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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 29-én 
megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: Bánné Hornyik Mária, Csányi Tibor, Dr. Egedy Zsolt, Földi Áron, 
Habony István, Kovács László, Kocsiné Tóth Valéria, Krupincza Tibor, Murvainé 
Kovács Rita, Parti Mihály, Pető Istvánné, Retkes Mária, Romhányiné dr. Balogh Edit, 
Szabó András Istvánné 14 fő 
 
Napirend tárgyalása közben érkezett: Gulykáné Gál Erzsébet, Mészáros László 
 
Távolmaradását jelezte: Paczáriné Barna Rozália 
 
Polgármesteri Hivatal részéről: Dr. Németh Mónika jegyző, Urbán Ildikó aljegyző, 
Dusa Zsuzsanna településfejlesztési osztályvezető, Kovács Teodóra humán 
közszolgáltatások és munkaügyi osztályvezető, Dr. Pástét Rita jegyzői 
titkárságvezető, Bóta Lászlóné Okmányiroda vezetője, Bankó Gábor okmányirodai 
ügyintéző, Szekeres Marianna jegyzőkönyvvezető 
 
Intézmények részéről jelen volt: Kazinczyné Juhász Ildikó Somogyi Imre Általános 
Iskola mb. vezetője, Falusiné Nagy-Juhák Andrea Somogyi Imre Általános Iskola mb. 
igazgatóhelyettes, Nagy Andrea Montágh Imre Általános, Óvoda és EGYMI mb. 
igazgatója   
 
Meghívottként jelen volt: Csibrány Lászlóné kitüntetett pedagóus, Pintér Gábor r. 
alezredes abonyi őrsparancsnok, Ambrus Zoltán Ceglédi Rendőrkapitányság 
parancsnoka, Kovács Norbert abonyi őrsparancsnok helyettese, Hamar Ilona Újvilág 
Földtulajdonosi Közösség Elnöke, Krupincza Andrea Power Karate SE Elnöke 
 
Külsős bizottsági tag: Temesközy Tamás 
 
Állampolgári megjelenés: 2 fő 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Köszöntötte a jelenlévőket, megállapította, hogy a 
képviselő-testület határozatképes.  
 
Jegyzőkönyvi hitelesítők személyére javasolta Pető Istvánné és Retkes Mária 
képviselőket. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a jegyzőkönyvi hitelesítők 
személyéről. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 2 
tartózkodás mellett egyetértett Pető Istvánné és Retkes Mária jegyzőkönyvi 
hitelesítők személyével. 
 

 

 

 

- - - 
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Meghívóban kiadott napirendi pontok: 
Napirend előtt: Rendőr őrsparancsnok bemutatkozása 

 

Nyílt ülés: 

Napirend:        Előadó: 

 

1. Az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság nem Romhányiné dr. Balogh Edit 

képviselő tagjának megválasztása   Polgármester 

 

2. Megállapodás a Ceglédi Többcélú Kistérségi Romhányiné dr. Balogh Edit 

Társulás által a logopédiai és gyógytestnevelési Polgármester 

feladatok 2009. augusztus 31-ig történő ellátására 

 

3. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által Romhányiné dr. Balogh Edit 

meghirdetett téli közmunkaprogramban való Polgármester 

részvétel meghosszabbítása és pályázati  

önerejének biztosítása 

 

4. Országos Diákolimpia Döntő megrendezésé- Romhányiné dr. Balogh Edit 

nek támogatása     Polgármester 

 

5. Az abonyi mezőőri őrszolgálat felállítása  Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

6. A 2009/2010 tanév fenntartói órakeretének   Bánné Hornyik Mária 

meghatározása     Oktatási,Sport és Kult.Biz.Eln. 

 

7. Pedagógus álláshelyek számának meghatározása Bánné Hornyik Mária 

az oktatási intézményekben    Oktatási,Sport és Kult.Biz.Eln. 

