, illetve az útépítések fedezetére. 

 

10. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kéri, hogy a kötvény visszafizetésének   

finanszírozásáról készüljön rövid távú, közép távú és hosszú távú elemzés. 

Határidő: 2012. június 30. 

 

11.   Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kéri, hogy 2012. május 31-ig készüljön 

előterjesztés a művészetoktatás jövőjének megtárgyalására. 

         Határidő: 2012. május 31. 

 

Határidő:   azonnal, folyamatos 

Felelős:      Romhányiné dr. Balogh Edit 

Végrehajtásban közreműködik: 
                     Gazdasági Osztály 

A határozatról értesül: 

  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
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 dr. Vörös Mária aljegyző 

   Parti Mihály alpolgármester 

  Valamennyi osztályvezető 

 Valamennyi Intézményvezető 

 

 

A működési forráshiányt 3,5 millió forinttal meg kell emelni. Javaslatot kér a 3,5 millió 

forint fedezetére.  

 

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

csónakázó tó betervezett összegében megvan a fedezete ennek a 3,5 millió forintnak.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy az felhalmozási kiadás és felhalmozásból 

nem lehet működést finanszírozni. Ez nem lehet a fedezete.  

 

Dr. Egedy Zsolt: a bizottságok javaslatairól szavazni kell. Az Oktatási, Sport és Kulturális 

Bizottság határozatainak is bele kellett volna kerülnie a bizottsági határozatos füzetbe. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: kérte Gulykáné Gál Erzsébetet, hogy az Oktatási, Sport és 

Kulturális Bizottság ne a képviselő-testületi ülés napján üljön. Ha előbb ültek volna, akkor az 

ott hozott határozati javaslatok is beépítésre kerültek volna.  

 

Dr. Vörös Mária: elmondta, hogy a hatályos SZMSZ szabályozza azt is, hogy hogyan kell 

tárgyalni a napirendi pontokat. Valamint benne van, hogy a módosító javaslatokat 

szövegszerűen, döntési javaslatba illeszthető módon kell megfogalmazni és ismertetni, ennek 

hiányába a módosító javaslat nem bocsájtható vitára. A hozzászólások elhangzását követően 

az ülés elnöke a vitát lezárja, ezt követően ügyrendi hozzászólás kivételével további 

hozzászólásra nincs lehetőség. Mielőtt a vitát lezárta Polgármester asszony megkérdezte, 

hogy van-e még valakinek módosító javaslata. Akkor nem hangzott el semmi.  

 

Dr. Magyar Gábor Sándor képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők 

száma 11 fő. 

 

Dr. Egedy Zsolt: úgy gondolja, hogy az elmúlt képviselő-testületi ülések mindegyikének a 

határozat hozatalakor ezt kellett volna betartani. Olykor sikerült, de többször nem sikerült ezt 

betartani.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: a felhalmozási bevétel, vagy kiadás nem eredményezhet 

működési kiadást. Az volt a kérdés, hogy a 3,5 millió forintot miből tudják finanszírozni.  

 

Dr. Magyar Gábor Sándor: kérte, hogy amennyiben lehet, akkor egy adott napirendi 

ponthoz érkezett írásban benyújtott módosító javaslatot meg kell szavaztatni.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: úgy gondolja, hogy a Mikes lapossal kapcsolatban a 

szerződés felbontására vonatkozóan és a költségvetésben szereplő tételek átcsoportosítására a 

Képviselő-testület a következő ülésen térjen ki.  
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Kovács László: javasolta, hogy most ne döntsenek arról, hogy a költségvetésbe betervezik a 

Mikes lapos építési költségét. Erre majd a következő képviselő-testületi ülésen térjenek 

vissza.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: a szerződésben vállalt kötelezettségeket kötelező beépíteni a 

költségvetési rendeletbe. Ha március végén úgy dönt a Képviselő-testület, hogy kártérítésben 

fizeti ki ezt az összeget, akkor majd átcsoportosítják máshová.  

 

Dr. Magyar Gábor Sándor: elmondta, hogy közel 40 millió forintot lehet megtakarítani, 

hogy ha a képviselők lemondanak a költségtérítésről. Ha ehhez mindenki csatlakozik, akkor 

ők sem fogják az egyébként közügyeket szolgáló egyesületekhez eljuttatni az általuk 

megspórolt tiszteletdíjat, hanem bent hagyják a költségvetésben. A Polgármester asszony 

javadalmazását is a törvény által megszabott minimumra szeretnék csökkenteni.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ezt el tudja fogadni, hogy ha a Képviselő-testület is lemond a 

tiszteletdíjáról. Neki viszont csak ez a bevétele van, nincs más megélhetési lehetősége.    

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak arról, hogy megtárgyalják a képviselők 

tiszteletdíjának lemondását.  

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 2 igen és 1 nem szavazattal, 7 tartózkodás 

mellett a képviselők tiszteletdíjának lemondásának megtárgyalását nem fogadta el.  

 

Ettől függetlenül felajánl 60 ezer forintot a havi költségtérítéséből a város javára. Aki akar, 

csatlakozhat hozzá. Március 1-jétől 60 ezer forinttal csökken a költségtérítése.  

 

Ismertette az elhangzott határozati javaslatot. 

 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Mikes tóról a következő képviselő-testületi 

ülésen dönt a jogi háttér feltárása mellett.  

 

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

elfogadásáról. 

 

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

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

 
53/2012. (III.01.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet végrehajtásához szükséges 

intézkedésekről 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Mikes tóról a következő képviselő-testületi 

ülésen dönt a jogi háttér feltárása mellett.  

 

- - - 
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Úgy gondolja, hogy a mai helyzetben nem lehet költségtérítést fizetni. Ezért újra felteszi 

szavazásra a határozati javaslat 5. pontjának A.) variációját.  

 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az orvosok a rendelő-fenntartási 

támogatásának megszüntetését határozza el, és felhatalmazza a polgármestert a vállalkozókkal 

megkötött szerződések fentieknek megfelelő módosítására. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 5. pontjának A.) 

variációjának elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 igen és 0 nem szavazattal, 5 tartózkodás 

mellett a határozati javaslat 5. pontjának A.) variációját nem fogadta el.  

 

Vissza kell térni a költségvetési rendelet elfogadására, mert így nem lehet beterjeszteni. 

 

Kovács László: nem értette, hogy miről is kellett szavazni. 

