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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 12-i 
üléséről. 
 
Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Bánné Hornyik Mária, Csányi 
Tibor, Dudinszky István, Dr. Egedy Zsolt alpolgármester, Habony István, Kovács László, 
Krupincza Tibor, Murvainé Kovács Rita, Paczáriné Barna Rozália, Parti Mihály, Pető 
Istvánné, Retkes Mária, Szabó András Istvánné Képviselő-testület tagjai 14 fő. 
 
Napirend tárgyalása közben érkezett: Mészáros László, Földi Áron, Gulykáné Gál 
Erzsébet, Kocsiné Tóth Valéria képviselő. 
 
Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: Dr. Németh Mónika jegyző, Urbán Ildikó 
aljegyző, Dr. Pástét Rita jegyzői titkárságvezető, Kovács Teodóra humán 
közszolgáltatások és munkaügyi osztályvezető, Tóth Jánosné gazdasági ügyintéző, 
Bóta Lászlóné Okmányiroda vezetője, Győri Lászlóné hatósági és építésügyi 
osztályvezető-helyettes, Darányi Erika jegyzőkönyvvezető.  
 
Meghívottként jelen volt: Varga Sándorné, Deák Sándor Helyi Választási Bizottság 
elnöke, Dr. Szebellédi István könyvvizsgáló, Kollár Péter ügyvezető igazgató ABOKOM 
Nonprofit Kft. 
 
Jelenlévő bizottsági tag: Temesközy Tamás, Csiza Zsoltné. 
 
Intézmények részéről jelen volt: Sárkányné Bálint Mária intézményvezető Városi 
Sportcsarnok, Korbély Csabáné igazgató Művelődési Ház és Könytár, Kazinczyné 
Juhász Ildikó igazgató Somogyi Imre Általános Iskola, Falusiné Nagy-Juhák Andrea 
igazgatóhelyettes Somogyi Imre Általános Iskola, Sátorné Tóth Melinda óvodavezető 
Pingvines Óvoda, Major Sándorné óvodavezető Gyöngyszemek Óvodája. 
 
Állampolgári megjelenés: 10 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 14 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta. 
 
Mészáros László képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők 
száma 15 fő. 
 
A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot. Névsor szerint Mészáros László és 
Szabó András Istvánné képviselők a jegyzőkönyv hitelesítők. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a jegyzőkönyv hitelesítők 
személyének elfogadásáról. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen és 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett elfogadta Mészáros László és Szabó András Istvánné jegyzőkönyv hitelesítők 
személyét. 
 

- - - 
 
Köszönetet mondott a Képviselő-testület és a Polgármesteri Hivatal nevében Varga 
Sándornénak, aki január 1-jével a képviselői mandátumáról lemondott. Megköszönte a 
képviselőként és az egyesület tagjaként kifejtett munkáját. Reményét fejezte ki, hogy a 
jövőben mint az egyesület elnöke és mint a szomszédos település jegyzője, továbbra is 
támogatja a település munkáját. 
 
Varga Sándorné: köszönetét fejezte ki polgármester asszonynak, alpolgármester 
úrnak, a Képviselő-testületnek, az Oktatási Bizottság elnökének, a jegyzőnek, a 
Polgármesteri Hivatal valamennyi munkatársának a segítségért, az együttműködésért. 
Továbbra is szeretné a település fejlődését segíteni. További sok sikert kívánt. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: felkérte Deák Sándort, a Helyi Választási Bizottság 
elnökét, hogy ismertesse a Helyi Választási Bizottság határozatát. 
 
Deák Sándor: ismertette a Helyi Választási Bizottság 2/2009. (II. 02.) számú 
határozatát. Abony Város Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 1997. 
évi C. törvény 105/A. § (2) bekezdés h) pontjában foglalt hatáskörében megállapítja és 
közzéteszi az alábbi határozatot: 
 
DUDINSZKY ISTVÁN JÁNOS (2740 Abony, Damjanich u. 10.) a Városunk Fejlődéséért 
Egyesület jelölő szervezet bejelentése alapján Abony Város képviselő-testületének 
tagjai sorába megválasztásra került. 
 
Kérte a jelenlévőket, hogy Dudinszky István eskütételéhez álljanak fel. Felkérte 
Dudinszky Istvánt, hogy az „Én” után mondja a saját nevét, majd az eskü szövegét. 
 
Eskü: 
 
„Én, Dudinszky István János esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar 
Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom 
és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; képviselői tisztségemből 
eredő feladataimat Abony város fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány 
érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. 
 

Isten engem úgy segéljen!” 
 
Deák Sándor: átnyújtotta Dudinszky István képviselő részére a megbízólevelet, és jó 
munkát, sok sikert kívánt. 
 
Földi Áron képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők száma 16 
fő. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: gratulált az új képviselőtársuknak, és eredményes 
munkát kívánt. 
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Ismertette a napirendi pontokat. 
 
Kocsiné Tóth Valéria képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők 
száma 17 fő. 
 
A meghívóban szereplő napirendeken túl felvételre javasolta: 
 
 nyílt ülés 6. napirendi pontjaként: Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és 

Múzeumi Kiállítóhely pályázatának támogatása című napirendi pontot. 
Az intézmény pályázatot szeretne benyújtani, és a pályázat előfinanszírozást 
igényel. 

 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott napirendi pont 
felvételéről. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag az elhangzott napirendi pont felvételével egyetértett, és a 
következő határozatot hozta: 
 

22/2009. (II. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat 
az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 
pályázatának támogatása 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 „Abonyi Lajos Művelődési Ház, 
Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely pályázatának támogatása” című napirendi 
pontot a képviselő-testületi ülésen a nyílt ülés 6. napirendi pontjaként napirendre 
tűzi. 

 
- - - 

 
Felvételre javasolta továbbá zárt ülés 2. napirendi pontjaként: 
 
 A „Lehetőségeink Fő tere – Kossuth tér környezetrendezése Abonyban” (I. 

ütem), KMOP-5.2.1/A-2008-0040 azonosító számú projekt kivitelező 
kiválasztására zajló közbeszerzési eljárást kezdeményező, KÉ-21617/2008. 
számú ajánlati felhívás hirdetményének módosítása című napirendi pontot. 

 
Habony István: kérdezte, hogy miért kell ismét tárgyalni a Főtér programot, és miért 
zárt ülésen kell tárgyalni? 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a közbeszerzési törvény írja elő a zárt 
ülés megtartását. A kiviteli tervek elkészítésére két hete adott a Képviselő-testület 
megbízást, és a bejárás során derültek ki olyan problémák, amely miatt módosítani 
szükséges az ajánlati felhívást. Elmondta, hogy három részre lett ütemezve a Főtér 
felújítása. Az I. ütem bizonyos munkálatai azonban belenyúlnak a II. ütembe. 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott napirendi pont 
felvételéről. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett az elhangzott napirendi pont felvételével egyetértett, és a következő határozatot 
hozta: 
 

23/2009. (II. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat 
a „Lehetőségeink Fő tere – Kossuth tér környezetrendezése Abonyban” (I. 
ütem), KMOP-5.2.1/A-2008-0040 azonosító számú projekt kivitelező 
kiválasztására zajló közbeszerzési eljárást kezdeményező, KÉ-21617/2008. 
számú ajánlati felhívás hirdetményének 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 „A „Lehetőségeink Fő tere – Kossuth 
tér környezetrendezése Abonyban” (I. ütem), KMOP-5.2.1/A-2008-0040 
azonosító számú projekt kivitelező kiválasztására zajló közbeszerzési 
eljárást kezdeményező, KÉ-21617/2008. számú ajánlati felhívás 
hirdetményének módosítása” című napirendi pontot a képviselő-testületi 
ülésen a zárt ülés 2. napirendi pontjaként napirendre tűzi. 

 
- - - 

 
Gulykáné Gál Erzsébet képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő 
képviselők száma 18 fő. 
 
Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy Bagi Mihály Attila nem járult hozzá a nyílt 
üléshez. Az Ötv. 12.§ (4) bekezdés a) pontja, valamint az SZMSZ 8.§ (3) bekezdés a) 
pontja alapján a Képviselő-testület zárt ülést tart állásfoglalást igénylő személyi ügy 
tárgyalásakor, ha az érintett személy a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosított napirendi pontok 
elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 18 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag a módosított napirendeket elfogadta. 
 
Nyílt ülés: 
 
Napirend:        Előadó: 
 

1. Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság tagjának Romhányiné dr. Balogh Edit 
megválasztása     Polgármester 
 

2.  Abony Város Önkormányzat 2009. évi költség- Romhányiné dr. Balogh Edit 
vetési rendeletének megalkotása   Polgármester 
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3.  A Városi Asztalitenisz Verseny megrende-  Romhányiné dr. Balogh Edit 
zésének támogatása     Polgármester 
 

4. Pályázati kiírás a sportegyesületek és civil  Bánné Hornyik Mária 
szervezetek 2009. évi önkormányzati  Oktatási, Sport és Kult. Biz. Elnöke 
támogatására 
 

5.  Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról Romhányiné dr. Balogh Edit 
       Polgármester 

 
6. Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múze- Romhányiné dr. Balogh Edit 

umi Kiállítóhely pályázatának támogatása  Polgármester 
 

Zárt ülés: 
 
Napirend:       Előadó: 
 

1. Bagi Mihály Attila részére önkormányzati  Romhányiné dr. Balogh Edit 
lakás önkormányzati érdekből történő bérbe- Polgármester 
adása 

 
2. „Lehetőségeink Fő tere – Kossuth tér környezet-Krupincza Tibor 

rendezése Abonyban” (I. ütem), KMOP-5.2.1/A- Közbeszerzési Ad-Hoc Biz. Eln. 
2008-0040 azonosító számú projekt kivitelező 
kiválasztására zajló közbeszerzési eljárást kez- 
deményező, KÉ-21617/2008. számú ajánlati fel- 
hívás hirdetményének módosítása 

 
- - - 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy van-e napirend előtti kérdés, 
hozzászólás? 
 
Parti Mihály: elmondta, hogy a közelmúltban a közhangulatot borzolta a piac előtt lévő 
parkoló tábla hiánya. Szüksége volt a város hatóságának a jóindulatára ahhoz, hogy ne 
szabjanak ki folyamatosan büntetést. Továbbá a Bicskei út végén is hiányzik a 
jelzőtábla. Az utóbbi időben többször is találkozott közútellenőrző kocsival, akiknek az a 
feladatuk, hogy a hiányzó táblákat pótolják, az esetleges gyors javításokat elvégezzék. 
Jelzés érkezett felé, hogy a Tószegi úton az Újvilág TSZ után vastag fákat vágnak ki. 
Mindenféle dokumentum bemutatása nélkül arra hivatkoztak, hogy a Közútkezelővel 
megállapodásuk van. Tudomására jutott, hogy ez a tény valós. Irritálja, hogy minden 
állampolgárnak engedélyt kell kérnie fakivágásra, de a Közútkezelőnek nem. 
Elmondta, hogy közmunkások jelentkeztek nála szemétszedésre, de úgy véli, hogy 
ezek a férfi munkaerők a Vasút út – Nagykőrösi út sarkán lévő épület homlokzati 
szintjének felújítására, a minősíthetetlen állapot megszüntetésére kiválóan alkalmasak 
lennének. Elmondta továbbá, hogy a Lila Üzletsoron az ott üzemelő boltok előtt a 
dohányzók a csikkeket az árokba dobálják, amit nem takarít senki. 
Elmondta, hogy szándéka ellenére megsértette a volt rendőrőrsparancsnokot azzal, 
hogy olyan reménynek mert hangot adni, hogy az új vezetéssel talán nagyobb lesz a 
közbiztonság. Úgy érzi, hogy jobban jelen vannak a rendőrök a városban, persze nem 
biztos, hogy ez az új őrsparancsnoknak köszönhető, de az ellentéte sem kizárt. 
Javasolta, hogy a Képviselő-testület szervezzen valamilyen közbiztonsági akciót a 
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kerékpárosokkal kapcsolatban. Nem tudja, hogy milyen lehetőség lenne rá egy-egy 
közlekedési akción belül, hogy a kerékpárosokat ne büntessék meg. Létre lehetne hozni 
egy alapítványt, amelynek keretén belül lámpákat, mellényeket lehetne osztani, s 
amelynek hozadéka egy kamerarendszernek lehetne önereje is. 
 
Kovács László: egy lakossági bejelentéssel élt. A Lenkey utcából jelezték vissza, hogy 
Kovács József ingatlana mögötti házból elköltöztek, és ebek maradtak gazdátlanul, akik 
alkalmanként megtámadják az utcán járókat. Kérte ennek az ügynek a felülvizsgálatát, 
és az ebek befogását. 
 
Gulykáné Gál Erzsébet: tájékoztatta Parti Mihály képviselőt a Vasút dűlőben történő 
fák kivágásáról. Elmondta, hogy még Biró Róberttel történt a bejárás, és határozat is 
született arról, hogy melyik fák kerülhetnek kivágásra. Akkor nem volt alkalmas az idő a 
fák kivágására, ezért végzik el most. Mindannyian kaptak értesítést arról, amikor az 
életveszélyes és veszélyes fák kijelölése megtörtént. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy van-e még kérdés, észrevétel? 
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 

- - - 
 

1./ Napirendi pont tárgya: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság tagjának 
megválasztása 

    
  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, 
hogy Varga Sándorné képviselő volt tagja az Oktatási Bizottságnak, ezért a helyére 
automatikusan Dudinszky Istvánt jelölik. 
Kérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel? 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati 
javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot 
hozta: 
 

24/2009. (II. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat 
az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság tagjának megválasztásáról 
 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 22.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 
figyelembe véve Abony Város Önkormányzatának a Képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007. (VI. 29.) számú rendelet 
34.§ (1) bekezdésében foglaltakat, az alábbi határozatot hozta: 
 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 212/2006.(X.12.) számú 
határozatával létrehozott Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság települési 
képviselő tagjának 
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Dudinszky István Jánost 

(2740 Abony, Damjanich u. 10.) 
 
megválasztja. 
A határozatról értesül:  
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
Dr. Németh Mónika jegyző 
Urbán Ildikó aljegyző 
Valamennyi Osztályvezető 
Dudinszky István János 2740 Abony, Damjanich u. 10. 