 

8. Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola  Romhányiné dr. Balogh Edit 

Pedagógiai Programjának módosítása  Polgármester 

 

9. Főtér pályázat megvalósításához kapcsolódó Romhányiné dr. Balogh Edit 

kiviteli terv elkészítésére tervező megbízása Polgármester 

 

10. A 2009 – 2010. évi független értékbecslői   Romhányiné dr. Balogh Edit 

feladatok ellátása     Polgármester 

 

11. A 2009 - 2010. évi földmérői feladatok ellátása Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

12. 2009. évi városi rendezvények hangosítására Romhányiné dr. Balogh Edit 

kötendő szerződés jóváhagyása   Polgármester 

 

13. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2009. évi Romhányiné dr. Balogh Edit 

teljesítmény követelményeinek alapját képező Polgármester 

kiemelt célok meghatározása 

 

14. Csatorna II. ütem hátralékaival kapcsolatos   Retkes Mária 

intézkedések eredményéről szóló tájékoztató Pénzügyi Bizottság Elnöke 

elfogadása 
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15. Háziorvosi tevékenység ellátása céljából   Romhányiné dr. Balogh Edit 

igénybevett orvosi rendelő helyiség bérleti   Polgármester 

szerződésének meghosszabbítása 2009. évre 

 

16. Bizottságok Ellenőrzési Tervének jóváhagyása Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

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

Polgármester 

 
Javasolta, hogy vegyék fel a nyílt ülés 19. napirendi pontjaként, a „Egyebek” c. 
napirendi pontot. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett a napirendi pont felvételét egyhangúlag elfogadta. 
 

1/2009. (I.29.) sz. Képviselő-testületi határozat napirendi pont 
felvételéről 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvényben biztosított 
jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony Város Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2007. (VI. 29.) számú 
rendelet 16. § (7) bekezdésében foglaltakat, a meghívóban nem szereplő 
„Egyebek” című napirendi pontot a képviselő-testületi ülésen a nyílt ülés 
19. napirendi pontjaként napirendre tűzi. 

 
Határidő: azonnal, 2009. január 29. 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 
Javasolta, hogy vegyék fel a nyílt ülés 16. napirendi pontjaként, a „Klapka Gy. u. 
11/a. sz. alatti helyiségek más célú hasznosítása ” c. napirendi pontot. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett a napirendi pont felvételét egyhangúlag elfogadta. 
 

2/2009. (I.29.) sz. Képviselő-testületi határozat napirendi pont 
felvételéről 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvényben biztosított 
jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony Város Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2007. (VI. 29.) számú 
rendelet 16. § (7) bekezdésében foglaltakat, a meghívóban nem szereplő 
„Klapka Gy. u. 11/a. sz. alatti helyiségek más célú hasznosítása” 
című napirendi pontot a képviselő-testületi ülésen a nyílt ülés 16. 
napirendi pontjaként napirendre tűzi. 

 
Határidő: azonnal, 2009. január 29. 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
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Elmondta, hogy mielőtt megkezdenék a napirendi pontok megtárgyalását, 
köszöntsék Csibrány Lászlóné kitüntetett tanárnőt és Pintér Gábort az Abonyi 
Rendőrőrs parancsnokát. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a zárt ülés napirendi pontjának 
elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett a zárt ülés napirendi pontját egyhangúlag elfogadta. 
 

Zárt ülés: 

Napirend: 

1. Petrezselyem Attila részére önkormányzati  Romhányiné dr. Balogh Edit 

lakás önkormányzati érdekből történő bérbe- Polgármester 

adása 

 

- - - 

 
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a nyílt ülés napirendi pontjainak 
elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett a napirendet egyhangúlag elfogadta. 
 