 

Murvainé Kovács Rita: ő sem értette. Kérte, hogy a polgármester asszony tegye fel még 

egyszer a kérdést. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: akkor felteszi még egyszer szavazásra a javaslatot. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 5. pontjának A.) 

variációjának elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett a határozati javaslat 5. pontjának A.) variációját egyhangúlag elfogadta.  

 

A költségvetési bevételi főösszege 2 milliárd 741 millió 99 ezer forint. A kiadási főösszeg 2 

milliárd 741 millió 99 ezer forint. A működési forráshiány 13 millió 541 ezer forint, melynek 

fedezetét az előző évi pénzmaradvány fedezi. A teljes költségvetési hiány 766 millió 653 

ezer forint.  

 

Kérdezte, hogy van-e több kérdés, hozzászólás? 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a költségvetési rendelet megalkotásának 

elfogadásáról. 

 

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

mellett a költségvetési rendelet megalkotását elfogadta, és a következő rendelet alkotta:   
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ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. 

ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

MEGÁLLAPÍTOTTA: 

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9/2012. (III.12.) SZÁMÚ 

 RENDELETE 
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ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Képviselő-testületének 

9/2012. (III.12.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 

 

 

 Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az 

államháztartásról szóló 2011.évi CXCV törvény (továbbiakban Áht.) alapján eljárva a 

következőket rendeli el 

 

1. A rendelet hatálya 
 

1. § 
 

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az 

önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 

 

 

 

 

2. A költségvetés címrendje 

 

2. § 

 

 

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek külön-

külön alkotnak egy-egy címet. Alcímet alkotnak az egyes költségvetési szerveken belül a 

szakfeladatonkénti tevékenységek. Címrendet a költségvetési rendelet 3. melléklete 

tartalmazza. 

 

 

 

3. A költségvetés bevételei és kiadásai 
 

3. § 

 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetés 

 

Bevételi főösszegét   2 741 099  e Ft-ban 

Kiadási főösszegét   2 741 099  e Ft-ban  

 

állapítja meg az alábbi részletezéssel. 

 

 

 

Tárgyévi pénzforgalmi költségvetési bevételek: 

   Intézményi működési bevételek:      95 080 e Ft 

   Önkormányzat sajátos működési bevételei:            899 395 e Ft 

   Önkormányzat költségvetési támogatása:            725 827 e Ft 

   Támogatásértékű bevételek, kiegészítések:            129 809 e Ft 
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   Végleges pénzeszközátvétel államh.kiv.:     0         e Ft  

   Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:  114 335 e Ft 

   Átvett pe. áht-n kívülről    :    10 000 e Ft 

   Támogatási kölcsönök visszatérülése:      0        e Ft 

                                1 974 446 e Ft 

Tárgyévi költségvetési kiadások: 

   Személyi juttatások:     859 698 e Ft 

   Munkaadókat terhelő járulékok:   221 777 e Ft 

   Dologi és egyéb folyó kiadások:   700 172 e Ft 

   Támogatásértékű kiadások:      25 000 e Ft 

   Végleges pénzeszközátadás:       6  092 e Ft 

   Társadalom- és szociálpolitikai jutt.:     55 782 e Ft 

   Ellátottak pénzbeli juttatása:      10 992 e Ft 

   Felújítási kiadások:        0          e Ft 

   Beruházási kiadások:     833 206 e Ft 

   Kölcsönnyújtás:        0         e Ft 

   Tartalékok:       15  000  e Ft 

                 2 727 719  eFt 

 

 

Költségvetési hiány:              766 653  e Ft  

Költségvetési többlet:                     0      e Ft 

 

Finanszírozási műveletek bevétele:         0     e Ft 

Finanszírozási műveletek kiadása:           13 380     e Ft 

 

Finanszírozási hiány:            13 380      e Ft 

Finanszírozási többlet:        0        e Ft 

 

A hiány belső finanszírozása:                  780 033   e Ft 

A hiány külső finanszírozása:               0         e Ft 

 

  

 

 

(2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti 

megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, a rendelet 1.a. és 1.b. melléklete alapján 

határozza meg a képviselő-testület. 

 

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleggel – 

mérlegszerűen önkormányzati szinten a 2/a. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület. 

 

 

(4) A normatív állami hozzájárulásokat az 5. melléklet alapján hagyja jóvá. 

 

 

 

 



 37 

4. § 
 

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetését részletesen a következők szerint 

állapítja meg: 

 

(1) Az önkormányzat 2012. évre tervezett támogatásértékű bevételeit a 6. számú melléklet 

mutatja be. 

 

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti 

részletezését az 7.melléklet szerint. 

 

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonkénti ütemezését a 

8. melléklet szerint. 

 

(4)  Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a rendelet 9. melléklete 

tartalmazza. 

 

(5)  Az önkormányzat 2012. évi társadalom- és szociálpolitikai juttatásainak alakulását a 

10. melléklet mutatja be. 

 
(6) A Stabilitási törvény 3 §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 11. 

melléklet tartalmazza. 

 

 

(7) A képviselőtestület az önkormányzat 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi 

bontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

 

(8) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a 13. 

melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott 

évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. 

 

 

(9) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és 

áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 14. mellékletben 

foglaltak szerint hagyja jóvá. 

 

 

(10) Az önkormányzat sajátos bevételeinek részletezését a 15. melléklet mutatja be. 

 

 

(11) Abony Város Önkormányzatának 2012. évi létszámadatait a 16. melléklet tartalmazza.  

  

(12) Abony Város Önkormányzat 2012. évben Európai Uniós pályázat keretében 

megvalósuló beruházásainak felsorolását a 17. melléklet tartalmazza. 
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(14) A 3. § (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, és 

a statisztikai átlagos állományi létszámot költségvetési szervenként, feladatonként a 3. 

melléklet tartalmazza.  

 

 

 (15) Az önkormányzat a kiadások között 5 000 e Ft működési általános és 10 000 e Ft 

fejlesztési céltartalékot állapít meg. 

 

 (16) A törvényi kötelezettségből adódó kiadási előirányzat kivételével évközben új         kiadási 

előirányzat nem képezhető. 

   

 

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 

5. § 

 

(1)   A polgármester gondoskodik a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról, 

a képviselő-testület elé terjeszti az éves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 

(zárszámadást). 