 
- - - 

 
2./ Napirendi pont tárgya:  Abony Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési 

rendeletének megalkotása 
    

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a bizottsági üléseken már 
megtárgyalták a költségvetés-tervezet, és az újabban kiküldött anyagban már láthatók a 
kisebb módosítások, amelyeket az intézményvezetőkkel egyeztettek, és amit a 
bizottságok javasoltak. Az ország gazdasági helyzete bizonytalanná teszi, hogy ezt a 
költségvetést, - ha elfogadásra kerül - mennyire lehet tartani. A Kormány a tavalyi 
normatívákat 4,5 %-kal megemelte. Azok az Önkormányzatok, ahol nagyobb az állami 
támogatás, mint a helyi bevétel, azok viszonylag nagyobb stabilitásra számíthatnak, 
mert a bevételek garanciáját vállalják. A város költségvetésének 10 %-át a helyi 
iparűzési adóbevételek teszik ki, és amennyiben a helyi vállalkozók fizetésképtelenné 
válnak, ill. csődbe mennek, akkor ezeknek az adóbevételeknek nem lesz meg a 
fedezete. Ez mintegy 200-230 millió Ft. Ez a bevétel elengedhetetlen ahhoz, hogy a 
költségvetésben foglalt feladatok teljesíthetők legyenek. Az a normatív támogatás, amit 
kap a város gyakorlatilag az intézmények működését sem biztosítja teljes mértékben. 
Az intézmények működéséhez a helyi bevételek elengedhetetlenek. A kiadási oldal 
mintegy 80 %-át teszik ki a bérek. 12 havi bér került betervezésre, a közalkalmazottak 
és köztisztviselők esetében a 13. havi bért a központi költségvetésből tudja a város 
lehívni. 180 ezer Ft-os jövedelemig garantált a 13. havi bér 12 havi elosztásban. Akinek 
magasabb a bére, mint 180 ezer Ft, annak a fölötte lévő rész gyakorlatilag nem kerül 
kifizetésre. Az étkezési utalvány a közalkalmazottaknál is 6000 Ft-tal félévre került 
betervezésre, szándékukban áll a második félévre is kifizetni, de egyenlőre ennek a 
fedezete nincs meg. Az intézményvezetőkkel történt egyeztetések során sorrendbe 
állították azokat a karbantartási, felújítási, és eszközbeszerzési igényeket, amelyek 
feltétlenül szükségesek a balesetveszély elhárítása, az intézmény folyamatos 
működése érdekében. Ezek a 18. táblában és a 7-8. számú mellékletben kerültek 
összefoglalásra. 
 
A költségvetés tartalmazza az összes elkerülhetetlen felújítást, viszont nem tartalmazza 
az utak felújítását, kátyúzását, a földutak útalappal történő ellátását. Tájékoztatta a 
Képviselő-testület tagjait, hogy a KEOP energiahatékonysági pályázaton belül nem 
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lehetett pályázni a tetők cseréjére a két általános iskolánál, viszont elengedhetetlen 
lenne, valamint a II. félévben az étkezési utalványok is biztosítása is. 
 
Elmondta, hogy mintegy 100-120 embernek kell a közmunkaprogram keretén belül 
munkalehetőséget biztosítani. A közmunkaprogramra a bérek 5 %-on betervezésre 
kerültek, valamint a munkavégzéshez szükséges felszerelések, védőruhák és 
munkaeszközök fedezetére 1 millió Ft van megjelölve, anyagköltségként pedig 
1.600.000 Ft. A közmunkaprogram keretében lehet azokon a gondokon enyhíteni, ami a 
város közhangulatát jelenleg rontja, a köztisztaságon, a zöldterültek megművelésén, ill. 
az intézményekhez tudnak embereket biztosítani a folyamatos működtetéshez, a túlóra 
csökkenthetősége érdekében. 
A tartalékalap fejlesztéshez, beruházáshoz a kötvény fel nem használt része, a 
működési tartalékalap pedig a 18. táblában megjelölt összeg – 33 millió Ft -, amely 
karbantartásra van tervezve.  A karbantartási munkálatok egy „kalapban” kerültek 
elhelyezésre, mert a város bevételétől függ, hogy milyen sorrendben, milyen 
munkálatokat tudnak elvégezni. Amennyiben váratlan karbantartás szükséges, akkor 
ezekből a feladatokból a rangsornak megfelelően tudnak elhagyni. Jó volna, ha ezekből 
a feladatokból valamennyit meg lehetne valósítani. 
 
A mozgástér rendkívül beszűkült, éveken keresztül a működésfinanszírozás is egyrészt 
hitelből valósult meg, a működési költségeket azonban hitelből finanszírozni nem lehet. 
Tovább kell gondolkodni a kiadások csökkentésén, újra át kell tekintetni azokat a 
feladatokat, amelyeket a város önként vállalt be, és ésszerű átcsoportosítással 
gondolkodni kell rajta, hogy mi az amit hosszú távon vállalni tud a település és milyen 
mértékben. A bizottságok javasolták, hogy az iskoláknál kerüljön felülvizsgálatra a plusz 
3 %-os órakeret. Az intézményeknél túlórakeretként 27 millió Ft van betervezve. Egy-
egy óvodánál ehhez képest 50-100 ezer Ft körül mozog az éves túlórakeret, úgy hogy 
ezeknél az intézményeknél 20 főt meghaladó a foglalkoztatottak száma. Ennek 
felülvizsgálatára a következő félévben mindenképpen sort kell keríteni, és akkor amikor 
a 2009/2010-es tanév indítható osztályainak számáról és az órakeretről döntenek, már 
jobban fogják látni, hogy a gazdasági válság még milyen megszorító intézkedéseket 
tartalmaz a város számára. Az oktatásban előírt kötelező feladatokat tartani kell. A 
szociális ellátás kapcsán a Humán Szolgáltató Központ vezetőjével már folytattak 
tárgyalásokat azzal kapcsolatban, hogy az Idősek Otthona működtetése 27 millió Ft, 
kistérségi szinten azonban ellátható lenne. El kell gondolkodni azon, hogy helyben 12 fő 
gondozottal, 6 főállású munkavállalót foglalkoztatni megéri-e? 
 
A többlet adóbevétel terhére – amennyiben lesz - valósulhat meg az utak kátyúzása, 
útalap építése, a két általános iskola tetőcseréje. Az étkezési utalványokat nem a 
többlet adóbevételből, hanem a kiadási oldal átcsoportosításával szeretné megoldani. 
Ösztönözni kell továbbá az intézményeket, hogy olyan órarendet állítsanak össze 
amivel csökkenthető a túlóra. 
Megkérte Dr. Szebellédi István könyvvizsgáló urat, hogy véleményezze a költségvetést. 
 
Dr. Szebellédi István: elmondta, hogy a könyvvizsgáló feladata az Ötv. alapján, hogy a 
költségvetést és a zárszámadást véleményezze írásban és szóban. A könyvvizsgáló 
véleménye nélkül érvényes döntés ezekben a kérdésekben nem hozható. A 
költségvetés összeállításának folyamatában elvégezték a vizsgálatokat - részben a 
nemzetközi könyvvizsgálói, részben a hazai standardeknek megfelelően -, és 
megállapították, hogy a jelenlegi költségvetés úgy a bevételek és kiadások tekintetében 
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közepes kockázatúnak minősül. A költségvetés összeállítása a Képviselő-testület által 
elfogadott új rendelet alapján történt, és úgy gondolja, hogy vannak olyan táblázatok, 
amelyek újdonságok a költségvetésben. A 4. számú mellékletből jól látható, hogy az 
állami költségvetés finanszírozása egyes feladatok tekintetében átlagosan nem éri el a 
60 %-os mértéket, és vannak olyan feladatok, amelyet a Képviselő-testület saját 
bevételéből olyan mértékben finanszíroz, amely több mint amit az állami 
finanszírozások hozzátesznek egy-egy feladatellátáshoz. Ez a táblázat külön 
megtekinthető a kötelezően előírt feladatkörök és nem kötelezően előírt feladatkörök 
között. Ez a táblázat jól mutatja, hogy ilyen feladatellátás mellett ilyen kicsi költségvetési 
hiánnyal tervezni „művészet”. 
 
A jelenleg kialakult már-már válság közepette ez a költségvetés a hiány és a 
jogszabályszerűség tekintetében elfogadható és szabályos. Benne van a 
kötelezettségvállalás, ennek megfelelően pedig a hiány összegét és a hiány 
finanszírozásának módját szabályosnak minősíti. Kiemelte, hogy ez a költségvetés nem 
rendelkezik megfelelő tartalékokkal, viszont ezek szükségesek lesznek, hiszen nem 
látják az elkövetkezendő időszakot a gazdasági folyamatokat illetően. A kockázatokat 
nem látja nagynak sem a bevételeknél, sem a kiadásoknál, még ha módosításokkal is 
évközben, minden további nélkül végrehajtható. Úgy gondolja, hogy a tartalékképzés 
esetében nem lehet figyelembe venni az egyébként likviditási szempontból jónak 
ítélhető tartalékolásokat, amit a kötvény fel nem használt részének biztonságos 
elhelyezése jelent. A feladatok átvizsgálása és a költségvetés összeállítása során 
megállapították, hogy igenis szükség van arra, hogy a költségvetés és a zárszámadás 
elfogadása után a Képviselő-testület elkezdjen gondolkodni azon, hogy a jelenleg 
ellátott feladatok nagyságát és színvonalát tekintve meghatározza azt, hogy mi az amit 
az elkövetkezendő időben is bír, ill. kell hogy bírjon, nyilván ez azon múlik, hogy mennyi 
pénz és eszköz lesz erre. 
 
Az eddigi vizsgálataik jó néhány területen voltak és az első ún. alapvizsgálat után tett 
megállapításaikat nagyon markánsan aláhúzta. Nemcsak a központi források 
viszonylagos ill. abszolút mértékű csökkenése, hanem adott esetben a saját 
bevételekkel való megfelelő törődés volt az első olyan megállapítás-csokor, amire 
felhívták a figyelmet. Ennek megfelelően elindult az a munka, aminek egy része már a 
költségvetésben látható, - ami a térítési díjakat, különböző hozzájárulásokat jelenti – de 
ez még korántsem tart a végén, ill. felhívták a figyelmet a helyi adókkal kapcsolatos 
problémákra. 
 
Felhívta a figyelmet, hogy a továbbiakban egyre markánsabban kell elkülönülniük a 
saját bevételi oldalon a díjaknak, hozzájárulásoknak és adónemeknek. Mindegyiknek 
nagyon fontos létbeli szerepe van az önkormányzati munkában úgy, hogy az 
alapfeladatokat a lakosság érdekében teszik. A másik oldalról pedig a lakosság sem 
teheti meg azt, hogy nem vállal megfelelő részt a közterhekből. A feladatellátás 
szerkezetét és a finanszírozási formákat is meg kell vizsgálni, hogy újfajta 
megoldásokat lehessen alkalmazni. Az adóvizsgálat kapcsán elmondta, hogy a C.C.A 
Audit Kft. által a Képviselő-testület megbízásából készített jelentés gyakorlatilag 80 %-
os állapotban van. Megdöbbentő eredmény született. Gondolkodni kell azon, hogy a 
meglévő adózási körökbe hogyan tudják beszorítani a renitens abonyi vállalkozókat, és 
majd a magánszemélyeket is. A végső jelentésben néhány tizedes eltérés lehetséges 
abból adóan, hogy még 100 %-osan nem készült el a jelentés, ezért az eltérés jogát 
fenntartja. 
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Ma Abony városában a kötelezően beszedhető és a helyi rendelet alapján beszedendő 
összes adóhátralék összeg – ami már részben kimutatásra került – 356.614.000 Ft. Az 
erre vonatkozó bírságok, ill. késedelmi pótlékok, amelyek az adójogszabályok szerint 
járnak, 50 %-on számolva további 152 millió Ft-ot tesznek ki. A pontos adatok alapján 
500 millió Ft-on felüli az az adóösszeg, amelyeket a Képviselő-testületek által hozott 
rendeletek alapján nem fizetnek be. Az általuk végzett vizsgálatok alapján egy olyan 
város volt, amely hasonló adózási fegyelemmel viszonyult az önkormányzathoz. Az 
APEH hivatalos adatszolgáltatása szerint az abonyi székhellyel abonyi adóalanyként 
bevallást, mérleget leadó vállalkozás, gazdasági társaság 364 darab van, a hivatal 
nyilvántartásába 191 darab van bejegyezve. Az abonyi egyéni vállalkozók száma 608 
darab az APEH adatai szerint, a hivatal nyilvántartásában 175 darab szerepel. A 396 db 
vállalkozásból, egyéni vállalkozóból 114 db gazdasági társaság be sem jelentkezett a 
helyi iparűzési adó alá, 77 gazdasági társaság ugyan bejelentkezett, de nem fizet, ez 
összesen 194 db. 143 db egyéni vállalkozó nem jelentkezett be a helyi iparűzési adó 
alá, bejelentkezett, de nem fizet 32 db. Ez összesen 396 db. Jelenleg az adóhivataltól 
lekért pontos számok a jegyzőnő birtokában vannak, amivel ez az adó megállapítható, 
függetlenül attól, hogy a vállalkozás mit mond. Abony városában összesen a telephelyet 
itt üzemeltető cégekkel együtt 28 milliárd 764 millió Ft árbevételt vallottak be, 12 milliárd 
200 millió Ft a telephellyel rendelkezők bevallott árbevétele. Összességében az 
Önkormányzat által megállapított aktuális 5 év vonatkozásában 546 millió Ft adót 
vetettek ki, a bevallások alapján azonban be kellett volna fizetni 778 millió Ft adót. Az 
APEH-os adóvizsgálatok tárgya kell hogy legyen, hogy az abonyi vállalkozások közül 
minden 2. veszteséges papíron. Ezek az adatok 2008. december 31-ig bennlévő 
adatok, de az éles adatok 2007. december 31-ig tartanak. Ezek a számok azt jelentik, 
hogy hányan bújtak ki az adózás alól a városban. Ennek a hivatalon belül lehet szakmai 
és kapacitási oka. A gépjárműadó vonatkozásában 85.800.000 Ft a be nem fizetett adó. 
Erre az önkormányzatnak az a lehetősége van, hogy kivonatja a gépjárműt a 
forgalomból. Ezeket a jogokat valahogyan érvényesíteni kell, mert azok a tisztességes 
emberek, akik befizették az adójukat az adót nem fizetők ellátását is finanszírozzák. Az 
a megállapítás, amit a zárszámadáskor, és az alapvizsgálatkor megállapítattak, - hogy 
valami baj van Abony adórendszerével, és az elrendelt vizsgálat - megalapozott volt. Az 
évenkénti 80 millió Ft behajtása a megállapított 100 millió Ft be nem szedett adóból 
nagyon sokat segítene, megoldhatná azokat a feladatokat, amelyekről a költségvetés 
tárgyalásakor szó van. Nyilván ez jelenleg még nem elkölthető pénz, csak a beszedés 
után lesz az. 
 