Napirend előtt:  Rendőr őrsparancsnok bemutatkozása 

Csibrány Lászlóné Apáczai Kiadó által kitüntetett pedagógus 

köszöntése 

 

Napirend:        Előadó: 

 

1. Az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság nem Romhányiné dr. Balogh Edit 

képviselő tagjának megválasztása   Polgármester 

 

2. Megállapodás a Ceglédi Többcélú Kistérségi Romhányiné dr. Balogh Edit 

Társulás által a logopédiai és gyógytestnevelési Polgármester 

feladatok 2009. augusztus 31-ig történő ellátására 

 

3. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által Romhányiné dr. Balogh Edit 

meghirdetett téli közmunkaprogramban való Polgármester 

részvétel meghosszabbítása és pályázati  

önerejének biztosítása 

 

4. Országos Diákolimpia Döntő megrendezésé- Romhányiné dr. Balogh Edit 

nek támogatása     Polgármester 

 

5. Az abonyi mezőőri őrszolgálat felállítása  Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

6. A 2009/2010 tanév fenntartói órakeretének   Bánné Hornyik Mária 

meghatározása     Oktatási,Sport és Kult.Biz.Eln. 
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7. Pedagógus álláshelyek számának meghatározása Bánné Hornyik Mária 

az oktatási intézményekben    Oktatási,Sport és Kult.Biz.Eln. 

 

8. Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola  Romhányiné dr. Balogh Edit 

Pedagógiai Programjának módosítása  Polgármester 

 

9. Főtér pályázat megvalósításához kapcsolódó Romhányiné dr. Balogh Edit 

kiviteli terv elkészítésére tervező megbízása Polgármester 

 

10. A 2009 – 2010. évi független értékbecslői   Romhányiné dr. Balogh Edit 

feladatok ellátása     Polgármester 

 

11. A 2009 - 2010. évi földmérői feladatok ellátása Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

12. 2009. évi városi rendezvények hangosítására Romhányiné dr. Balogh Edit 

kötendő szerződés jóváhagyása   Polgármester 

 

13. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2009. évi Romhányiné dr. Balogh Edit 

teljesítménykövetelményeinek alapját képező Polgármester 

kiemelt célok meghatározása 

 

14. Csatorna II. ütem hátralékaival kapcsolatos   Retkes Mária 

intézkedések eredményéről szóló tájékoztató Pénzügyi Bizottság Elnöke 

elfogadása 

 

15. Háziorvosi tevékenység ellátása céljából   Romhányiné dr. Balogh Edit 

igénybevett orvosi rendelő helyiség bérleti   Polgármester 

szerződésének meghosszabbítása 2009. évre 

 

16. Klapka Gy. u. 11/a. sz. alatti helyiségek más célú Romhányiné dr. Balogh Edit 

hasznosítása      Polgármester 

 

17. Bizottságok Ellenőrzési Tervének jóváhagyása Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

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

Polgármester 

19. Egyebek 

 

Zárt ülés: 

Napirend: 

1. Petrezselyem Attila részére önkormányzati  Romhányiné dr. Balogh Edit 

lakás önkormányzati érdekből történő bérbe- Polgármester 

adása 

 

- - - 

 

Gulykáné Gál Erzsébet képviselő az ülésterembe megérkezett, így a jelenlévő 
képviselők száma 15 fő. 
 
Csibrány Lászlóné és Pintér Gábor köszöntése 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntötte Csibrány 
Lászlónét a Somogyi Imre Általános Iskola pedagógusát, aki megkapta az Apáczai 
Kiadó kitüntetését. Már 34 éve van a pedagógusi pályán, a Somogyi Imre Általános 
Iskolában tanít, sok tehetséges gyermek nyert versenyt a közreműködése által. 
Gratulált neki és további sok sikert és egészséget kívánt.  
 
Kazinczyné Juhász Ildikó: Köszöntötte a Somogyi Imre Általános Iskola 
pedagógusai nevében Csibrány Lászlónét, sok egészséget és sok sikert kívánt. 
 
Csibrány Lászlóné: Köszöntötte a jelenlévőket, és megköszönte a meghívást. 
Megköszönte a Képviselő-testület tagjainak, Romhányiné dr. Balogh Edit 
polgármesternek az elismerést, és a Somogyi Iskola pedagógusainak, akik 
felterjesztették a díjra.  
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Köszöntötte Pintér Gábor r. alezredes, Kovács 
Norbert őrsparancsnok helyettest, valamint Ambrus Zoltánt a Ceglédi 
Rendőrkapitányság parancsnokát. 
 