 

(2) A jegyző a helyi önkormányzat elfogadott költségvetéséről információt szolgáltat a 

központi költségvetés számára; az államháztartás igényeinek megfelelően havi, 

féléves, háromnegyedéves és éves szinten információt szolgáltat; ellátja a 

polgármesteri hivatal, mint költségvetési szerv operatív gazdálkodási feladatai 

irányítását a képviselő-testület felhatalmazása alapján; az önkormányzat költségvetési 

rendeletének megfelelően gondoskodik a költségvetési szervek pénzellátásáról; 

elkészíti az éves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadást), s ennek 

keretében elszámol a normatív költségvetési hozzájárulásokkal. 

 

6. § 

 

(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 

1 000 000 Ft összeghatárig – mely esetenként a 300 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a 

polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt kiadási előirányzatok 

közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának. 

 

 

 

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatokon belül az átcsoportosítás 

jogát 5 000 000 Ft összeghatárig – mely esetenként az 1 000 000 Ft összeghatárt nem haladhatja 

meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási 

előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát fenntartja magának. 

(3) Az (1)-(2) bekezdésekben foglalt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente köteles 

beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű 

előirányzat-módosítási jogkör 2012. december 31-ig gyakorolható. 
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(4) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az 

önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a 

költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, 

a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt. 

 

 

7. § 

 

(1) Az általános tartalék felhasználásának jogát a képviselő-testület minden esetben 

fenntartja magának. 

 

 

(2)  A fejlesztési céltartalék felhasználásának jogát a képviselő-testület minden esetben 

fenntartja magának. 

 

 

 

8. § 

 

 

(1) Bevételi előirányzatok csak az Áht. 30 §-ában foglaltak szerint módosíthatók. 
 

(2) Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások, valamint a költségvetési 

szervek bevételei és kiadási előirányzatai az Áht.34 §. (1)-(2) bekezdései szerint módosíthatók 

átcsoportosíthatók 
 

(3) A költségvetési szerv kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) Kormányrendelet 43.-44 

§-aiban foglaltak szerint. 

 

 

9. § 
 

 

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő jogkörrel felruházott 

költségvetési szerv köteles saját hatáskörében kialakított számviteli rendjét számviteli 

politikájában és számlarendjében rögzíteni. 

  

 

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerv köteles a 

gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi 

szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat 

végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori 

intézményvezetőt terheli. 

 

10. § 

 

(1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak 

a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. 
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(2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő költségvetési szerv 

is köteles betartani. A kiadási előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 

 

11. § 

 

A polgármesteri hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában 

köteles naprakész nyilvántartást vezeti. 

 

12.§ 

 

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

 

(1) A jegyző köteles olyan pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszert működtetni, mely 

biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, szabályozott, 

gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. 

 

(2) A jegyző köteles gondoskodni a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért 

felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső 

ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése 

keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is. 

 

(3) A helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a képviselő-testület az 

előző év november 15-éig hagyja jóvá. 

 

(4) A polgármester a tárgyévre vonatkozó - külön jogszabályban meghatározott - éves 

ellenőrzési jelentést, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési 

szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési 

jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a 

képviselő-testület elé terjeszti. 

 

6. Záró rendelkezések 
 

 

13. § 

 

 Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1-jétől kell 

alkalmazni. 

 

 
Dr Vörös Mária Romhányiné Dr. Balogh Edit 

                              aljegyző polgármester 

  

 

 

A rendelet mellékletei ezen jegyzőkönyv mellékletét képezik! 

 

- - - 
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Szünet! 

- - - 

 

3./ Napirendi pont tárgya: Tájékoztató az új köznevelési törvény ismeretében az 

intézményeknek az Önkormányzat, mint fenntartó általi 

működtetési lehetőségeiről 

  

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

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

kívánt tenni. 

 

Dr. Egedy Zsolt: javasolja, hogy a határozati javaslatban az szerepeljen, hogy megismerték 

a tájékoztatót. 

 

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

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Ismertette az elhangzott módosító javaslatot. 

 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az új köznevelési törvény ismeretében az 

intézményeknek az Önkormányzat, mint fenntartó általi működtetési lehetőségeiről szóló 

tájékoztatót megismerte. 

 

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

elfogatásáról. 

 

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 módosító 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: 

 
54/2012. (III.01.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Az új köznevelési törvény ismeretében az intézményeknek az Önkormányzat, mint 

fenntartó általi működtetési lehetőségeiről szóló tájékoztató elfogadásáról 

 

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

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvényben foglaltakat, az alábbi határozatot hozza: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az új köznevelési törvény ismeretében az 

intézményeknek az Önkormányzat, mint fenntartó általi működtetési lehetőségeiről szóló 

tájékoztatót megismerte. 
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A határozatról értesül: 

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Vörös Mária  aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

Valamennyi Oktatási - Nevelési Intézményvezető 

 

- - - 

 

4./ Napirendi pont tárgya: Tájékoztató a 16/2012. (I.26.) sz. Képviselő-testületi 

határozatban foglalt intézkedések megtételéről  

  

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

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

kívánt tenni.  

 

Palotai Sándor: elmondta, hogy három költségkalkuláció készült el. Az üzleti terv 

felülvizsgálatára, menedzsment lépések kidolgozására, pénzügyi terv elkészítésére, ártérkép 

kidolgozására, valamint a megismételt piac felmérésre az árajánlat nettó 1,2 millió forint.  

 

Dr. Magyar Gábor Sándor képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő 

képviselők száma 9 fő. 

 

Habony István képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők száma 10 

fő. 

 

Szőke István az értékesítésben való részvételt úgy tudja elvállalni, hogy a 100 m2 feletti 

vevők esetében részt vesz a tárgyalásban. A többi esetben heti konzultációt tartana, hogy mi 

az, amit meg kell tenni. A mai napon 16-ra emelkedett a beérkezett kérdőívek száma. A 

helyigény tekintetében a legtöbb esetben a 40-50 m2 közötti területet jelölték meg a 

kérdőíven. Nagyobb arányban jelölték meg a vásárlást. A vásárlásra tett ajánlat elég széles 

skálán mozog. Volt, aki a 400 ezer forintot is papírra vetette. Egy négyzetméter helységet a 

vevők 200 ezer forinttól 400 ezer forintig terjedően vásárolnának.  