A könyvvizsgálat során megállapították, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelel a 
költségvetés összeállítása, a költségvetési rendelet, és az indoklása, valamint a 
mellékletek. A meglévő pénzügyi apparátus a segítségükkel minden olyan hibát 
kijavított, amely a költségvetés elfogadását törvényes szempontból akadályozhatná. 
Megköszönte a Gazdasági Osztály munkáját. Jó szívvel ajánlotta elfogadásra a 
költségvetést. Mindenki előtt nyilvánvaló, hogy a költségvetést módosítani szükséges 
majd kormányzati intézkedések, bevétel szerkezetének változása vagy újabb feladat 
megoldásának hatására.  Elfogadásra ajánlotta a költségvetést, rendeletalkotásra 
alkalmasnak minősítették. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: az elhangzottak csak a behajtható adóhátralékra 
vonatkoztak az elmúlt 5 évben. A rendszerváltás óta mennyi kárt okozhattak a 
városnak? Azt mondják, hogy minden út és járda rossz, hasonlítgatják más 
településekhez a várost. Ha ezeket a bevételeket beszedték volna, és most is be 
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tudnák szedni, akkor ez a település nagyon szép lenne, nem kellene az étkezési 
utalvány fedezetén gondolkodni, hanem azon hogy mit kellene még elvégezni, hogy 
élhető és szép legyen a településünk. Megköszönte a feltárást, és kérte, hogy segítsék 
a munkát a behajtás során is. Megköszönte a Gazdasági Osztály munkáját. 
Megnyugtató, hogy van tartalék a városban, de az elkeserítő, hogy ez akkor derült ki, 
amikor a gazdasági válság kezd elcsúcsosodni, és nem tudja, hogy az 500 millió Ft-ból 
mennyi fog realizálódni. Úgy gondolja, hogy ha egy-két évvel ezelőtt meg tudták volna 
ezt lépni, akkor ez az összeg behajtható lett volna. Remélhetőleg az összeg 1/5-e 
behajtható lesz. 
 
Retkes Mária: megköszönte a Gazdasági Osztály munkáját, valamint a könyvvizsgáló 
segítségét, amit a költségvetés készítésében nyújtott. Javasolta, hogy a Képviselő-
testület tagjai ajánlják fel a tiszteletdíjukat tartalékképzésre, mert ez a hozzátartozó 
járulékokkal együtt 35 millió Ft-ot jelent a költségvetésben. A 110. oldalon lévő táblázat 
nagyon jól mutatja az önkormányzatiság mai helyzetét. 1 milliárd 349 millió Ft-ot fordít 
az Önkormányzat a működési kiadásokra, ebből 1 milliárd 128 millió Ft-ot a kötelező 
feladatokra, 220 millió Ft pedig az amit önként vállalt feladatokra fordít. Ebből az állam 
51 %-ot támogat, 44 %-ot az Önkormányzatnak saját magának kell kitermelnie. 
Az államtól kapott összes támogatás 1 milliárd 264 millió Ft, azzal szemben, hogy a 
kötelezően ellátandó feladatok költsége 1 milliárd 128 Ft-ot tesz ki. Az önként vállalt 
feladatokhoz a 82 millió Ft-ot teljesen az Önkormányzatnak és az intézményeknek kell 
kidolgozni ahhoz, hogy az alapfeladatokat finanszírozni tudják. Ebben a gazdasági 
helyzetben az Önkormányzatnak az összes beruházásához saját magának kell 
előteremtenie úgy az önerőt, úgy a teljes önkormányzati beruházások fedezetét. 
Ahogyan már elhangzott, annyi pénzt sem kap az Önkormányzat, amennyi a kötelezően 
ellátandó feladatokra elegendő lenne. 
 
Kérdezte dr. Szebbellédi István könyvvizsgáló urat, hogy mekkora százalékban vannak 
az élő és felszámolás alatt álló adóhiánnyal terhelt vállalkozások? Kérdezte továbbá, 
hogy az adóbehajtás valamilyen hatékony módjára tudna-e javaslatot tenni? 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte a könyvvizsgáló urat, hogy a kommunális 
adóra vonatkozóan van-e már valamilyen eredmény? 
 
Dr. Szebellédi István: elmondta, hogy a kimutatott vállalkozások 2007. december 31-
én élő vállalkozások voltak. Ezek közül azokkal lehet probléma, akik 2008-ban vagy 
2009. február 12-ig felszámolás alá kerültek. A kommunális adóból jelenleg kimutatott, 
be nem fizetett 7.063.702 Ft, az építményadóból 10.895.750 Ft az adóhátralék 
összesen. A bevallott, de be nem fizetett iparűzési adó 48 millió Ft, a 250 millió Ft többi 
része pedig azokat a hátralékos összegeket takarja, akik nem is jelentkeztek be. 
 
A behajtás módszerére vonatkozóan elmondta, hogy amennyiben a város igényt tart rá, 
úgy segíteni fogják a megoldást. A helyi iparűzési adónál hatósági adó megállapítást 
javasolnak, amelynek semmilyen kockázata nincsen. Nyilvánvalóan néhány nagyobb 
vállalkozásnál ellenőrzést kell végezni. A minimális előírást javasolják, amit senki nem 
tud megtámadni. Az APEH számára benyújtott adóbevallásra lehet hivatkozni, amiből 
nem valószínű a per. A Hivatal rendelkezésére álló módszerek közül a 
legegyszerűbbeket és a leghatékonyabbakat fogják javasolni. 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: az elhangzottak ismeretében valószínűleg júniusban 
módosítani kell a költségvetési rendeletet. 
 
Dr. Egedy Zsolt: kérdezte, hogy a kommunális adó tekintetében 5 + 1 évre vonatkozik 
a hátralék-megállapítás? 
 
Dr. Szebellédi István: elmondta, hogy a jelenleg kimutatott adatok alapján 5 évre 
vonatkozik. 
 
Dr. Egedy Zsolt: elmondta, hogy ez nagyjából 400 ingatlant érint.  
 
Dr. Szebellédi István: Abonyban 6119 olyan ingatlan található, amely kommunális adó 
hatálya alá tartozna. Az Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által közölt 
adatok alapján 1712 eltérés mutatkozik. Ebből 464 ingatlan van olyan külterületen, 
amelyet nem szerepeltettek. Megközelítően 600 lakás kérdéses. Az adóhátralék 
megállapítás kedvezőbb lett a vállalkozók számára, de a vállalkozások 3/4-e 
veszteséges.  
 
Dr. Egedy Zsolt: a gépjárműadó hátralék-megállapítás is 5 + 1 évre vonatkozik. 
Elmondta, hogy a könyvvizsgáló feladata a költségvetés értékelése a jogszabályok 
alapján, de nem feladata az előirányzatok tervezése. Úgy véli, hogy nem a helyi testület 
tehet arról, hogy mekkora támogatást kap az Önkormányzat az államtól. Elmondta, 
hogy az állami rendszer és az önkormányzati alrendszer közötti korrekt pénzügyi 
finanszírozás nem következett be a mai napig. Köszönetét fejezte ki azok számára, akik 
a költségvetést készítették. Az anyagot átnézve úgy gondolja, hogy ez a költségvetés-
tervezet „saláta törvény”. Országosan ezt a kifejezést használják azokra a 
jogszabályokra, amelynek ugyan fontos címe van, de ez alatt a cím alatt több olyan 
dolgot is rendeznek, amit külön kellene rendezni. Több ilyen törvényből keletkeztek 
alkotmánybírósági beadványok. 
 
A költségvetés első változatában az ABOKOM Kft. költségvetése 44 millió Ft-tal 
csökkentésre került, az újabb verzióban további 1 millió Ft-tal csökken az 
önkormányzati támogatás a cég számára. Úgy gondolja, hogy ezzel nem lenne 
probléma, ha erre előre megállapodás született volna. Ennek a nagymértékű 
pénzelvonásnak komoly létszám-leépítési következményei lesznek. Úgy gondolja, hogy 
akkor lehetne szavazni ezekről az összegekről, ha korrekt módon végigtárgyalt folyamat 
eredménye lenne a leírásra került szám. Ilyen előzményeket követően nem erkölcsös 
és etikus dönteni ebben a témában különösen akkor, ha előzetesen elfogadják a 
költségvetést, és az ABOKOM Kft. vonatkozásában február végén kerülne véglegesen 
elfogadásra. Több mint 10 ember munkahelye kerülne veszélybe. Nem tartja jó 
megoldásnak azt a lépést, hogy a zöld felületek rendbetétele kapcsán a jelenleg 
közhasznú dolgozók által ellátott feladatot ezen időpontot követően a jelenleg szociális 
segélyen lévő emberek helyismeret és előzetes gyakorlat nélkül végezzék el. A 
közmunkaprogramban résztvevőket nem a jelenlegi állományban lévő dolgozókkal kell 
kicserélni, hanem a jelenlegi állomány által bekorlátozott munkavégzést kell 
kiegészíteni ezen személyek bevonásával. Ha az a cél, hogy az ABOKOM-ot 
ellehetetlenítsék, akkor mondják ki nyíltan, és azokra a tevékenységi körökre, amelyek 
ilyen nagymértékű forráscsökkenést szenvednek, nevezzék meg azokat a 
vállalkozásokat, amelyek már ott állnak a küszöbön és várják, hogy beléphessenek 
ezen szolgáltatások területére. Véleménye szerint nem lehet hatalmas spórolást elérni, 
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ha külső vállalkozás végzi el ezeket a feladatokat. Az ABOKOM óradíját a Képviselő-
testület határozta meg, és ha nem ezekkel az óradíjakkal dolgozik, akkor számon 
kérhető a vezetés. 
 
Az első változatú költségvetésben 4 millió Ft lett tervezve, és kastély címszó alatt, a 
második olvasatban ez már 3.609.000 Ft-ra csökken. A vasúti kő évek óta a kistemető 
mellett van, a vízgyűjtő rendszert terheli. Két évvel ezelőtt hoztak egy határozatot, 
melyben megállapították az útalap építésre kijelölt utcák nevét. Ezt a határozatot ebben 
az évben végre kellene hajtani, és a költségvetés átdolgozásával erre megfelelő forrást 
találni. Ha hivatalosan is megkapják az 5 utcáról szóló pályázati értesítést, akkor a 
kijelölt utcák közül kikerülnének a Magyar Benigna, Táncsics utcák útalap munkálatai, 
amely 20-25 %-os forrásigény csökkenéssel járna.  
  
Szép dolog lesz ha elkészül az Egészségügyi Központ, de joggal említheti meg a 
lakosság, hogy az utak nagyon rossz állapotban vannak. A költségvetés tárgyalása 
során elhangzott, hogy járdaépítésre el kellene különíteni 3 millió Ft-ot. Ezt a javaslatot 
támogatja, hiszen sok olyan földút van, ahol járda sincs. 
 
A 2008. évi tényszámok és a 2009. évi tervszámok között meglepő eltéréseket lehet 
tapasztalni. Úgy gondolja, hogy ilyen gazdasági helyzetben bútorvásárlásra, 
szőnyegvásárlásra nem kellene tervezni. Ha útalapra nem tudnak forrást biztosítani a 
2009. évi költségvetésben, akkor elgondolkodtató, hogy erkölcsös-e az OLLÉ pályát 
megépíteni, melynek a végleges kamatokkal növelt értéke közel 40 millió Ft.  
A 70 éven felüliek szemétszállítási díj kedvezménye az egyik soron 50 %-kal van 
tervezve, egy másik soron 0 Ft. A túlóradíjak, kiküldetési díjak a tényadatokhoz képest 
magas eltérést mutatnak egy-egy soron.  
 