Pintér Gábor: Köszöntötte a jelenlévőket, és megköszönte a meghívást. Elmondta, 
hogy sajnálja, hogy a decemberi testületi ülésen nem tudott jelen lenni, de 
autóbalesete volt. Elmondta, hogy 1969-ben született Nagykőrösön, ahol jelenleg is 
lakik, feleségével, aki fodrász, valamint 16 éves lányával és 13 éves fiával. A 
szakközépiskolát Cegléden végezte a Török János Szakközépiskolában. Édesapja 
szintén rendőr volt, édesanyja, pedig a MÁV-nál volt raktárvezető. Főiskolára, 
Szentendrére, a Károlyi László Katonai Főiskolára járt, ahol üzemmérnöki diplomát 
szerzett, majd a Magyar Hondvédségnél volt műszaki beosztásban 15 évig. Később 
Ceglédre került, majd a laktanya megszűnése után, képezte át magát a Rendőrtiszti 
Főiskolán. Ezután a Ceglédi Rendőrkapitányság Igazgatás Rendészeti Osztályára 
került alosztályvezetőnek. A későbbiek folyamán 6 évig volt ügyeletvezető, majd a 
Bűnügyi Osztályra került, ahol szintén alosztályvezetői beosztásban dolgozott. 
Elsősorban bűnmegelőzéssel foglalkozott, volt bűnmegelőzési referens is. Godó 
Tibor volt őrsparancsnok kereste meg, hogy az ő nyugdíjba vonulása után, elvállalná-
e az Abonyi Rendőrőrs őrparancsnokságát. Amely felkérést nagyon szívesen vette. 
Bemutatta helyettesét, Kovács Norbertet, aki kiemelt főnyomozó, és nagy szakmai 
tapasztalattal rendelkezik. Kérte a hivataltól, és a képviselőktől, hogy bármilyen 
probléma merül fel, azt jelezni kell, és közösen keressék a megoldást. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Megköszönte a részvételt, és mind kettejük számára 
nagyon sok sikert kívánt.  
 
Kérdezte van-e napirend előtti kérdés, hozzászólás? 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 

- - -  
 

1./ Napirendi pont tárgya: Az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság nem 
képviselő tagjának megválasztása 
 
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, valamint az 
előterjesztésben foglaltakat. Köszöntötte Dr. Mucsányi Mártont, akit a Tiszta Udvar 
Rendes Ház Egyesület javasolt, az Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagjának 
megválasztására. 
 
Dr. Mucsányi Márton: Köszöntötte a jelenlévőket, továbbá köszönte a bizalmat és a 
meghívást. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése Dr. 
Mucsányi Mártonhoz? 
 
Kérdés nem volt. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés, és a határozati 
javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen, 0 nem szavazattal és 0 
tartózkodással, az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, 
és a következő határozatot hozta: 
 

3/2009. (I.29.) sz. Képviselő-testületi határozat az Ügyrendi és 
Közbiztonsági Bizottság nem képviselő 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 203/2006.(X.12.) számú 
határozatával létrehozott Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság nem 
települési képviselő tagjának 

 
Dr. Mucsányi Mártont 

(2740 Abony, Ceglédi út 24.) 
 

megválasztja. 
 

A határozatról értesül:  
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
Dr. Németh Mónika jegyző 
Urbán Ildikó aljegyző 
Valamennyi Osztályvezető 
Dr. Mucsányi Márton 2740 Abony, Ceglédi út 24. 

 
- - - 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: kérte a jelenlévőket, hogy Dr. Mucsányi Márton 
eskütételéhez álljanak fel. Felkérte Dr. Mucsányi Mártont, hogy az „Én” után mondja 
a saját nevét, majd az eskü szövegét. 
 
 
 
 
Eskü: 
 
„Én Dr. Mucsányi Márton esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar 
Köztársasághoz hű leszek, az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt 
megtartom és megtartatom, a tudomásomra jutott titkot megőrzöm, bizottsági 
tag tisztségemből eredő feladataimat Abony város fejlődésének előmozdítása 
és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. 
 