 

Dr. Abonyi Viktor képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők száma 

11 fő.   
  

Bérleti díjként a legalacsonyabb összeg 1000 forint volt, a legmagasabb pedig 3000 forint 

volt. A Hozam Rt. is válaszolt, 300 ezer forintot írtak.  

 

Dr. Egedy Zsolt: a vetítési összeg nem tartalmazza a burkolatbontási munkálatokat. Nem 

tartalmazza a vetítési alap a tervekre ráköltött összegeket. Az ingatlan bekerülési összegét 

sem tartalmazza. Nettó 46 ezer forinttal nagyobb a négyzetméter költség a három árazott 

költségvetés legolcsóbb változata alapján számolva. Az üzleti tervet felül kell vizsgálni. 

Okafogyottnak tartja a határozati javaslatban szereplő számításokat.  
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Palotai Sándor: elmondta, hogy ezek a számítások tájékoztató jelleggel készültek. Nem volt 

szándékában előre készíteni egy pénzügyi tervet. Erre szakértőket kívánnak felkérni. 

Mindegyik ajánlat meg lett növelve, azzal a 100 millió forintos nettó költséggel, ami valóban 

tételesen veszi sorba azokat a költségeket, amik felmerültek a projekt kapcsán.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: az építkezés csak a piac résszel tud megkezdődni. Ha a piac 

megépítésre kerül, akkor az a befektetői bizalmat erősíteni fogja az üzletházhoz. Mire 

elkészül az új üzleti terv még több érdeklődő lesz.  

 

Dr. Egedy Zsolt: javasolta, hogy a határozati javaslatban az szerepeljen, hogy a Képviselő-

testület a tájékoztatót megismerte. 

 

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

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Ismertette az elhangzott módosító javaslatot. 

 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztató megismerte. 

 

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

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 11 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 módosító javaslattal együtt. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 11 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: 

 
55/2012. (III.01.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Tájékoztató a 16/2012. (I.26.) sz. Képviselő-testületi határozatban foglalt intézkedések 

megtételéről 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

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

határozatot hozza: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztató megismerte. 

 

Határidő: 2012. március 19. 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  
Településfejlesztési Osztály 

Gazdasági Osztály 

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

    Dr. Vörös Mária aljegyző 
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    Parti Mihály alpolgármester 

    Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

    Ajánlattevők 

 

- - - 

 

5./ Napirendi pont tárgya:  Az „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz, 

Abony Város Polgármesteri Hivatalának 

Akadálymentesítése” című KMOP-4.5.3-10-11 kódjelű 

pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri valamint 

rehabilitációs szakmérnöki feladatok ellátására szerződés 

megkötése 

  

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

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

elmondta, hogy a bizottságok műszaki ellenőrnek javasolták Tomasovszki Tamást, bruttó 

650 ezer forint megbízási díjért. Rehabilitációs szakmérnöknek E2 Stúdió Kft. Fülöp Erikát 

javasolták bruttó 225 ezer forint megbízási díjért.  

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak Tomasovszki Tamás megbízásának 

elfogadásáról. 

 

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

mellett Tomasovszki Tamás megbízását egyhangúlag elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az E2 Stúdió Kft. Fülöp Erika 

megbízásának elfogadásáról. 

 

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

mellett az E2 Stúdió Kft. Fülöp Erika megbízását egyhangúlag elfogadta és a következő 

határozatot hozta: 

 
56/2012. (III.01.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Az „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz, Abony Város Polgármesteri 

Hivatalának Akadálymentesítés” című KMOP-4.5.3-10-11 kódjelű pályázathoz kapcsolódó 

műszaki ellenőri valamint rehabilitációs szakmérnöki feladatok ellátására szerződés 

megkötéséről 

 

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 az „Egyenlő esélyű hozzáférés a 

közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)” című és a KMOP-4.5.3-10-11 kódjelű 

pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőr feladatok teljes körű ellátásával Tomasovszki 
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Tamást bízza meg 650.000,-Ft alanyi áfa mentes összegben, melynek fedezete a pályázat 

keretében biztosított. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Egyenlő esélyű hozzáférés a 

közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)” című és a KMOP-4.5.3-10-11 kódjelű 

pályázathoz kapcsolódó rehabilitációs szakmérnöki feladatok teljes körű ellátásával az 

E2 Stúdió Kft. Fülöp Erikát bízza meg bruttó 225.000,- Ft összegben, melynek 

fedezete a pályázat keretében biztosított.  
 

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

dokumentumok aláírására, nyilatkozatok megtételére, valamint a határozat mellékletét 

képező megbízási szerződések aláírására. 

 

  

Határidő:  2012. március 30. 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

  dr. Vörös Mária aljegyző   

  Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

  Ajánlattevők 

 

A határozat melléklete ezen jegyzőkönyv mellékletét képezi! 

 

- - - 

 

6./ Napirendi pont tárgya:  Az „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz, 

Abony Város Polgármesteri Hivatal Akadálymentesítése” 

című KMOP-4.5.3-10-11 kódjelű pályázathoz kapcsolódó 

nyilvánosság biztosítására cég megbízása  

  

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

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

elmondta, hogy három árajánlat került bekérésre. A legkedvezőbb árajánlatot a Gedi-Press 

Reklámiroda adta. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a Gedi-Press 

Reklámiroda megbízásának elfogadásáról. 

 

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

mellett az előterjesztést és a Gedi-Press Reklámiroda megbízását egyhangúlag elfogadta, és a 

következő határozatot hozta: 
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57/2012. (III.01.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Az „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz, Abony Város Polgármesteri Hivatal 

Akadálymentesítése” című KMOP-4.5.3-10-11 kódjelű pályázathoz kapcsolódó 

nyilvánosság biztosítására cég megbízásáról 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

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

határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Egyenlő esélyű hozzáférés a 

közszolgáltatásokhoz, Abony Város Polgármesteri Hivatal Akadálymentesítése” 

című KMOP-4.5.3-10-11 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó tájékoztatás, 

nyilvánosság biztosítás feladatok ellátásához tartozó „B” és ”D” típusú táblák, valamint 

fotódokmentáció elkészítésével, sajtóközlemény megjelenítésével a Gedi-Press 

Reklámirodát bízza meg, 255.906,- Ft + Áfa összegben, melynek fedezete a pályázat 

keretében biztosított. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh 

Edit polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására, nyilatkozatok megtételére, 

valamint a határozat mellékletét képező megbízási szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2012. március 30. 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:   
Településfejlesztési Osztály 

Gazdasági Osztály 

Értesül:  
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Vörös Mária aljegyző   

Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

Ajánlattévők 

 

A határozat melléklete ezen jegyzőkönyv mellékletét képezi! 