A 18. számú táblázatban felsorolásra kerültek a karbantartási keret terhére végzendő 
felújítási munkálatok. Kerítés felújítást nem tud támogatni, ha annak a környékén 
emberderéknyi nagyságú fű látható az év adott időszakában. Játszótér felújítására a 
pályázatot leszámítva forrás nem látható, köztudomású azonban, hogy ebben az évben 
fel kell számolni az intézmények játszótereit. 
 
Az adófeltárás kapcsán elmondta, hogy elgondolkodtató, hogy vállalkozásbarát-e az 
abonyi önkormányzat. Javasolta, hogy még egyszer kerüljön átdolgozásra a 
költségvetés. Ahhoz, hogy az étkezési utalványoknak II. félévre meg legyen a fedezete, 
az intézmények tekintsék át újra a költségvetés-tervezetüket, és próbáljanak meg 
bizonyos tételeket szűkebbre venni, mert úgy gondolja, hogy nem minden intézmény 
mérettett meg azonos mércével. Hangsúlyozottan azért, mert útalap építésre nincsen 
forrás betáblázva, a költségvetési tervezetet nem tudja támogatni. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a karbantartási keret a 18. számú 
mellékletben 33 millió Ft összegben került betervezésre. Az előző évben az 
intézményeknél is szerepelt karbantartási keret, és az ABOKOM-nál 40 milliós 
karbantartási keret lett megjelölve. Nem átlátható, ha dupla helyen szerepeltetik a 
karbantartási keretet. Elmondta, hogy ez nem azt jelenti, hogy nem lehet az ABOKOM-
tól megrendelni a munkálatokat. Valamennyi intézményvezető megkérdőjelezte 
azonban, hogy biztosan mindent az ABOKOM-al kell-e megcsináltatni, ugyanis van 
tapasztalatuk az ABOKOM által, saját karbantartó által, és a szülők bevonásával 
társadalmi munkában elvégzett munkák kapcsán. Úgy kell megrendelni a munkát, hogy 
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a leggazdaságosabb és garantáltan a legjobb minőségű legyen az elvégzett munka. Ha 
ehhez az ABOKOM-nak a személyi és tárgyi feltételei megvannak, és garantáltan 
minőségileg elvégzi a munkát, tőle kell megrendelni. A belvízelvezetés kapcsán 5 millió 
Ft szerepel a keretszerződés terhére, ugyanakkor a 101-es feladaton 7 millió Ft-ot 
meghaladó összeg szerepel áfával együtt a belvízvédekezésre. Semmi értelme annak, 
hogy két helyen szerepeltetik az összegeket úgy, hogy az ABOKOM üzleti terve és a 
tavalyi évi beszámolója nincs elfogadva. A feladatok be vannak táblázva, 
átcsoportosítható bármilyen cég számára. Elmondta, hogy nem áll sorban egy cég sem, 
bár összehasonlítható a Könyvtár festése a Művelődési Házéval árfekvésben és 
minőségben is. Nem biztos, hogy a város érdekeit szolgálja az elfogultság. 
A zöldterületek karbantartására 1,5 millió Ft van tervezve, és ebből kell kifizetni a 
szállítási költségeket is. Ezek szerepelnek a költségvetésben, de ezt csak akkor lehet 
az ABOKOM-nak betáblázni, ha február 26-án a Képviselő-testület változatlan 
keretszerződés mellett változatlan feladatokra ad megbízást a cégnek. Az ABOKOM 
szerződése tartalmazza, hogy ha rendkívüli gazdasági helyzet következik be, a 
szerződés felülvizsgálható. 
 
Parti Mihály képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők száma 
17 fő. 
 
A vezető feladata eldönteni, hogy egy-egy feladatra kapott-e annyi megrendelést, hogy 
a dolgozóit tudja fizetni. A 10 karbantartó bére és járuléka sem térül meg. Véleménye 
szerint az ABOKOM-ról nem most kellene tárgyalni, mert február 26-án erre lesz egy 
külön napirend. Azokra a feladatokra, amelyeket alpolgármester úr említett, a fedezet 
az utak kivételével betervezésre került. A bizottsági üléseken elhangzott, hogy 
amennyiben az adóhátralékot be tudják szedni, akkor az utak felújítását és az 
intézmények tetőcseréjét meg tudják valósítani. Az utakat egy-másfél éven belül 
teljesen rendbe tudják tenni, ha a hátralékok behajtásra kerülnek. Ha ez a rendelet 
alkalmatlan az elfogadásra, akkor javaslatot kér, hogy honnan kerüljenek összegek 
átcsoportosításra. Elhangzott, hogy 29 millió Ft a képviselői tiszteletdíj, abból is lehet 
utakra áldozni. Elmondta, hogy a havi juttatása 50 ezer Ft-tal csökken a 13 havi bér 
eltörlésével és a költségtérítés megadóztatásával. Ha a képviselők csak 15 %-ról 
mondanak le, 3,5 millió Ft-ból már lehet járdát építeni. Konkrét javaslatokat kér az 
átcsoportosításra. 
 
Parti Mihály képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők száma 
18 fő. 
 
Mészáros László: az adóhátralék kapcsán úgy gondolja, hogy a települések között 
nem az utolsók között van Abony. 2006. óta mindig vállalkozóbarát önkormányzatot 
akarnak létrehozni, azonban vannak problémák a helyi vállalkozókkal. Ez a Képviselő-
testület is, és az ezt megelőzőek is vállalkozásbarátok voltak. Az adóhátralékok 
kapcsán a megoldás a hatóság alá vonás lehet. Az ABOKOM témájához kapcsolódóan 
elmondta, hogy egyes vállalkozás lehet, hogy olcsóbban dolgozik, mint az ABOKOM, 
de lehet hogy beletartozik az 500 milliós kategóriába. Amíg nem látható az 
adócsökkentésekről való gondoskodás, addig mindenféle kiskaput megpróbálnak 
megkeresni az emberek.   
 
A költségvetés kapcsán elmondta, hogy a 4. számú melléklet nem újdonság. Az 
ingyenes közétkeztetés kapcsán felmerült, hogy nem is annyira ingyenes. Még egyszer 



 16 

áttekintésre javasolta azokat a területeket, ahol személyi bérről és járulékról írnak. Ahol 
bércsökkenés van, ott nem lehet járulékemelkedés, például a Somogyi Iskola és az 
EGYMI tekintetében. A víz- és csatornadíj 15-20 %-al nem került emelésre, a 2009. évi 
összeg azonban eszerint került tervezésre, hasonlóan a gázfogyasztás esetében is, 
ahol 25-30 %-ot talált mindegyik intézménynél, a Könyvtár esetében pedig 140 %-ot. 
Nem tudja, hogy milyen mértékben vannak áthúzódó számlák. Az étkezési utalvány 
tekintetében a Somogyi Iskolánál mintegy 3-4 fővel több van tervezve. 
 
Véleménye szerint elsődlegesen legyen meg az ABOKOM költségvetése, és utána 
tárgyaljanak a teljes költségvetésről. 10-15 ember léte forog kockán. A park kérdése 
kapcsán elmondta, hogy a Főtér rendezése meg fog történni, de ez csak a város 
zöldterületének 30 %-át fogja érinteni. A közmunkaprogramot meg kell valósítani, de 
egyenlőre képlékenynek tartja. Számtalanszor elhangzott, hogy a Főtér nemcsak a 
Városháza környékét jelenti, hanem a Gedi-Press előtti területet és a Vasútállomás 
környékét is. A díszvilágítás kapcsán elmondta, hogy a látványra mindenképpen adni 
kellene, és ez jobb közérzetet teremtene a városban is. Egyetért azzal, hogy első a 
tisztaság, amely a közmunkaprogramban szerepel is. 
 
Úgy gondolja, hogy az adóhátralékok tekintetében sok település hasonló helyzetben 
van. Kérdezte, hogy Abony mennyire van specifikus helyzetben ilyen tekintetben? 
Egyetért azzal, hogy a bútorvásárlást és egyéb felújításokat próbálják meg kivenni, mert 
év közben módosítható a költségvetés. A rendelet azon részét, hogy rangsorolják az 
útépítést az adóhátralékok behajtása kapcsán, korainak tartja véleményezni.  
 
Romhányiné dr. Balogh Edit:  a bútorokkal kapcsolatosan nem tudja pontosan melyik 
soron van nagyobb összeg tervezve. A Szivárvány Óvodában szerepel 300 ezer Ft 
értékben egy tolóajtós szekrény, egyébként az óvodáknál 100 ezer Ft-os tételben 
szerepelnek padok, székek, és asztalok. A Hivatalnál egyáltalán nem szerepel 
bútorcsere az idei évben. Bútorvásárlásra a legkevesebb összeg szerepel. A 
karbantartási munkálatokra van nagyobb összeg tervezve, de gyakorlatilag csak a 
balesetveszélyes berendezésekre. Úgy gondolja, hogy ezek olyan kis tételek, amit nem 
kellene lehúzni, nem kellene fokozni a balesetveszélyt és esztétikai szempontból is 
vannak bizonyos korlátok. 
 
Az ABOKOM nem intézmény, hanem egy vállalkozás, aminek több lábon kell állnia. 
Minden képviselő megszavazta a díjak emelését, a többi feladatra vonatkozóan pedig el 
kell gondolkodni, hogy ki végezze el. Véleménye szerint annak kell a feladatot 
elvégeznie, aki minőségileg, hatékonyan, gyorsan és megfelelő árkategóriában el tudja 
látni. Ezt a kérdést azonban nem most kell megvitatni, hanem az ABOKOM 
beszámolójánál. 
 
Habony István: elmondta, hogy a 2009. évi költségvetés tárgyalása során a törvényes 
keretek közötti működés, és a kihívásoknak való megfelelés a legfontosabb. Elmondta, 
hogy a képviselői tiszteletdíjért megdolgozik, és törvény teszi lehetővé. Néhány héttel 
ezelőtt 7 %-os költségtérítést hagytak jóvá az étkezési térítésre, most pedig ingyenes 
étkezésről beszélnek. Ha a vizsgálat alapján 500 millió Ft-os kintlévőséggel kell 
számolni, és ennek a behajtási praktikái a szakértők szerint megvannak, akkor a 
költségvetés 4. oldalát ki lehet egészíteni a strandfelújítással és a piacfejlesztéssel. 
Kérte, hogy ne keverjék össze a törvénytelenséget a vállalkozásbarát 
önkormányzatisággal. Annyira vállalkozóbarátok voltak, hogy soha nem gondolkodtak 
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maximumban az adók tekintetében. A kommunális adó az egyetlen, ami a lakosságnál 
nem talált mérhetetlen egyetértést. Bízik benne, hogy behajtható valamennyi hátralék 
és visszaadható lesz a lakosságnak. Elmondta, hogy a település vezetői felelősek azért 
hogy a saját településüket képesek legyenek eltartani, olyan költségvetési politikát 
folytatni, hogy a város eltartható legyen. Az Egészségügyi Centrumra szükség van, és 
törvényes keretek között kell megvalósítani. 
 
A Somogyi Iskola orvosi szoba helyiség kialakítása kapcsán elmondta, hogy a Szociális 
Bizottság levelet intézett az iskola igazgatójához, melyben arra kérték, hogy jelölje ki hol 
kívánja kialakítani az orvosi szobát. Azon kevés iskolák közé tartozik az intézmény, ahol 
nincsen orvosi helyiség. Már tavaly szorgalmazta a Bizottság az orvosi szoba 
kialakítását, ezért kérte, hogy idén mindenképpen valósuljon meg. 
 
Felül kell vizsgálni az adóhátralékokat, és a lehető leghumánusabb megoldást kell 
keresni a behajtásra. A közmunkaprogram kapcsán elmondta, hogy ha csikkszedéssel 
kell ezeknek az embereknek foglalkozniuk, akkor csak annyiban ért el eredményt a 
közmunkaprogram, hogy 10 % helyett csak 5 %-ot kell hozzátenni a költségvetésben. 
Olyan értelmes feladatokat kell ezeknek az embereknek adni, amivel a város 
gyarapszik. Jó volna, ha ezzel a programmal tisztább lenne a település. 
 
Elmondta, hogy nem támogatja a költségvetés vitájának a napirendről történő levételét. 
Ez a költségvetés visszatükrözi a belefektetett munkát, köszönetet mondott a 
készítőknek. Vannak benne apróbb hibák, de nem biztos, hogy a járuléknak 
kevesebbnek kell lennie. 
 
Javasolta, hogy a behajtott adók terhére egészüljön ki a költségvetési rendelet 4. oldala 
a strandfejlesztéssel, és a piacfejlesztéssel. A beterjesztett költségvetési rendelet-
tervezetet az elhangzott kiegészítéssel elfogadásra javasolta. 
 
Retkes Mária: elmondta, hogy fenntartja javaslatát a tiszteletdíjról való lemondással 
kapcsolatban. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta a költségvetési rendelet-
tervezetet. Elmondta, hogy a tavalyi évben az ABOKOM Kft-nek egy nagyobb 
beruházása volt, a járdaépítés. A feladatot odaadták az ABOKOM Kft-nek, a Kft. pedig 
kiadta alvállalkozónak. Elgondolkodtató, hogy az ABOKOM Kft-nél ki az, aki ennél a 
munkánál dolgozott, és egyáltalán az ABOKOM-nak kifizetett összegből mennyi maradt 
ténylegesen a Kft-nél? A díjmegállapítás egy részét valóban tárgyalta a testület, a gépi 
munkadíjakat megállapították, de más díjtételekről a testület nem döntött.  
 