Isten engem úgy segéljen! „ 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: felkérte Dr. Mucsányi Mártont, hogy az esküszöveget 
kézírásával lássa el. 
 

- - - 
 

2./ Napirendi pont tárgya: Megállapodás a Ceglédi Többcélú Kistérségi 
Társulás által a logopédiai és gyógytestnevelési feladatok 2009. augusztus 
31-ig történő ellátására 
 
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, valamint az 
előterjesztésben foglaltakat. 
 
Mészáros László képviselő az ülésterembe megérkezett, így a jelenlévő 
képviselők száma 16 fő. 
 
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem szavazattal és 0 
tartózkodás mellett, az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

4/2009. (I.29.) sz. Képviselő-testületi határozat a Ceglédi Többcélú 
Kistérségi Társulás által a logopédiai és gyógytestnevelési feladatok 
2009. augusztus 31-ig történő ellátására kötendő megállapodás 
jóváhagyásáról 
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Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 9.§-ában biztosított jogkörében eljárva a 
következő határozatot hozta: 

 
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét 

képező Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulással - 2008. december 31. és 
2009. augusztus 31. közötti időszakra a logopédiai és gyógytestnevelési 
feladatok ellátásról szóló Megállapodást jóváhagyja. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás 

aláírására.   
 

Határidő: 2009. február 15.  
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik:    
Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény  
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. Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 
6. Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény  
7. Valamennyi Osztályvezető 

 
- - - 

 
3./ Napirendi pont tárgya: A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által 
meghirdetett téli közmunkaprogramban való részvétel meghosszabbítása és 
pályázati önerejének biztosítása 

 
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, valamint az 
előterjesztésben foglaltakat.  
 
Kérdezte van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte, hogy szavazzanak az előterjesztés, valamint a határozati javaslat 
elfogadásról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem szavazattal és 0 
tartózkodás mellett, az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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5/2009. (I.29.) sz. Képviselő-testületi határozat a Szociális és 
Egészségügyi Minisztérium által meghirdetett téli közmunkaprogramban 
való részvétel meghosszabbításáról és pályázati önerejének 
biztosításáról 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 9.§-ban biztosított jogkörében eljárva az alábbi 
határozatot hozza: 

 
1./ Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi szándékát a 
Szociális és Munkaügyi Minisztérium által a munkanélküliek téli hónapokban 
történő foglalkoztatására kiírt pályázatban való további részvételre. 

 
2./ A képviselő-testület a pályázat önerejét 220.000.- forintban állapítja meg, 
fedezetét a 2009. évi költségvetés terhére biztosítja. 

 
3./ A képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázathoz 
kapcsolódó feladatok ellátására, a szükséges dokumentumok aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
A végrehajtásban közreműködik: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi 
Osztály 
A határozatról értesül:  
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
3. Dr. Németh Mónika jegyző 
4. Urbán Ildikó aljegyző 
4.  CTKT Munkaszervezete Cegléd, Kossuth tér 1. 

     5.  Gazdasági Osztály Helyben 
       6.  Valamennyi Osztályvezető Helyben 

 
- - - 

 
4./ Napirendi pont tárgya: Az Országos Kyokushin Karate Gyermek és 
Serdülő Verseny megrendezésének támogatása 

 
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, valamint az 
előterjesztésben foglaltakat, köszöntötte Krupincza Andreát a POWER Karate SE 
elnökét. 
 
Krupincza Andrea: Köszöntötte a jelenlévőket, és megköszönte a meghívást. 
Elmondta, hogy október 17-ére kapott az egyesület egy felkérést, hogy rendezzék 
meg az Országos Kyokushin Karate Gyermek és Serdülő Versenyt. A felmérések 
alapján közel 300 fős részvételre lehet számítani, és ehhez szeretnének 400.000,- Ft 
támogatást kérni.  
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Megköszönte az ismertetést, megkérdezte Krupincza 
Andreát, hogy van-e a versenyen nevezési díj? 
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Krupincza Andrea: 500 Ft nevezési díj van. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte van-e még kérdés, hozzászólás? 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem szavazattal és 0 
tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot, egyhangúlag 
elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 