 

- - - 

 

7./ Napirendi pont tárgya:  Az „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz, 

Abony Város Polgármesteri Hivatal Akadálymentesítése” 

című KMOP-4.5.3-10-11 kódjelű pályázathoz kapcsolódó 

projektmenedzseri feladatokra cég megbízása  

  

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

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

elmondta, hogy a Pa-Ku Consulting Bt. adta a legjobb ajánlatot. Kérdezte, hogy lehet-e 650 

ezer forint a megbízási díj? 
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Palotai Sándor: igen. 

 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a Pa-Ku Consulting 

megbízásának elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett az előterjesztést és a Pa-Ku Consulting Bt. megbízását elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

58/2012. (III.01.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Az „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz, Abony Város Polgármesteri Hivatal 

Akadálymentesítése” című KMOP-4.5.3-10-11 kódjelű pályázathoz kapcsolódó 

projektmenedzseri feladatokra cég megbízásáról 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

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

határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Egyenlő esélyű hozzáférés a 

közszolgáltatásokhoz Abony Város Önkormányzat Akadálymentesítése” című és a 

KMOP-4.5.3-10-11 kódjelű pályázathoz kapcsolódó projektmenedzseri feladatok teljes 

körű ellátásával a Pa-Ku Consulting Bt-t bízza meg bruttó 650.000,-Ft összegben, 

melynek fedezete a pályázat keretében biztosított. 

 

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

szükséges dokumentumok aláírására, nyilatkozatok megtételére, valamint a határozat 

mellékletét képező megbízási szerződés aláírására. 

 
Határidő: 2012. március 30. 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

  dr. Vörös Mária aljegyző   

  Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

  Ajánlattévők 

 

A határozat melléklete ezen jegyzőkönyv mellékletét képezi! 

 
- - - 
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8./ Napirendi pont tárgya:  Az „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz, 

Abony Város Polgármesteri Hivatal Akadálymentesítése” 

című KMOP-4.5.3-10-11 kódjelű pályázathoz kapcsolódó 

közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és közbeszerzési eljárást 

lefolytató szervezet megbízása  

  

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

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

elmondta, hogy a legolcsóbb ajánlatot a Kár-Mentor Bt. adta, bruttó 647.700,- forint 

összegben. Ez is magasabb a pályázatban szereplő összegnél. A különbözetet a Szakmai 

Szolgáltatások soron kell biztosítani.  

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a Kár-Mentor Bt. 

megbízásának elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett az előterjesztést és a Kár-Mentor Bt. megbízását elfogadta. 

 

Ismertette az Ad-Hoc Bizottság tagjait. 

 
dr. Vörös Mária aljegyző 

Farkas Zsolt  

főépítész 

Fülöp Erika 

rehabilitációs szakmérnök 

(1122 Budapest, Városmajor u. 8.) 

Bellay Katalin 

Abonyi Mozgássérültek Egyesületének elnöke 

(2740 Abony, Köztársaság u. 2.) 

Tomasovszky Tamás 

műszaki ellenőr 

Tóth Róbert 

közbeszerzési tanácsadó 

 

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

elfogadásáról. 

 

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

mellett az Ad-Hoc Bizottság tagjait egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 
59/2012. (III.01.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Az „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz, Abony Város Polgármesteri Hivatal 

Akadálymentesítése” című KMOP-4.5.3-10-11 kódjelű pályázathoz kapcsolódó 

közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megbízására 
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Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

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

határozatot hozza: 
 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Egyenlő esélyű hozzáférés a 

közszolgáltatásokhoz Abony Város Önkormányzat Akadálymentesítése” című és a KMOP-

4.5.3-10-11 kódjelű pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési feladatok teljes körű 

lefolytatásával a Kár-Mentor Bt-t bízza meg, melynek összege nettó 510.000,-Ft + 27% 

Áfa, azaz bruttó 647.700,- Ft.  

A szükséges önerőt nettó 254.094,- Ft, azaz bruttó: 322.700,- Ft,- összeget Abony Város 

Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének Szakmai Szolgáltatások során biztosítja. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hivatal akadálymentes kialakításához 

kapcsolódó közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó feladatok ellátásával 

 

m e g b í z z a 
dr. Vörös Mária aljegyző 

Farkas Zsolt  

főépítész 

Fülöp Erika 

rehabilitációs szakmérnök 

(1122 Budapest, Városmajor u. 8.) 

Bellay Katalin 

Abonyi Mozgássérültek Egyesületének elnöke 

(2740 Abony, Köztársaság u. 2.) 

Tomasovszky Tamás 

műszaki ellenőr 

Tóth Róbert 

közbeszerzési tanácsadó 

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

Edit polgármestert a határozat mellékletét képező megbízási szerződés aláírására.  

 
 

Határidő:  2012. március 30. 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Vörös Mária aljegyző 

 Farkas Zsolt főépítész 

 Fülöp Erika rehabilitációs szakmérnök 

 Bellay Katalin elnök 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői  

 Ad-hoc Bizottság tagjai 

A határozat melléklete ezen jegyzőkönyv mellékletét képezi! 

 

- - - 
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9./ Napirendi pont tárgya:  A KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú a 

„Lehetőségeink Fő tere Abony Város integrált 

városközpont fejlesztése” tárgyú projekthez kapcsolódó 

nyilvánosság biztosítására cég megbízása  

  

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

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

elmondta, hogy a Gedi-Press Reklámiroda ajánlata a legkedvezőbb. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a Gedi-Press 

Reklámiroda megbízásának elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett az előterjesztést és a Gedi-Press Reklámiroda megbízását elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 
60/2012. (III.01.) sz. Képviselő-testületi határozat 

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

városközpont fejlesztése” tárgyú projekthez kapcsolódó nyilvánosság biztosítására cég 

megbízásáról 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

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

határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 

számú a „Lehetőségeink Fő tere Abony Város integrált városközpont fejlesztése” 

tárgyú projekthez kapcsolódó 1 db A típusú, 2 db C típusú, 1 db B típusú és 4 db D 

típusú táblák elkészítése és elhelyezésével a Gedi-Press Reklámirodát bízza meg, 

1.200.000,- Ft + Áfa összegben, melynek fedezete a pályázat keretében biztosított. A 

szükséges önerő a 2008. április 11-én kibocsátott kötvény terhére biztosított. 