Dr. Szebellédi István: elmondta, hogy az adóvizsgálat nem arról szól, hogy 
vállalkozásellenes-e vagy vállalkozásbarát-e az önkormányzat. Úgy gondolja, hogy 
akkor vállalkozásellenes az önkormányzat, ha nem tartja be azt, amit egyszer mondtak, 
mert akkor bizonytalan. Véleménye szerint az nem vállalkozásellenesség, ha mindenki 
számára előírják az adót. A gépjárműadó minden lakos számára 6000 Ft-ot jelent, 
minden lakosra nézve 33 ezer Ft-ot nem hajtott be az Önkormányzat, amit meg sem 
kísérelt. Úgy gondolja, hogy akkor tesznek a vállalkozások között nagy kárt, ha az 
egyiket így mérik, a másikat úgy. Az adócsökkentés nem itt jön szóba véleménye 
szerint. A helyi iparűzési adó könnyen kijátszható. Véleménye szerint a közmunkásokat 
vegyék be a feladatellátásba, és ne csikket szedjenek.  Ezek az emberek akkor érzik 
magukat jól, ha tudnak valami értelmeset csinálni. 
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Mészáros László képviselő kérdésére reagálva elmondta, hogy 17 önkormányzatnál 
végeztek adóvizsgálatot, és ebből egy olyan van, amely Abonnyal egy szinten van az 
adófizetési morállal kapcsolatban. A többi önkormányzat mind jobb helyzetben van. 
Ritkán találkoznak ilyen kétoldalú kikerüléssel. A vállalkozások a saját városuk számára 
sem fizetik be az adót, és kijátsszák az APEH-ot is. 
Elmondta, hogy minden abonyi lakosra a nem megfizetett adó 33.500 Ft. Az ABOKOM-
al kapcsolatban elmondta, hogy a közszolgáltatási feladatokat ellátó vállalatok 
támogatása kapcsán probléma lesz a túltámogatással, mert összesen 3 %-ot enged az 
Európai Bizottság. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy nem támogatásról van szó az ABOKOM 
Kft. részére, hanem az elvégzett munka díjazásáról.  
Azzal kapcsolatban, hogy vállalkozásbarát-e az önkormányzat elmondta, hogy a 
jogszabályoknak mindenkire egyformán kell érvényesülniük és senki sem bújhat ki a 
kötelessége alól. 
 
Mészáros László: elmondta, hogy 2005/2006. hajnalán a választási kampány során 
nagyon sokan azt mondták, hogy vállalkozóbarát képviselők akarnak lenni. Úgy 
gondolja, hogy amíg nem egy hatóság alá fognak tartozni az adófizető vállalkozók, 
addig a kiskapukat mindig meg fogják találni. Az adócsökkentést arra értette, hogy 
1995-ben csökkent a társasági adó, és ettől nagyobb volt az adófizetési hajlandóság. 
Egyetért vele, hogy a közmunkások ne csikket szedjenek, de ha jelen keretek között 
marad a költségvetés, akkor ezeknek az embereknek nagyon nehéz lesz értelmes 
munkát adni. A közmunkások helyzetét, - akik már időtlen idők óta munkanélküliek -, 
csak rontani fogják. Egyetért azzal, hogy minél több embert a munka világában kell 
tartani. A 2008. évi költségvetésben 33 millió Ft-al szerepelt a gázfogyasztás Abony 
vonatkozásában, és nem tudja, hogy van-e áthúzódó tétel benne. Ha van, akkor 
valószínűleg igazak a számok. Ha nincsen, akkor megbújhat néhány millió Ft a sorok 
között, ugyanígy a szemétszállításnál és a víznél a 15-20 %-os emelésnél néhány millió 
Ft, hangsúlyozva, hogy ha nincsen áthúzódó tétel. Elhangzott, hogy bútorra csak 
csekély összeg van tervezve, a Somogyi Iskola tekintetében 600.000 Ft van tervezve 
ilyen célra, ami elképzelhető, hogy indokolt. Elhangzott a bevezető részben, hogy 
korábban hitelt vettek fel a működésre. 2005/2006. óta egyre több pályázat van, és 
véleménye szerint mindenre pályázni kell. A korábbi időszakokban 50 % önerővel a 
pályázatokhoz hozzá kellett járulni, amit a működési költségekből tudtak elvenni. Ennek 
köszönhető azonban, hogy felújításra került a Sportcsarnok, a Tószegi úti Óvoda, a 
Szondi út. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérte, hogy olyan javaslatokat tegyenek a képviselők, 
amelyek konkrétumot tartalmaznak. Eddig három ilyen javaslat hangzott el: amennyiben 
többlet adóbevétel lesz, a strandfejlesztés és a piacfejlesztés valósuljon meg, a 
tiszteletdíj 0 Ft-tal kerüljön tervezésre. Amennyiben továbbfinomításra gondolja a 
testület a költségvetést, akkor konkrét javaslatot kér az átcsoportosításra. 
Fenntartja, hogy javasolja elfogadásra a költségvetést. Az energia 4,5 %-al lett emelve, 
és amennyivel több van, azok áthúzódó számlák. Ezt konkrétan meg lehet nézni. Úgy 
gondolja, hogy az érdemi munkának a bizottsági üléseken kell folynia. 
 
Kocsiné Tóth Valéria: elmondta, hogy az ABOKOM Nonprofit Kft. költségvetésében 
találta a legnagyobb változást, 40 millió Ft elvonásra került. Az önkormányzattól 
származó bevétel 93 millió Ft. Ha levonják a karbantartást és az építészeti 
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szolgáltatást, 30-40 millió Ft marad belvízvédelemre, parkrendezésre, 
állategészségügyi szolgáltatásra. Ha az ABOKOM által igényelt támogatást nem adják 
oda, az ivóvíz-szolgáltatási bevételt levonják, és takarékoskodik a Kft., akkor is 20 millió 
Ft támogatásra szüksége van. Véleménye szerint ezt az összeget most kell 
átcsoportosítani, mielőtt elfogadják a költségvetést. Az átcsoportosítást a felhalmozási 
kiadásokból tudja elképzelni, azon belül pedig a karbantartási költségekből, és az 
intézmények dologi kiadásaiból. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a dologi kiadásokban a kötelező 
feladatokra került tervezésre az összeg, minimális papír és irodaszerrel. A folyóiratok, 
közlönyök lehúzásra kerültek. A karbantartási keret rendelkezésre áll, de nem 40 millió 
Ft összegben, ha az elvégzendő munka 33 millió Ft. Kiadást csak akkor lehet tervezni, 
ha meglesz a bevétel, ezért szerepel az többlet adóbevételnél az útépítés, az 
intézmények tetőcseréje. Konkrét javaslatot kér. 
 
Dudinszky István: véleménye szerint óriási jelentősége lesz a közmunkaprogramnak a 
jövőben. Úgy gondolja, hogy 50-60 %-ban munkaképesek azok az emberek, akiket 
alkalmazni szeretnének. A szemétgyűjtést is el kell végezni valakinek. Ezeket az 
embereket be kell szivárogtatni a tevékenységek körébe, és aztán lehet komolyabb 
munkát adni számukra.  
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy most vannak a meghallgatások a 
közmunkaprogram keretében. Többféle munka közül lehet választani, és mindenkinek 
személyre szabottan, egészségi állapotnak, végzettségnek megfelelően próbálnak 
munkát ajánlani. Még azt is megválaszthatják, hogy kivel dolgoznának szívesen, hogy 
ne rombolják egymást a munkavégzés során, hanem egymást erősítsék. 
 
Parti Mihály: egyetértett Habony István képviselő által elmondottakkal. Az utakat, a 
járdák állapotát tartja a legfontosabbnak, bár igaz, hogy a stranddal, piaccal régóta 
adós a Képviselő-testület a lakosság számára. Nem szeretné, ha a lakosság térdig érő 
sárban járna, és az autók is elromlanának. A tiszteletdíj kapcsán elmondta, hogy 
szeretné maga eldönteni, hogy mire ajánlja fel. 
 
A Somogyi Iskola részt vesz az energiahatékonysági programban, és úgy gondolja, 
hogy ha ezt végre tudják hajtani, 20 % megtakarítás jelentkezhet. A közétkeztetés 
kapcsán heterogén tapasztalatai vannak arról, hogy mennyire éri el a célját. Nagy 
összegben szerepel ez a tétel, és egy kis megtakarítás is jelentős összeget jelenthet. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy az energiamegtérülés csak a szigetelés 
után a következő években várható, ezért most még nem tudják az energia költségét 
csökkenteni. A képviselői tiszteletdíjak kapcsán elmondta, hogy nem támogatja, hogy 
ingyen legyen valaki képviselő. Véleménye szerint elvárni a munkát ténylegesen csak 
akkor lehet, ha azt értékelik is, bár ennek sokkal inkább erkölcsi elismerésnek kell 
lennie, mint anyaginak. Úgy gondolja, hogy kell egyfajta anyagi érdekeltség. A 
képviselők saját lelkiismeretük szerint jótékonysági célra adakozhatnak. 
 
Bánné Hornyik Mária: elmondta, hogy nem támogatja az ingyenes képviselői munkát, 
mert a képviselő feladata nem csak abból áll, hogy részt vesz az üléseken, hanem 
rengeteg telefonbeszélgetést folytat, és végigjárja a területeket, hogy megnézze az 
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utakat és a járdát, azon kívül pedig minden városi ünnepségre kap meghívót, és azokon 
részt vesz. Tombola, vagy jutalomosztás kapcsán mindig tesz felajánlást. 
 
Az Oktatási Bizottság önállóan tárgyalt a költségvetésről. A költségvetés nagy része az 
oktatási, sport és kulturális intézmények költségeit tartalmazza, ezért a Bizottság 
tételesen áttekintette a költségvetést. A bizottsági ülésen elhangzott az oktatási 
intézmények túróradíja, amely szembetűnő volt a Somogyi Iskola tekintetében. Erre 
magyarázatot is kapott, amikor az intézményben járt. A tavalyi évben 3 fő pedagógus 
leépítésre került, és csak egy tanulócsoporttal csökkent az iskola létszáma, ezért 
természetes, hogy növekedtek a túlórák a tavalyi évhez képest. A fenntartói órakeret 
táblázatban pontosan kiszámolták, hogy pedagógusonként átlagban heti hány órát 
használhat fel az intézmény. Ha ezt az átlag óradíjjal és 37 tanítási héttel beszorozzák, 
akkor a költségvetésben szereplő túlóraköltségnek ki kell jönnie. 
 
Negatívumként hangzottak el a bizottsági ülésen a dologi kiadás és készletbeszerzés 
rubrikái, mert szinte minden intézménynél magasabb a tavalyi évhez képest, így a 
könyv és folyóiratok, közlekedési költség, belföldi kiküldetés, karbantartási anyag, 
szakmai anyagok beszerzése. A bizottsági ülésen elhangzott egy olyan javaslat, hogy a 
készletbeszerzés dologi kiadási részében maradjon meg a 2008. évi összeg 2009-ben 
is. A számítógép-vásárlás több intézménynél is szerepel, a Bihari Iskola tekintetében 
két sorban. Nem tudja, hogy feltétlen szükség van-e ebben az évben ezekre a dolgokra. 
 
A 6. oldalon szerepel a sport és civil szervezetek támogatása, amely évek óta 10 millió 
Ft volt a költségvetésben. A módosított költségvetés szerint csak 9.570.000 Ft ez az 
összeg úgy, hogy a Városi Asztalitenisz verseny, és az Országos Karate verseny 
támogatási összegei ebből az összegből kerültek leemelésre. Mindig nagy gondot jelent 
a benyújtott igények alapján a csekély 10 millió Ft elosztása. Abony köztudottan 
sportváros, többféle sportszervezete van, amit támogatni kívánnak. Kérte, hogy 
legalább a 10 millió Ft maradjon meg. Az Országos Karate Verseny csak ebben az 
évben van, ezért próbáljanak meg más forrást találni rá. A 37. oldalon a karácsonyi 
ajándékozás a duplájára emelkedett, nem tudja, hogy ez mivel magyarázható. 
 
Javasolta, hogy az intézmények dologi kiadásaiban maradjon meg a 2008. évi összeg, 
és a sportegyesületek támogatása 10 millió Ft összegben kerüljön tervezésre. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a 10 millió Ft csak a forintosított 
támogatása a sportegyesületeknek, egyébként 18 millió Ft támogatást kapnak a 
sportoló gyerekek, és ebből közel 10 millió Ft értékben használják a sportcsarnokot a 
sportegyesületek. 1,7 millió Ft volt az az összeg, amit a sportolás jegyében a strandon 
ingyen töltöttek el a gyerekek. Az ingyenes sportcsarnok, focipálya és strandhasználatot 
összeadva 30 millió Ft az az összeg, amit a város ad a sportért. 
 
A karácsonyi ajándék kapcsán elmondta, hogy a CBA most nyújtotta be a tavalyi 
számlát. A karácsonyi csomag december 18-án lett kiküldve, de a számla az idei évet 
terheli. A dologi kiadások közül nagyon sok olyan van, ami az IPR program kötelező 
eleme. Ha megjön a pénz, akkor meglesz a fedezete, de a kiadások között szerepeltetni 
kell az összegeket az intézményeknél. 
 
Dudinszky István: elmondta, hogy az adókintlévőség hatalmas összeg, ezért olyan 
javaslatot kellene hozni, amivel meg lehetne keresni ezeket a cégeket azzal, hogy a 
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hiány jelentős csökkentésével fizessék be ezeket a hátralékokat. Úgy gondolja, hogy ha 
megalkudnának a cégekkel, hogy csak a hátralék egy bizonyos százalékát fizessék be, 
úgy könnyebben behajtható lenne a tartozás. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: úgy gondolja, hogy ezzel azt büntetnék, aki eddig 
becsületesen fizetett. Minden vállalkozási tevékenységet folytató állampolgárnak 
kötelessége hozzájárulni ahhoz, hogy járható utak legyenek, és onnantól kezdve nem 
lesz szemrehányás. 
 