6/2009. (I.29.) sz. Képviselő-testületi határozat az Országos 
Kyokushin Karate Gyermek és Serdülő 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 mellékletét (sportrendezvények 2009. évben) az 
alábbiakkal egészíti ki: 

 

Időpont Rendezvény Helyszín Szervező fedezet/támogatá
s 

október 17. Országos 
Kyokushin 

Karate 
Gyermek és 

Serdülő 
Verseny 

Városi 
Sportcsar

nok 

POWER 
Karate 

Sportegyesül
et 

 
400.000,- 

 
A támogatás összegét a 2009. évi költségvetésben tervezni kell. 

 
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 
Power Karate Sportegyesület 

 
- - - 
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5./ Napirendi pont tárgya: Az abonyi mezei őrszolgálat létrehozása 
 

Napirendi pont előadója: Mészáros László Gazdasági Bizottság Elnöke 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, felkérte Mészáros 
Lászlót ismertesse az előterjesztésben foglaltakat.  
 
Mészáros László: Köszöntötte a jelenlévőket. Ismertette az előterjesztésben 
foglaltakat, valamint a Gazdasági Bizottság határozatát. Javasolta a mezei 
őrszolgálat létrehozásának támogatását, a környező településeken ez már működik. 
A mezei őrszolgálat olyan szempontból is hatékony lehet, hogy a város külterületén 
az illegális szemétlerakók száma, valamely mértékben csökkenne.  
 
Retkes Mária: Köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta, hogy a napirendi pontot, a 
Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta, de több problémát is felfedeztek ezzel 
kapcsolatban. A központi költségvetésből az 50%-ot meg lehet igényelni, de viszont 
egy mezőr teljes felszereltsége 1 millió 300 ezer forint. Legalább két mezőőrre volna 
szükség és a pontos terület nagyságát sem tudják. A folyamatos működésre is lehet 
igényelni pénzt, vagy csak a felszerelésre. Jó lenne tudni, továbbá, hogy a 
földhasználók ehhez mennyiben járulnának hozzá. Ahol ez már működik, ott 
mindenhol a gazdák hektáronkénti mértékben hozzájárulnak. Ismertette a Pénzügyi 
Bizottság határozatát. Javasolta, hogy a fentiek ismeretében térjenek vissza a 
napirendi pontra.  
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Egyet értett mind a Gazdasági, mind pedig a 
Pénzügyi Bizottság határozatával, a tényleges költségek ismeretében vissza kell rá 
térni, fel kell keresni a gazdákat. Megkérdezte Hamar Ilonát a Földtulajdonosi 
Közösség Elnökét, hogy kíván-e hozzászólni? 
 
Hamar Ilona: Abban állapodtak meg a gazdákkal, hogy még visszatérnek rá és 
letisztázzák, hogy ki tartana rá igényt. 
 
Parti Mihály: Köszöntötte a jelenlévőket. Korábbi időkben a mezőőri szolgálat 
kötelező feladata volt, az akkor még tanácsnak. Amennyiben a testület úgy dönt, 
hogy létrehozza ezt a szolgálatot, akkor valamilyen díjtételt is meg kell állapítani. 
Javasolta támogatni, továbbá meg kellene hozzá találni a megfelelő személyi és 
tárgyi feltételt, hogy ez funkciójának megfelelően működjön. Lehetne még feladatokat 
hozzákapcsolni, nagyon sok a külterületen az illegális hulladéklerakás, talán e 
szolgálat által ezek száma is csökkene. Létre kell hozni egy fórumot és a 
legérintettebbeket meg kell kérdezni.  
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kiegészítésként elmondta, hogy az Önkormányzat 
feladata abban merül ki, hogy e témában rendeletet alkot, valamint a mezőőri 
szolgálat költségeit díjban beszedi a gazdáktól, ez adók módjára behajtható. 
Szükség van egy fórum összehívására.  
 