 

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

mellékletét képező megbízási szerződés aláírására. 

Határidő: 2012. március 19. 

Felelős:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

  Dr. Vörös Mária aljegyző   

  Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

  Ajánlattévők 
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A határozat melléklete ezen jegyzőkönyv mellékletét képezi! 

 
- - - 

 

10./ Napirendi pont tárgya: Abony 859/4; 859/4/A; 859/3; 858 hrsz.-ú (Piac tér) 

ingatlan épületeinek bontására beérkezett ajánlatok 

elbírálásáról és cég megbízásáról  

  

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy az ajánlatokat a Pénzügyi Bizottság bontotta 

fel. Az ajánlatok tartalmazzák azt a variációt, hogy ha a bontási anyag az Önkormányzatnál 

marad. Ezek magasabb ajánlatot képeznek. Abban az esetben, hogy ha a vállalkozó elviszi a 

bontott anyagot, akkor alacsonyabb az összeg. A bizottságok a GA-BAU Kft-t támogatták. A 

GA-BAU ajánlata kicsit magasabb, mint a Makadám Group Kft-é viszont vállalták, hogy a 

Mária Terézia útnak az a szakasza, ami nincs ellátva útalappal, mintegy négyszáz folyóméter 

hosszan elkészítik az őrleményből.  

 

Habony István: javasolta, hogy a vállalkozó a Mikes utat tegye rendbe végig.  

 

Parti Mihály: elmondta, hogy a Balassa út szinte már járhatatlan.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: amikor útkarbantartások voltak, észlelhető volt, hogy a 

Mária Terézia útra nem tud bemenni a mentő.  

 

Dr. Egedy Zsolt: elmondta, hogy az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság valamint a 

Pénzügyi Bizottság az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot nem támogatta. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: bocsánatot kért. Négyből ketten támogatták, ketten pedig 

nem. Nem támogatták, de el sem vetették. 

 

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Ismertette az elhangzott módosító javaslatot. 

 

Ha a GA-BAU Kft. végzi el a bontást, akkor a Mikes Kelemen út végét újítsa fel a Mária 

Terézia út helyett. 

 

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

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 3 igen és 0 nem szavazattal, 7 tartózkodás 

mellett az elhangzott módosító javaslatot nem fogadta el. 

 

Elmondta, hogy el kell bontani a piacot. Ahhoz, hogy a projektben ne legyen csúszás a 

bontást meg kell kezdeni. Májusban a közbeszerzésben nyertes cégnek el kell kezdenie az 

építkezést ahhoz, hogy ne bukják el a pályázati pénzt. Eddig, amit a Főtér projektre 
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ráköltöttek az eddig nettó 236 millió forint. Ennél a napirendnél név szerinti szavazást fog 

kérni. Kéri, hogy támogassa a Képviselő-testület a bontást.  

 

Dr. Egedy Zsolt: úgy gondolja, hogy ez zsarolás. Senki nem mondta azt, hogy nem lesz 

építve piac. Kérte három kivitelezői árkalkulációt a bontásra. Ez után történnek bizonyos 

lépések, ami az üzleti terv felülvizsgálatát érinti. Ezt követően kell arról döntenie a 

Képviselő-testületnek, hogy a terven lévő objektumot teljes egészében megkívánja-e építeni. 

Amennyiben nem kívánja, akkor mely részében nem. A pályázatnak része a piac. De arról is 

dönteni kell, hogy változatlan formában, tartalomban és helyen, vagy más műszaki 

tartalommal kerül megépítésre. 300-400 millió forint önerőt kell hozzá tenni. Megkérdezte, 

hogy jelenleg mekkora a piacon a nyereség. Sajnálatos módon nulla, de inkább egy kis 

mínusz. Egy új piacon sem lesz sokkal több őstermelő. Kérdezte, hogy ki fogja finanszírozni 

a fenntartási költségét egy ilyen hatalmas nagy épületnek? A mai napig nem kaptak 

számításokat arra vonatkozóan, hogy ez mekkora összegbe fog kerülni. Ez egy komoly 

pénzügyi problémát vethet fel. A bontásra akkor kell visszatérni, hogy a Képviselő-testület 

által hozott 16/2012. határozatban foglaltak végrehajtásra kerülnek. Ez alapján kell dönteni, 

hogy az eddig beterjesztett tervmódosítások közül melyiket fogják vállalni és melyiket 

fogják megépíteni. Az idő nem azért sürgeti őket, mert a Képviselő-testület ilyen helyzetbe 

navigálta magát. Ha a térfigyelő kamerát nem kezdi el építeni júliusban a város, akkor nem 

ketyegne az idő. Senki nem tájékoztatta a Képviselő-testületet arról, hogy onnantól kezdve 

ketyeg a 18 hónap. Ha az a döntés nem született volna meg, akkor még ma sem ketyegne a 

18 hónap. Ez a projekt évtizedekre megváltoztatja a város pénzügyi mozgásterét. Ezért kellő 

komolysággal kell minden egyes elemét átgondolni, és azzal kapcsolatban döntéseket hozni.  