Dudinszky István: úgy gondolja, hogy 5 évre visszamenőleg nem lehet behajtani a 
hátralékot. 
 
Kovács László: elmondta, hogy több szervezetben részt vesz a költségvetés 
összeállításánál. Mindenképpen egy fontossági sorrendet kell megalkotni, hogy mit 
akarnak megvalósítani, és ahhoz kell fedezetet rendelni. Az adóhátralékból származó 
bevételeket jelenleg még nem lehet figyelembe venni. Elmondta, hogy a bizottsági 
ülésen még nem volt kellő információ birtokában, ezért a jelenlegi költségvetést nem 
tudja elfogadni. Kérte, hogy a Hivatal dolgozza át a költségvetést az elmondottak 
szerint. Polgármester asszony elmondta, hogy a beállított költségek szükségesek. 
 
Retkes Mária képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők száma 
17 fő. 
 
Elmondta, hogy az intézmények tetőszerkezetét esős időben megvizsgálta, és mivel 
ingatlanforgalmi szakértő, így tudta értékelni, hogy nem volt beázás. Vannak ugyan 
sérülések a héjazaton, de az nem jelenti azt, hogy a tetőszerkezet cseréjének a 
költségét most kell kifizetni. A Somogyi Iskola orvosi szobájára 6 millió Ft van beállítva, 
azonban az egészségügyi orvosi szoba kialakításáról szóló 11/1994. MK rendelet 
tartalmazza, hogy az orvosi szoba kialakítása nem kötelező abban az esetben, ha az 
iskola egészségügyi szolgálat nyilatkozata szerint a gyermekek, tanulók ellátása a 
nevelési, oktatási intézmény közelében található egészségügyi intézményben 
megoldható. Véleménye szerint nem kellene most 6 millió Ft-ot tervezni az orvosi 
szobára, mert megoldható lesz az ellátás az Egészségügyi Centrumban. 
 
Csányi Tibor képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők száma 
16 fő.  
 
A 18. számú mellékletben 14.168.000 Ft-ot az útépítésre át lehetne csoportosítani. Ha 
többlet adóbevétel lesz, akkor ismét fel lehet állítani egy sorrendet a karbantartásra. 
Még nem látják, hogy a bevételi oldalra tervezett adóhátralékok a lecsúszó 
vállalkozásoktól be fognak-e jönni. Az Egészségügyi Centrum megépítése nagyon jó 
dolog, de a következőkben majd működtetni is kell. A benyújtott költségvetéssel eleget 
tettek a törvényi kötelezettségnek, de csak akkor fogja megszavazni a költségvetést, ha 
a meghatározott számú utcák megépítésre kerülnek.  
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a bizottsági ülésen jóvá lett hagyva a 
prioritási sorrend, a második helyen a közalkalmazottak étkezési utalványok után a 
legelső helyre kerültek az útalap építések. Az orvosi szobával kapcsolatban elmondta, 
hogy decemberben az ÁNTSZ-től felszólítást kaptak, hogy intézkedési tervet kérnek, és 
ki kell alakítani a szobát. Az iskola létszáma 800 fő, ezért helyben célszerű kialakítani a 
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helyiséget. Ha bérelnek rendelőt, gyakorlatilag kiadják két év alatt azt az összeget, 
amiből létre lehetne hozni.  
 
Retkes Mária képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők 
száma 17. 
 
Úgy van betervezve az orvosi helyiség, hogy ősszel kerülne megvalósításra, ha 
többletbevétel keletkezik. A karbantartási munkálatok az intézményvezetőkkel 
egyeztetésre kerültek. Kérte, hogy egyenként szavazzanak arról, hogy mit nem 
kívánnak megvalósítani. 
 
Parti Mihály képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők száma 
16 fő. 
 
Csányi Tibor képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők 
száma 17 fő. 
 
Gulykáné Gál Erzsébet: elmondta, hogy a Gyulai Iskola egészen közel van a Somogyi 
Iskolához, és úgy gondolja, hogy még van az orvosi szobának kapacitása. Ha ebben az 
évben nem fér bele a Somogyi Iskolában az orvosi szoba kialakítása, akkor a Gyulai 
Iskola véleménye szerint nem zárkózna el attól a megoldástól, hogy oda átjárjanak a 
Somogyi Iskolából. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: problémát jelent, hogy nincs váróterem kialakítva a 
Gyulai Iskolában, ezért nem felel meg a kulturális ellátás követelményeinek. Kazinczyné 
Juhász Ildikó, a Somogyi Imre Általános Iskola igazgatója kért szót. 
 
Kazinczyné Juhász Ildikó: elmondta, hogy az orvosi szoba kialakítására az épületben 
nincsen lehetőség. Egy lehetőség adódott, a melléképület bővítése a kihasználatlan 
játszótér felé, amelynek az összege a 6 millió Ft + áfa. Az étkezési utalvány azért 
szerepel többként, mert volt létszámleépítés, és a felmentési időben is kell hogy kapják 
a dolgozók. 53 főre van tervezve az étkezési utalvány. A 600.000 Ft bútorvásárlás az 
IPR pályázaton nyert összegen vett székeket tartalmazza, melynek a számlája 
januárban érkezett meg.  
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: javasolta, hogy az orvosi szobára betervezett 7,2 millió 
Ft kerüljön át az útépítés sorára. 
 
Kovács László: a 18. számú mellékletben 14.168.000 Ft összeget javasolt átütemezni 
azzal, hogy az útépítések után ha a források bővülnek, akkor kerüljenek megvalósításra 
a karbantartási munkálatok. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérte, hogy tételesen kerüljön megnevezésre mi 
kerüljön átcsoportosításra. 
 
Kovács László: javasolta, hogy a 18. számú mellékletből a Radák úti iskola fűtés-
átalakítás, a Tornaterem padozatának javítása, pvc csere, radiátorok rögzítésének 
javítása, kerítés cseréje később kerüljön megvalósításra, a 2 tanári szoba, iroda, 
igazgatói iroda festése 100 ezer Ft-ra csökkenjen, pince javítás, intézmény kerítésének 
felújítása, linóleum cseréje, folyosó, iroda, óvónői szoba festése, Szelei úti tagóvoda 
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kerítés felújítás később kerüljön megoldásra. A bejárati ajtók cseréje mindhárom 
épületben sorát 1 millió Ft-tal javasolta csökkenteni. Az Abony, Baross Gábor. u. 3. tető, 
eresz, homlokzat javítás összege 300 ezer Ft-ra csökkenjen. Az Abony, Ceglédi út 13. 
tetőszerkezet cseréje kerüljön később megvalósításra. Az Abony, Munkácsy u. 9. 
aláfalazás, járda, ereszkészítés, megtámasztás 580 ezer Ft-ra csökkenjen, az Abony, 
Nagykőrösi út 12. féltető kialakítása, ereszcsatorna 500 ezer Ft-ra csökkenjen, 
ugyanígy az Abony, Vak Bottyán u. 24. elektromos vezeték, tetőszerkezet javítás 
esetében is. Ez összesen 14.168.000 Ft, amit javasolt hozzátenni a kátyúzáshoz.  
 
Csányi Tibor: elmondta, hogy az összevont bizottsági ülésen teljes mélységében 
megtárgyalták a költségvetést. Úgy gondolja, hogy a költségvetést teljes egészében kell 
nézni, megvannak azok a sarokszámai, amit be kell tartani. A Képviselő-testület 
eldöntötte, hogy hány főt akar alkalmazni, ahhoz a bérek oda lettek téve. A Képviselő-
testület eldöntheti, mit akar felújítani, és ahhoz is oda kell tenni a fedezet. A 
könyvvizsgáló elmondta, hogy az idén nagy remény van a többletbevételre. A bizottsági 
ülésen eszerint születtek meg a javaslatok a 4. oldalon a pluszbevételek terhére. A 
közalkalmazottak számára nem kötelező az étkezési juttatás, de a Képviselő-testület a 
nehéz körülmények között is szeretné megadni számukra az étkezési hozzájárulást. 
 
Elhangzott, hogy az ABOKOM Kft-re oda kell figyelni, egy másik képviselő szerint a 
karbantartási munkálatokat csökkentsék 14 millió Ft-tal.  Ez az összeg az ABOKOM Kft-
hez fog odafolyni, mert ezeket a munkálatokat az Önkormányzat valószínűleg a saját 
cégével végezteti el. 
 
A költségvetést elfogadásra javasolta, a törvényes kereteknek megfelel, az összevont 
bizottsági ülésen született határozatnak megfelelően átdolgozásra került. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: nem támogatja, hogy a karbantartási munkálatok 
lehúzásra kerüljenek, mert az épületek állagmegóvását veszélyezteti, és a 
balesetveszélyt növeli. Szakember mérte fel a költségeket, ezért nem lehet kételkedni 
benne. Az épületek beázását mindenképpen orvosolni kell. A többletadó bevételből az 
orvosi szobát mindenképpen meg kell valósítani. Az iskolavédőnőnek folyamatosan 
rendelkezésre kell állnia, segítséget kell nyújtania, mert nagyon sok problémás, 
magatartászavaros gyermek van. 
 
Dr. Egedy Zsolt: elmondta, hogy az uniós pályázaton elnyert támogatásokat úgy is el 
lehet számolni, hogy nem az Önkormányzat fizeti ki a vállalkozónak az ellenértéket, 
hanem közvetlenül a pályázati összeget folyósító irányító hatóság. Ez jelentős 
megtakarítást jelenthet a kamatok tekintetében. Ezt felvettette a Főtér közbeszerzési 
kiírásánál is, de nem így történt. Javasolta, hogy az összes többi pályázatnál így 
járjanak el. Kérte korábban, hogy a Tesco által befizetendő összeg az útalapra 
fordítódjék. Ez lehet a fedezete az útalapnak. 
 
Elmondta, hogy a karbantartásra tervezett összegek nem jelentik azt automatikusan, 
hogy az ABOKOM fogja elvégezni a munkát. A saját céget versenyeztetni akarják a 
gazdasági piacon. Ha ez a karbantartási keret nem az ABOKOM Kft-nél van, és ha 
megszavazásra kerül, utólagosan nem lehet kifogásokat emelni. Elhangzott, hogy a 18. 
számú mellékletben sorrend került megállapításra, véleménye szerint ez félrecsúszott 
megfogalmazás. Nyugvópontra kell tenni, hogy mit várnak el a saját cégüktől.  
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Dr. Németh Mónika jegyző az ülésteremből kiment. 
 
Lehet negatív megjegyzéseket tenni a munkára, de azt is hozzá kell tenni, hogy milyen 
szakembergárdával és hány fővel dolgoznak egy-egy szakterületen. El kell dönteni, 
hogy milyen feladatokat kívánnak az ABOKOM-al elvégeztetni, ahhoz hány fő létszám 
kell, amely feladatokat pedig nem kívánják elvégeztetni a céggel, akkor sajnálattal ki 
kell mondani, hogy elbocsátásra kerül sor. Ezt nem úgy kell közölni, hogy a 
költségvetési rendeletbe beleteszik a számokat, csak sehol nem írják le. A 
közmunkaprogram kapcsán nem az a megoldás, hogy a főállásban lévő embereket 
elbocsátják, és helyettük elvégeztetik közmunkásokkal a feladatokat, hanem a 
főállásúak munkáját kell kiegészíteni. 
 
Dr. Németh Mónika jegyző az ülésterembe visszajött. 
 
A módosító javaslatok beépítésével az ABOKOM költségvetésének áttárgyalása után 
javasolja visszahozni a költségvetést. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a karbantartásokra tervezett összeg 
szükséges ahhoz, amit az intézmények saját prioritásuk alapján kértek, hogy 
elvégzésre kerüljenek. Az intézményvezetőkkel történt egyeztetés alapján lehúzásra 
kerültek azok a feladatok, amelyekről az idén le tudnak mondani, és ilyen értelemben 
került kialakításra a sorrend. A karbantartási munkálatok között olyan feladatok 
szerepelnek, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy normálisan tudjanak működni, és 
az intézmények állaga tovább ne romoljon. Ez az összeg sem fedez valamennyi 
feladatot, ez egy becsült összeg, amiből talán megoldható lenne. A 18. táblában azért 
kerültek összefoglalásra a karbantartási munkálatok, hogy ne szerepeljenek két helyen 
átláthatatlanul a karbantartási összegek. 
 
Csányi Tibor: elhangzott, hogy vigyázni kell a támogatás mértékével a vállalkozások 
felé, mert legfeljebb 3 % lehet a támogatás 2008. január 1-jétől, ezért nem tudja hová 
tegyenek 40 millió Ft-ot, milyen címszó alá? Karbantartási munkálatokat lehet 
szerepeltetni, és amikor az ABOKOM-ot fogják tárgyalni, akkor döntenek arról, hogy 
milyen feladatokat lásson el a cég. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: nem támogatásról van szó, hanem munkát rendelnek 
meg, de ha nincs fedezete a munkának, akkor nem tudják megrendelni. 
 
Gulykáné Gál Erzsébet: elmondta, hogy az Oktatási Bizottság ülésén javasolta a 
Zeneiskola és a Városháza udvar között lévő kráter elkerítését. Nem tudja, hogy ez már 
megrendelésre került-e? Mindenképpen tervezni szükséges, mert balesetveszélyes, és 
illetéktelenek járnak be a Zeneiskola udvarára. 
 