 

Dr. Egedy Zsolt: véleménye szerint, erre az eszmefuttatásra már nincs idő, hogy egy 

teljesen új koncepciót letegyenek. Akkor döntsön a Képviselő-testület, hogy nem kívánja a 

Főtér projektet megvalósítani. Ami az elmúlt négy éves munkát és anyagiakat tett hozzá a 

város. Mindegyik döntés mögött ott volt a minősített döntés. Nettó 236 millió 233 ezer, amit 

eddig a projektbe beleraktak. Nem arról beszél, hogy üzletházat kell építeni most. Arról 

beszél, hogy tiszta területnek kell lenni ahhoz, hogy a közműfejlesztést, illetve a piac építését 

meg lehessen időben kezdeni és a projektpénzt és az eddig befektetett összegeket ne bukja el 

a város. Ez a rendezetlen állapot, ami ott van nem is eredményezhet mást, mint azt, hogy a 

piacon a bevétel és a tevékenység nulla. Ennél még egy eldózerolt terület is szebb városképet 

adhat és növelheti a befektetői kedvet. A vállalásnak megfelelően a piac részt el kell 

készíteni. Akkor nem kell elbontani a zeneiskolát a művelődési háznak. Akkor feleslegesen 

fizették ki a gázátalakítását. Mert akkor nem lesz megvalósítva. Már kifizettek 236 millió 

forintot és lehívható 914 millió forint és akkor ezt félúton megállva kidobják az ablakon. Az 

üzletház megépítésére lesz öt év, plusz kétszer egy-egy év. A Képviselő-testület döntött 

arról, hogy nem áll szándékában elállni a projekttől. Nagyon sajnálná, hogy ha ez most olyan 

irányba menne el, hogy le kell fújni az egész projektet. Ennél nagyobb hűtlen kezelést nem 

tud elképzelni. Kifizettek 236 millió forintot, ott van a lehívható 914 millió forint és nem 

élnek a lehetőséggel. Gyakorlatilag az önerő felét már belerakták a vállalásnak.  

 

Kovács László: sok dologban egyetért, és sok dologban nem. Úgy gondolja, hogy ennek a 

projektnek a megvalósítása több ütemben végezhető el. A Képviselő-testületnek nem áll a 

rendelkezésére kellő információ ahhoz, hogy a teljes bontást elrendeljék. A közművek 

fejlesztését is lehet szakaszolni. Nem szeretne úgy az emberek szemébe nézni, hogy 

megépítenek egy nagy üzletházat és nem tudják bérbe adni és eladni. Kellő információ 
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birtokában később is meg tudja hozni a Képviselő-testület azt a döntést, ami szükséges 

hozzá.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a piacról van szó és nem az üzletházról. A 

piachoz a gázcsonkok a Keravill helyén vannak tervezve. Nem fogják tudni időre 

megvalósítani a beruházást, hogy ha nem haladnak. Kéri, hogy valakit jelöljenek ki, aki az 

ütemezésért átvállalja a felelősséget.  

 

Habony István: nem tudja, hogy egyes embereket milyen külső, vagy belső vezérel. Őt 

kötelezi a képviselői eskü, amelynek olyan sorai vannak, hogy szolgálja a hazáját. Aki ez 

ellen a projekt ellen van, az vásároljon tejet, abban az egy négyzetméteres tejáruházban, ami 

ott van a piackapuban. Próbáljon cipőt újságpapíron, vegyen szőnyeget a kerítésről és vegyen 

nadrágszíjat a földről. Ha valakik úgy érzik, hogy őket azért küldte ide a lakosság, hogy 

minden erejükkel megfeszítve a reprogrált erőt képviseljék és a történelem kerekét visszafelé 

forgassák, akkor tegyék és vállalják ennek a következményét. Szigorúan kéri a név szerinti 

szavazást. Kérdezte, hogy beszélnek az emberekkel? Vagy csak az elefántcsont tornyukban 

gubbasztanak, vagy azt tervezgetik, hogy a következő önkormányzati választáson 

polgármesterként akarnak elindulni és nehogy adósságot vegyenek a vállukra? Minden egyes 

vélemény mögött sanda meghúzódás van. Ez spekulatív magatartás. Menjenek le a piacra és 

beszélgessenek az emberekkel, hogy mi a véleményük arról az állapotról, ami a piacon van 

harminc éve. Arról beszélnek, hogy még a 236 millió forint felett újabb tervezési költségekbe 

menjenek bele. Ennek a beruházásnak meg kell valósulnia. Kérdezte, hogy eldobnának 236 

millió forintot? A pénz megvan, megnyerték és lehívható. Nem szeretne olyan Képviselő-

testületnek a tagja lenni, amire majd azt mondják évek múlva, hogy elszalasztották a 

lehetőséget. Nem arról van szó, hogy mennyi lesz a helypénz, hanem hogy tudnak-e 

Abonynak kereskedelmet csinálni. Ha ezt megvalósítják, akkor csak a jó ivóvíz, a 

munkahelyteremtés és az utak rendbetétele marad feladatnak. A képviselő-testületi tagok 

között lennie kellene egy kiegyezésnek a város szolgálatára. A város fejlődéséért meg kell 

tenni mindent, amit lehet a meglévő pénzből. Javasolta, hogy találják meg a közös nevezőt 

békességgel, együtt, higgadtan.   

 

Dr. Magyar Gábor Sándor: kérdezte, hogy hol van az ő pénzük. A bank pénze van meg. 

Valaki most mondja el, hogy a felvett hiteleket miből fogják visszafizetni. Egy ilyen 

költségvetési hiánnyal küszködő városnak nincs még koncepciója sem arra, hogy miből fogja 

majd a jövőben ezeket a terheket vállalni. Ha elbukják, akkor mindent elvisz a bank. Nem 

sikerült senkinek meggyőznie, hogy az üzletház a jelenlegi helyzetben megtérülést hozna. 

Légüres tereket ne a belvárosban készítsenek elő. Amíg nem tudják, hogy mit fognak a 

helyére építeni, addig ne bontsanak el költséggel egy meglévő ingatlant. Szeretné, hogy ha 

mértékletességgel gondolkodna a testület és ezt felelősségtudattal társítaná.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ahhoz, hogy a működő tőke a gazdaságot felpörgesse, le kell 

rakniuk az alapokat. Annál nagyobb hibát nem tud elképzelni, mint hogy 2008-ban a kötvény 

lehívásra került és ez ne egy vagyongyarapodásba menjen bele. Attól függetlenül, hogy 

valami az állam kezébe kerül, a szolgáltatásokat itt fogják végezni. Minden egyes uniós 

pályázatnál a betett tőkét megötszörözték és tízszerezték, attól függően, hogy mennyi volt az 

önerő és a pályázatban lehívható összeg. Nem arról van szó, hogy az üzletházat máris meg 

kell építeni a kötvény terhére. A pályázatban a vállalt kötelezettségük a piac megépítése. A 

jelenlegi piacon ténylegesen nincs kereskedelem. Ott balkáni állapot van, amit fel kellene 
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számolni. Most négy év előkészületi munka és ennyi befektetés után ezt a projektet 

megakasztani felelőtlen döntés. A testület az esélyét nem adja meg annak, hogy ez a város 

egyről a kettőre haladjon. Januárban hoztak egy olyan döntést, hogy kötelezettséget vállalnak 

arra, hogy kifelé azt kommunikálják, hogy szándékukban áll megvalósítani ezt a nagyléptékű 

projektet. Most csak a piac részről van szó.  