Kovács László: kérte, hogy a Hivatal dolgozza át a költségvetést, hogy az útépítés 
meglegyen, az összes többi munkálatot pedig időrendben az útépítések után kell 
betervezni.  
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: konkrétan meg kell mondani, hogy hol van többlet, és 
onnan kell elvenni az útalapra. Abban az esetben, ha befolyik a többlet adóbevétel, 
akkor az egész várost le tudják aszfaltozni. 
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Parti Mihály: elmondta, hogy arról döntöttek korábban, hogy ha megkapják a Tesco 
által kifizetett összeget, akkor azt útalapra fogják elkölteni. Ez került a köztudatba a 
lakosság felé is. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: igen, ha kifizetik a Tesco árát, be tudják tenni az 
útalapba az árát. Sem eszközfejlesztésre, sem karbantartásra nincs fedezet. Csak 
akkor lesz pénz mögötte, ha a Tesco ára és a többletadó befolyik. A bejövő pénzek 
birtokában lehet az utalványozást megtenni, és ezért került elvonásra az intézményektől 
is a karbantartási keret, hogy ne ők rendeljék meg a munkálatokat egyeztetés nélkül.  
 
Habony István: véleménye szerint nagyon sok önkormányzat örülne, ha annyi 
fejlesztésről tudna olvasni legalább terv szintjén, mint Abony városa. Konkrét helyzet 
konkrét elemzése, ennek kell megfelelni. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy ha uniós forrásból befolyik 700 millió Ft, 
akkor annak látszata lesz. Ha az adóhátraléknak csak a fele befolyik, megvalósíthatók 
lesznek az útalapok is. Ez a költségvetés megvalósítható. Ha az ABOKOM üzleti tervét 
megismerve következő alkalommal hozzák vissza a költségvetést, konkrét számszaki 
változtatást akkor sem tudnak eszközölni benne. 
 
Mészáros László: elmondta, hogy sok az áthúzódó tétel 2008-ról 2009-re, például a 
közüzemi számlák, az étkezés, ezért nem lesz egyszerű az elszámolás. Az 55 millió Ft, 
a Tesco ára már el van költve, valószínűleg nem az útalapra. Ha a költségvetés 
jelenlegi helyzetéről döntenek, akkor az ABOKOM Kft-nél karbantartói létszám 
leépítésre fog kerülni. A szavazatszámláló berendezése kapcsán is, és ha valami nagy 
dolgot szerzett be a város, akkor még egy „kört futottak benne”.  
 
Kocsiné Tóth Valéria: kérte, hogy a Hivatal dolgozza át a költségvetést. Kérdezte, 
hogy miért kellett megemelni a Polgármesteri Hivatalnál az irodaszer, nyomtatvány 
beszerzést, a nyomtatófestéket, a másolópapírt? Sorról sorra át kell nézni, hogy hol van 
még tartalék. A javaslatok alapján átdolgozott költségvetést el tudja fogadni. 
 
Dr. Németh Mónika: elmondta, hogy ha a testület nem fogadja el a költségvetést, 
akkor valószínűleg szavazni fog a módosító javaslatokról, ami irányt ad, és ami alapján 
átdolgozásra kerülhet a költségvetés. 
 
Dr. Egedy Zsolt: elmondta, hogy nem a bizottságok állították össze a költségvetést, 
hanem a Gazdasági Osztály készítette el. Döntöttek egy költségvetési koncepcióról, és 
azon elvek mentén a hivatal képes átdolgozni. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a költségvetés elkészítése jegyzői ill. 
hivatali hatáskör, amely a költségvetési koncepció alapján készül. Kötelező az 
intézményvezetőkkel és a szakszervezet vezetőjével történő egyeztetés is. A 
bizottságok elé az összeállított költségvetés-tervezet került be, amelyet tételesen 
soronként elemezhetett. A bizottságok elfogadásra javasolták a költségvetést. Úgy látja, 
hogy van egy rendszer szerint összeállított költségvetés, amelyet elemire szét akarnak 
szedni, amivel a város viszont nem tud működni. Ha nem közös cél irányába mennek, 
abból biztos hogy káosz lesz. Meghatározták a fejlesztési irányelveket, sorrendeket, 
egyetértés volt. A költségvetés több száz oldalon már harmadjára fog kiküldésre kerülni, 
és kérdés, hogy miért olyan sok a fénymásolópapír tervezés. 
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Dr. Szebellédi István: elmondta, hogy ha nem sikerül összeállítani a költségvetést, 
amíg a Kincstárnak le kell adni, akkor nem fog a város állami finanszírozást kapni. 
Általában március 1-15. között kapnak a Gazdasági Irodán időpontot, hogy mikor kell 
leadni a Magyar Államkincstárnak a költségvetést. Meg fogják kapni később a 
támogatást, de akkor nem egy összegben, hanem az év hátralévő részében 
részletekben. 
 
Dudinszky István: elmondta, hogy mindenki megkapta az anyagot, volt rá mód 
elolvasni. Az összevont bizottsági ülésen megtárgyalják, és a testületi ülésen kezdenek 
el okosnak lenni. Dönteni kellene, nem azt mutatni, hogy mennyire tájékozatlanok.  
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még kérdés, 
észrevétel? 
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Ismertette a módosító javaslatokat. 
 
A költségvetési rendelet-tervezet 4. § (16) bekezdése egészüljön ki az alábbiakkal: 
5. Somogyi Imre Általános Iskolában orvosi szoba kialakítása 
6. Strand nagymedence felújítása 
7. Piacfejlesztés 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslat 
elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett a módosító javaslatot elfogadta. 
 
A képviselői tiszteletdíj 0 Ft-tal kerüljön betervezésre a költségvetésben. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslat 
elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 3 igen és 9 nem szavazattal, 6 tartózkodás 
mellett a módosító javaslatot elutasította. 
 
A Somogyi Imre Általános Iskola költségvetésében betervezésre került Egyéb 
építmények soron szereplő orvosi szoba a költségvetési rendelet-tervezet 4. §. (16) 
bekezdés 5. pontjába kerüljön át. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslat 
elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen és 1 nem szavazattal, 4 tartózkodás 
mellett a módosító javaslatot elfogadta. 
 
A Somogyi Imre Általános Iskola költségvetésében betervezésre került Egyéb 
építmények soron szereplő orvosi szobára tervezett 6.000.000 Ft + áfa összeg az iskola 
költségvetéséből a rendelet-tervezet 18. számú mellékletének „Útalap készítés” sorára 
kerüljön át. 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslat 
elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 5 nem szavazattal, 3 tartózkodás 
mellett a módosító javaslatot elfogadta. 
 
A Városi tevékenység társadalmi szervezetek támogatása sora 10.000.000 Ft-ra 
módosuljon. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslat 
elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 4 nem szavazattal, 4 tartózkodás 
mellett a módosító javaslatot elfogadta. 
 
Kérte, hogy jelöljék meg Karate Diákolimpia megrendezésére fordítandó 430.000 Ft 
fedezetét. 
 
A karbantartásra szánt összeg 14.168.000 Ft-al kerüljön csökkentésre és később 
kerüljön vissza betervezésre. 
 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslat 
elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 igen és 7 nem szavazattal, 4 tartózkodás 
mellett a módosító javaslatot elutasította. 
 

Javasolta, hogy a Karate Diákolimpia támogatására szánt 430.000 Ft fedezete a 
Polgármesteri Hivatal másolópapír beszerzés terhére történjen betervezésre. 
 

A Képviselő-testület a társadalmi szervezetek támogatásához az emeléshez szükséges 
430.000 Ft-ot a Polgármesteri Hivatal Másolópapír beszerzés soráról kívánja 
biztosítani. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslat 
elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett a módosító javaslatot elfogadta. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a költségvetési rendelet-tervezet 
elfogadásáról a módosító javaslatokkal együtt. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 3 nem szavazattal, 6 tartózkodás 
mellett a költségvetési rendelet-tervezetet nem fogadta el. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslatok 
elfogadásáról. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett az elhangzott módosító javaslatokat elfogadta, és a következő határozatot 
hozta: 
 

25/2009. (II. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat 
az Abony Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet-
tervezetének tárgyalásáról 
 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvényben foglaltakat, az alábbi határozatot hozta: 
 

A Képviselő-testület a költségvetési rendelet-tervezet ismételt 
tárgyalásához az alábbi módosítások beépítését kezdeményezi: 
 

1. A költségvetési rendelet-tervezet 4. § (16) bekezdése egészüljön ki 
az alábbiakkal: 
5. Somogyi Imre Általános Iskolában orvosi szoba kialakítása 
6. Strand nagymedence felújítása 
7. Piacfejlesztés 

 

2. A Somogyi Imre Általános Iskola költségvetésében betervezésre 
került Egyéb építmények soron szereplő orvosi szoba a 
költségvetési rendelet-tervezet 4. §. (16) bekezdés 5. pontjába 
kerüljön át. 

 

3. A Somogyi Imre Általános Iskola költségvetésében betervezésre 
került Egyéb építmények soron szereplő orvosi szobára tervezett 
6.000.000 Ft + áfa összeg az iskola költségvetéséből a rendelet-
tervezet 18. számú mellékletének „Útalap készítés” sorára kerüljön 
át. 

 
4.  A Városi tevékenység társadalmi szervezetek támogatása sora 

10.000.000 Ft-ra módosuljon, az emeléshez szükséges 430.000 Ft-
ot a Polgármesteri Hivatal Másolópapír beszerzés soráról kívánja 
biztosítani. 

 

5. A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal Gazdasági 
Osztályát, hogy a fentiek figyelembe vételével a költségvetési 
rendelet átdolgozását végezze el. 

 

Határidő: 2009. február 26. 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik: 
Gazdasági Osztály 
Értesül: 
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
Dr. Németh Mónika jegyző 
Urbán Ildikó aljegyző 
Gazdasági Osztály 
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Valamennyi Osztályvezető 
 

- - - 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: szünetet rendelt el. 
 
SZÜNET! 
 
A szünet után a Képviselő-testület folytatta munkáját! 
 
Az ülés folytatásakor Dr. Egedy Zsolt, Gulykáné Gál Erzsébet, Mészáros László és 
Paczáriné Barna Rozália képviselők nincsenek az ülésteremben, így a jelenlévő 
képviselők száma 14 fő. 
 

- - - 
 

3./ Napirendi pont tárgya:  A Városi Asztalitenisz Verseny megrendezésének 
támogatása 

    
  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e kérdés, észrevétel? 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati 
javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen és 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett az előterjesztést ill. a határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
26/2009. (II. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat 
a Városi Asztalitenisz Verseny megrendezésének támogatásáról 
 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 9.§-ában biztosított jogkörében eljárva, az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 409/2008. (XI.27.) számú 
határozat 3. számú mellékletében (sportrendezvények 2009. évben) az alábbiak 
szerint módosítja a Városi Asztalitenisz Versenyre vonatkozó szövegrészt: 
 

Időpont Rendezvény Helyszín Szervező fedezet/támogatás 

március  Városi 

Asztalitenisz 

Verseny 

Somogyi 

Általános 

Iskola 

Montágh DSE  

30.000,- 

 
A támogatás összegét a 2009. évi költségvetésben tervezni kell. 
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Határidő: 2009. február 28. 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
 
Végrehajtásban közreműködik: 
Jegyzői Titkárság 
Gazdasági Osztály 
A határozatról értesül: 
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
Dr. Németh Mónika jegyző 
Urbán Ildikó aljegyző 
Valamennyi Osztályvezető 
Montágh DSE 

 
- - - 

 
Dr. Egedy Zsolt, Gulykáné Gál Erzsébet és Mészáros László Rozália képviselők az 
ülésterembe visszajöttek, így a jelenlévő képviselők száma 17 fő. 

 
4./ Napirendi pont tárgya:  A sportegyesületek és civil szervezetek 2009. évi 

önkormányzati támogatásának pályázati kiírása 
    

  Napirendi pont előadója: Bánné Hornyik Mária Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln. 
 

Dr. Németh Mónika: tekintettel arra, hogy nincs elfogadott költségvetés, a határozati 
javaslat határidejét kérte módosítani a költségvetés elfogadásának határidejére. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a pályázatot csak a költségvetés 
elfogadása után lehet kiírni. 
 
Pető Istvánné: elmondta, hogy a sportegyesületek és civil szervezetek elnevezést 
módosítani szükséges, mert a költségvetés-tervezetben a 6. oldalon a civil 
szervezeteknél 0 Ft szerepel, és a társadalmi szervezetek soron szerepel a közel 
10.000.000 Ft összeg. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: a határidő a költségvetés elfogadásának határidejére 
módosul. A pályázati kiírás a társadalmi szervezetek elnevezésre módosul. 
 
Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még kérdés, észrevétel? 
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati 
javaslat elfogadásáról a módosításokkal együtt. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett az előterjesztést ill. a határozati javaslatot a módosításokkal együtt elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 

 
 
 



 31 

27/2009. (II. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat 
a társadalmi szervezetek 2009. évi önkormányzati támogatásának pályázati 
kiírásáról 
 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot 
hozta: 
 
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek 

támogatására a melléklet szerinti pályázati kiírást és adatlapot jóváhagyja. A 
pályázati megjelentetésére a költségvetés elfogadását követően kerül sor. 
 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek 
támogatásának melléklet szerinti szabályzatát jóváhagyja. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1-2. pontban foglalt 

feladatokkal kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 
Határidő: a 2009. évi költségvetés elfogadását követően  
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik:    
Jegyzői Titkárság 
A határozatról értesül:  
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
3. Dr. Németh Mónika jegyző 
4. Urbán Ildikó aljegyző 
5. Valamennyi Osztályvezető 

 
- - - 
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PÁLYÁZATI  ADATLAP 
a társadalmi szervezetek 2009. évi önkormányzati támogatásának igényléséhez 

 

1. A pályázó szervezet: 

1.1. Neve:  
 

1.2. Címe:  2740 Abony 

 Utca/tér, házszám:  

 Telefon:  Fax:  

1.3. Levelezési cím: (csak akkor kell kitölteni, ha a szervezet címével nem azonos) 

 2740 Abony 

 Utca/tér, házszám:  

1.4. A szervezet nyilvántartásba vételi okiratának száma: 

1.5. A nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: 

1.6. Bankszámla 
száma: 

 

 

2. A pályázó szervezet képviselője: 

2.1.  Neve:  

2.2. Címe: 2740 Abony 

 Utca/tér, házszám:  

 Telefon:  Fax:  

                 Kérjük csatolni a képviseletre feljogosító okiratot vagy aláírási címpéldányt! 

3. A pályázó szervezetről: 

3.1. A szervezet taglétszáma: 

3.2. Rendszeres összejövetel, foglalkozás, edzés:  

  van  nincs  

 Ha igen, gyakorisága: 

3.3. Utánpótlás neveléssel foglalkozik-e?    

                                igen                           nem  

3.4. A szervezet hány éve működik? 

3.4. A szervezet fizet-e terembérleti díjat? 

  igen  nem  

 Ha igen, összege: 

4. A szervezet 2008. évben folytatott tevékenységéről: 
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4.1. A 2008. évben megvalósult programok, elért eredmények felsorolása: 
 
 
 
 
 

 
5. A szervezet támogatási összege: 

5.1. A 2008. évben kapott 
támogatás összege 

                                           Ft 

5.2. 2009. évben igényelt 
támogatás összege 

                                           Ft 

5.3. A támogatást milyen célra kívánja felhasználni 
(A pályázat mellékleteként csatolható a részletes program, tevékenység ismertetése.) 

 
 
 

6. Nyilatkozat: 
 
6.1. A pályázó szervezet képviselőjének nyilatkozata az érintettség, összeférhetetlenség 

tényéről, vagy ezek hiányáról:  



 34 

 
 
 
6.2. Az érintettség, összeférhetetlenség fennállása esetén:  
 
Nyilatkozat az alapul szolgáló körülmények leírásáról: 
 
 
 
 
 
Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével kapcsolatban, 
illetve összeférhetetlensége megszüntetése érdekében: 
 
 
 
 
 

 
7. Nyilatkozat   
 
Alulírott, a szervezet képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy 
köztartozásunk nincs.  
 
 
 

___________________________________ 
                                                                               szervezet vezetőjének aláírása 
 

 
 
Abony, 2009. _________________ 
 

___________________________________ 
                                                                              szervezet vezetőjének aláírása  
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Városi Önkormányzat                
 
Képviselő-testülete 
H-2740 Abony 
Kossuth tér 1. 

 
 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS  
a társadalmi szervezetek 2009. évi önkormányzati támogatására 

 
 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki 2009. évi önkormányzati 
támogatás igénylésére az alábbi társadalmi szervezetek részére: 
 

- Abony város közigazgatási területén bejegyzett székhellyel rendelkező társadalmi 
szervezetek 

- társadalmi szervezetek részére, amelyeknek bejegyzett országos vagy regionális 
szervezetük Abony város közigazgatási területén önálló szervezeti egységgel 
rendelkezik  

 
Pályázatot a pályázati kiírás mellékletét képező pályázati adatlapon nyújthatnak be, amely 
beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban, vagy letölthető Abony város honlapjáról 
(www.abony.hu).  
 
A pályázatok benyújtásának határideje: a megjelenést követő 15. nap.  
A pályázat leadásának helye: Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkárság  
 
Pályázni a különböző versenyeken történő részvételre, útiköltségre, versenybírói, 
játékvezetői költségek (díjak), illetve a társadalmi szervezet működési költségeinek 
támogatásra lehet.  
A pályázatnak tartalmaznia kell a támogatott célt, a szervezet bemutatását, tevékenységét, 
az elért eredményeket.  
 
A pályázatok elbírálásának határideje a benyújtási határidőt követő első Oktatási, Sport és 
Kulturális Bizottság ülésének időpontja.  
A társadalmi szervezetek támogatási keretösszegét Abony Város Önkormányzat 
költségvetési rendelete tartalmazza. A támogatás elosztásáról az Oktatási, Sport és 
Kulturális Bizottság dönt. A döntésről a bizottság tájékoztatja a Képviselő-testületet, illetve 
minden pályázó írásban értesítést kap. 
 
 
Abony, 2009. február 12.  
 
 
 

                                                           Romhányiné dr. Balogh Edit s. k. 
                                                                                             polgármester      
 

Telefon/Fax: (53) 360-010 
Telefon: (53) 361-571 
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Városi Önkormányzat                
 
Képviselő-testülete 
H-2740 Abony 
Kossuth tér 1. 

 
SZABÁLYZAT  

a társadalmi szervezetek 2009. évi önkormányzati támogatásának 
elosztásáról 

 
1. A szabályzat hatálya kiterjed azon civil és társadalmi szervezetek körére, melyek 
 bejegyzett székhelye Abony város közigazgatási területén van, vagy 
 bejegyzett országos vagy regionális szervezetük a város közigazgatási területén 

önálló szervezeti egységgel rendelkezik.  
 
2. A szabályzat hatálya nem terjed ki pártokra, munkaadói, illetve munkavállalói 

szervezetekre.  
 
3. A társadalmi szervezetek támogatására a Képviselő-testület a költségvetés 

elfogadását követően pályázatot ír ki. A pályázatok benyújtási határideje a 
megjelenést követő 15. nap, helye: Polgármesteri Hivatal.   

 
4. A pályázat közzététele az adott év költségvetésének elfogadása után az Abonyi 

Napló c. helyi lapban, a Kincskereső hirdetési újságban és Abony város honlapján 
történik.  

   
5. A társadalmi szervezetek támogatásának meghatározott keretösszegéből 10 %-os 

tartalékalapot kell képezni, amely a szabadidősport, az eredményességi támogatás, 
valamint előre nem látható egyéb kiadások fedezetére szolgálhat.  
A tartalékalapból igényelhető támogatásra az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság 
2009. szeptember 15-ig pályázatot ír ki. A tartalékalapból igényelhető támogatás 
elbírálása a Szabályzatban foglaltaknak megfelelően történik. 

 
6. A támogatás főbb elosztási elvei:  
 a társadalmi szervezet hány éve működik, 
 a társadalmi szervezetnek hány tagja van, mennyi az igazolt, tagdíjat fizető tagok 

száma,  
 utazási igény (km, költség, résztvevők tervezett létszáma, közlekedési eszköz),  
 versenyen való részvétel (fő), bajnoki mérkőzések száma (egy idényben) 
 teremhasználat díjat fizetnek-e, ennek összege.  

 
7. A támogatás 50 %-át 2009. április 30-ig, második részét 2009. augusztus 15-ig kell a 

szervezetnek átutalni.  
 
8. A támogatás nem fordítható 
 politikai célok megvalósítására,  
 a szervezet alapszabályában meghatározott céloktól eltérő tevékenységre, 
 harmadik személy által történő felhasználásra, 
 személyi jellegű juttatásra, kivétel versenybírói, játékvezetői költség (díj) 
 étkeztetésre, és reprezentációs költségekre.     

Telefon/Fax: (53) 360-010 
Telefon: (53) 361-571 
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9. Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban 
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, 
b) a kizárt közjogi tisztségviselő, 
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy 
szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti 
egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az 
alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi 
szervezet, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének 
tagja, 
f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi 
személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, 
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást 
kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt), 
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított 
országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson, 
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a honlapon közzétették. 
 

10. Ha a pályázó 
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó 
szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, 
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő, 
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy 
szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az 
alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy a társadalmi 
szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, 
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat 
benyújtásával egyidejűleg. 
 
Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a 
támogatási döntés előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül 
kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét. 
 
Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem 
részesülhet. 
 

11. A támogatás összegéről, a meghatározott célról külön megállapodás készül.  
A megállapodást az Önkormányzat nevében a polgármester írja alá.  

 
12. A támogatott köteles az elszámolást a tárgyévet követő január 15-ig megtenni.  

 
Abony, 2009. február 12.                                                         

    Romhányiné dr. Balogh Edit s. k. 
                                                                                     polgármester      
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5./ Napirendi pont tárgya:  Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról 
    

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e kérdés, észrevétel? 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati 
javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett az előterjesztést ill. a határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

28/2009. (II. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat 
a lejárt határidejű határozatokról 
 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, Abony Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott képviselő-testületi határozatok 
végrehajtása kapcsán az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi az 

alábbi határozatokat: 
 

 418/2008. (XII.18.) KEOP-2007-5.1.0 „Az energetikai hatékonyság fokozása” 
című pályázathoz önerő megállapítása 

 421/2008. (XII.18.) A Polgármesteri Hivatal 2009. évi informatikai 
fejlesztésére fedezet biztosítása 

 422/2008. (XII.18.)  Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola 50. éves 
évfordulója alkalmából kiadvány készítésére és a Kinizsi színmű 
bemutatására fedezet biztosítása   

 312/2008. (IX. 25.) A KMOP 2008-2.3.1/C jelű „Parkolók és csomópontok 
fejlesztése” című pályázaton való részvétel 

 387/2008. (XI. 27.) 2009. évi mezőgazdasági haszonbérleti, valamint a 
piacterület bérleti díjak megállapítása 

 417/2008. (XII. 18.) Abony, Árpád u. 1602/2 hrsz-ú ingatlan értékesítésére 
kiírt pályázat elbírálása 

 418/2008. (XII. 18.) KEOP-2007-5.1.0 „Az energetikai hatékonyság fokozása” 
című pályázathoz önerő megállapítása 

 Z-431/2008. (XII. 18.) Lakások önkormányzati érdekből történő bérbeadása 
(Farkasné Fazekas Mária) 

 Z-432/2008. (XII. 18.) Lakások önkormányzati érdekből történő bérbeadása 
(Bankó Gábor) 

 Z-433/2008. (XII. 18.) Lakások önkormányzati érdekből történő bérbeadása 
(Godó Erika) 

 Z-434/2008. (XII. 18.) Lakások önkormányzati érdekből történő bérbeadása 
(Somodi Mária) 

 Z-435/2008. (XII. 18.) Lakások önkormányzati érdekből történő bérbeadása 
(Varga Melinda) 
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 bérbeadására kiírt pályázat elbírálása (Nagy Mónika) 
 Z-436/2008. (XII. 18.) Abony, Kossuth tér 2. III/3. szám alatti önkormányzati 

lakás  
 Z-439/2008. (XII. 18.) Abony, Kossuth tér 2. III/3. szám alatti önkormányzati 

lakás bérbeadására kiírt pályázat elbírálása (Lakatos Andrea) 
 Z-438/2008. (XII. 18.) Abony, Kossuth tér 2. III/3. szám alatti önkormányzati 

lakás bérbeadására kiírt pályázat elbírálása (Döme Lászlóné) 
 Z-437/2008. (XII. 18.) Abony, Kossuth tér 2. III/3. szám alatti önkormányzati 

lakás bérbeadására kiírt pályázat elbírálása (Andó István) 
 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő hosszabbítását 
rendeli el az alábbi határozat végrehajtására: 
 

 387/2008. (XI. 27.) 2009. évi mezőgazdasági haszonbérleti, valamint a 
piacterület bérleti díjak megállapítása 
Határidő: 2009. december 31. 

 416/2008. (XII. 18.) A Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság megbízása Főtér 
kivitelezésére közbeszerzési eljárás lefolytatására 
Határidő: 2009. március 31. 

 421/2008. (XII.18.) A Polgármesteri Hivatal 2009. évi informatikai 
fejlesztésére fedezet biztosítása 
Határidő: 2009. december 31. 

 
A határozatról értesülnek: 
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
Dr. Németh Mónika jegyző 
Urbán Ildikó aljegyző 
Valamennyi Osztályvezető 

 
- - - 

 
6./ Napirendi pont tárgya:  Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi 

Kiállítóhely pályázatának támogatása 
    

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e kérdés, észrevétel? 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati 
javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett az előterjesztést ill. a határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
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29/2009. (II. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat 
az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 
pályázatának támogatásáról 
 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot 
hozza: 
 
1. A 2009. évi Nyugdíjas Nap költségeinek biztosítására pályázat benyújtását 

támogatja azzal, hogy a 2009. évi költségvetésében a pályázat során 
megnyert, önrészt meghaladó, összeget az intézmény költségvetésében 
fedezetként biztosítja. 

 
2. Az utófinanszírozást követően az Intézmény a fedezetként meghatározott 

összeggel elszámol. 
                       
Határidő: 2009. december 31.  
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik:  
Jegyzői Titkárság 
Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 
Határozatról értesül: 
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
3. Dr. Németh Mónika jegyző 
4. Urbán Ildikó aljegyző 
5. Valamennyi Osztályvezető 
6. Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 

 
- - - 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy van-e még kérdés, észrevétel? 
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
A Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját! 
 
Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül! 
 
Mivel több napirend és hozzászólás a nyílt ülésen nem volt, így Romhányiné dr. 
Balogh Edit polgármester az ülést bezárta. 
 

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

Mészáros László               Szabó András Istvánné  
jegyzőkönyv hitelesítők 

 