 

Fekete Tibor: elmondta, hogy támogatják a piacot, csak nem ebben a formában. Nem érzik, 

hogy ennek ma van itt az ideje. A városnak is kisebb teher lenne, hogy ha kisebb piac épülne. 

Nem akarják megakadályozni a projekt megvalósítását. Negyed része kötvény pénzből meg 

tudnának csinálni egy olyan beruházást, ami a városnak komoly minőségi változást hozna. 

Amíg a teljes üzletház beruházás meg nem valósul, addig a többi épületet felesleges 

elbontani.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: az épületekből, ahonnan kiköltöztek, nem fognak adni újabb 

működési engedélyt. Egy új kiviteli terv készítése fél év. Nem fog a projekt időben 

megvalósulni.  

 

Palotai Sándor: elmondta, hogy a piac bontása 30 napos munka. A közműfejlesztések 

eljárás rendjének megvalósítása körülbelül négy hónapot vesz igénybe. A végső határidő, 

amit vélhetően meg tudnak hosszabbítani fél évvel, az 2013. január 15-e. Ez esetben 2013. 

közepéig ki tudják tolni az időt. Akkor 2013. december 31-ig meg tudják valósítani a 

pénzügyi elszámolást is. Az átdolgozás felvet olyan kérdéseket, ami az egész projekt 

megvalósítására hat, mégpedig a többi projektelemre.     

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: a kötvény visszafizetésére folyamatosan számolnak. 200 

millió a legrosszabb esetben, amit évente fizetni kell. Ha átmennek az intézmények a 

kötelező feladattal együtt, akkor 90 millió forinttal lehet számolni. Továbbá a helyi adókból 

kell majd fizetni. A jelenlegi pénzügyi problémájuknak nem az a megoldása, hogy 

visszafogják a fejlesztéseket. A strukturális döntéseket meg kell hozni. Ha az adókat 

fejlesztésre lehet fordítani, akkor a kötvény visszafizethető. 

 

Gulykáné Gál Erzsébet: úgy gondolja, hogy bizonytalan a jövő. A piacra szükség van. A 

teljes bizalom sohasem volt egységes az üzletház irányában. A piacot támogatja.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: a mostani döntés nem az üzletházról szól. Arról akkor 

döntenek, ha eléri a 60 %-os előértékesítési szintet. Jelenleg csak a piac részről van szó, de 

ahhoz a területet rendezni kell. A közműfejlesztéseket is meg kell csinálni. Ha új tervet 

készíttetnek, akkor megint komolytalannak fogják őket venni.  

 

Kovács László: a tervezés folyamán a legdrágább anyagokat használják. Előre felélik a 

jövőjüket. Felelősen akar dönteni arról, hogy ne menjen csődbe a város. A piacra szükség 

van. Az épületeket addig nem lehet lebontani, amíg meg nem építik a piacot.  

 

Dr. Magyar Gábor Sándor: ők akarnak piacot. A piacot meg kell valósítani más formában 

és kisebb költséggel.  
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Fekete Tibor: úgy látja, hogy a mostani koncepció nem alkalmas arra, hogy elfogadják. 

Javasolja, hogy a bontást vegyék le napirendről. Akkor tárgyalják meg, amikor reális 

valósága lesz. Ma nem szabad megépíteni egy ilyen drága piacot.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: nem tudják már levenni a napirendről. Ebben dönteni is kell. 

Kérte, hogy valaki vállalja át az egész nagyléptékű projekt ütemezését. Azzal, hogy a 

Képviselő-testület nem hatalmazza fel, hogy tovább haladjon a piac lábeleme, mert három 

lábon áll a projekt, ezt a nagyléptékű pályázatot el fogják bukni. Ezzel ő nem tud azonosulni.  

 

Dr. Magyar Gábor Sándor: javasolja Parti Mihály Alpolgármester urat, hogy vegye át a 

projekt ütemezését.  

 

Parti Mihály: az alpolgármester a polgármester segítségére van, nem helyette kell 

dolgoznia. Ebben a mai napig részt vállal.  

 

Dr. Egedy Zsolt: a projekt lebonyolításának a felelőse a Városfejlesztő Kft. A két épületet 

külön kellett volna megterveztetni. Csak akkor bontsanak, hogy ha tudják, hogy mi fog 

épülni és csak annyit amennyire szükség van. Ha kialakulnak a konkrétumok, akkor a 

bontással együtt írják ki a közbeszerzést és kezdjenek neki. A Képviselő-testület nem a piac 

ellen van.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: a Coop-nak és az OTP-nek nem a piacon kell üzlethelyiség. 

Jelölje meg a Képviselő-testület, hogy milyen úton haladjanak tovább. 

 

Kérdezte, hogy van-e több kérdés, hozzászólás? 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a név szerinti szavazás elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 1 igen és 3 nem szavazattal, 7 tartózkodás 

mellett a név szerinti szavazást nem fogadta el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak arról, hogy a bontást nem támogatják. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett a bontást nem fogadta el, és a következő határozatot hozta: 

 
61/2012. (III.01.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony 859/4; 859/4/A; 859/3; 858 hrsz.- ú (Piac tér) ingatlan épületeinek bontására 

beérkezett ajánlatok elbírálásáról és cég megbízásáról 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

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

határozatot hozza: 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Abony Város Önkormányzat 

tulajdonában lévő Abony 859/4; 859/4/A; 859/3; 858 hrsz.-ú (Piac tér) ingatlan épületeinek 

bontását nem támogatja. 
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A határozatról értesül: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

dr. Vörös Mária aljegyző 

Parti Mihály alpolgármester 

Valamennyi osztályvezető 

Árajánlatot adó vállalkozások 

 

- - - 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester az ülést bezárta. 
 

A meg nem tárgyalt napirendi pontok 2012. március végi Képviselő-testületi ülésen 

kerülnek megtárgyalásra.   

 

- - - 

 

K.m.f. 

 

        

Romhányiné dr. Balogh Edit    dr. Vörös Mária 

                       polgármester           aljegyző 

     

 

 

     

 

 

 

 

 