Csányi Tibor: Köszöntötte a jelenlévőket. Korábban már volt ilyen kezdeményezés, 
és kiszámolták, hogy mennyiben kerülne két mezőőrrel egy ilyen szolgálat 
létrehozása és az egész éves költsége. A megállapított 10/ha-os díjat a gazdák nem 
voltak hajlandóak fizetni, amennyiben viszont ha fizetik, és valamilyen kár éri őket az 
Önkormányzat kártérítéssel tartozik irányukba. Úgy tudná elképzelni, ha a gazdák 
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önszerveződésén belül jönne létre. Javasolta támogatni a mezőőri szolgálat 
felállítását, de csak abban az esetben, ha az érintett gazdák ennek fenntartásában 
hozzájárulnak, ők működtetik. Régen a TSZ-eknek is megvolt a saját mezőőre. 
Lopások esetében a kártérítési kötelezettséget az Önkormányzat részéről nem tud 
elképzelni. Adók módjára a díjakat beszedni nagyon nehéz a város lakosságától. 
 
Dr. Egedy Zsolt: Véleménye szerint egy nagyon komoly problémáról van szó. 
Megemelkedett mind az illegális szemétlerakók, mind pedig az illegális fakivágások 
száma. Javasolta a kezdeményezést támogatni, továbbá a fórum összehívását. A 
kártérítésre vonatkozó jogi hátteret ezen a fórumon a gazdákkal le kell egyeztetni. 
Először próbálják meg ezen a 3700 ha-os területen. Javasolta a kezdeményezést 
támogatni.  
 
Romhányin dr. Balogh Edit: Javasolta azon javaslat elfogadását, hogy hozzanak 
létre egy fórumot, melyre meghívják a gazdákat, és a gazdákat felkérik javaslataik 
megtételére, hogy milyen mértékben tudnak hozzájárulni a költségekhez.  
 
Kérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Ismertette a határozati javaslatot: 

A Képviselő-testület kezdeményezi Gazdafórum megszervezését Gazdasági 
Bizottsági ülés keretében, melynek során a felmerülő költségek ismeretében 
felkérik az érintett gazdákat javaslataik megtételére, arra vonatkozóan, hogy 
az abonyi mezőőri őrszolgálat létrehozásához milyen mértékben tudnak 
hozzájárulni.  
 
Ezen javaslatok ismeretében a Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri 
Hivatalt, az abonyi mezőőri őrszolgálatról szóló rendelet-tervezet 
megalkotására.  

 
Kérte, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadásáról 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem szavazattal és 0 
tartózkodás mellett, az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag 
elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 

7/2009. (I. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat az abonyi mezőőri 
őrszolgálat felállításáról 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva a következő 
határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület kezdeményezi Gazdafórum megszervezését Gazdasági 
Bizottsági ülés keretében, melynek során a felmerülő költségek ismeretében 
felkérik az érintett gazdákat javaslataik megtételére, arra vonatkozóan, hogy 
az abonyi mezőőri őrszolgálat létrehozásához milyen mértékben tudnak 
hozzájárulni.  
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Ezen javaslatok ismeretében a Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri 
Hivatalt, az abonyi mezőőri őrszolgálatról szóló rendelet-tervezet 
megalkotására.  
 
 
Határidő: 2009. május 30. 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester  
Végrehajtásban közreműködik: 
Hatósági és Építésügyi Osztály 
A határozatról értesül: 
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
Dr. Németh Mónika jegyző 
Urbán Ildikó aljegyző 
Hamar Ilona Földtulajdonosi közösség elnöke 
Valamennyi osztályvezető 

 
- - - 

 
6./ Napirendi pont tárgya: A 2009/2010. tanév fenntartói órakeretének 
meghatározása 

 
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, valamint az 
előterjesztésben foglaltakat. A két általános iskola esetében az idei költségvetés 
elkészítésénél úgy kalkuláltak, hogy betervezésre kerüljön a plusz 3%-os órakeret, 
de a gazdasági helyzetre való tekintettel javasolta, hogy erre térjenek vissza a 
beiskolázások után. Amíg az iskolák alapító okiratában önként vállalt plusz 
feladatként szerepel, addig ezt a fenntartónak finanszírozni kell.  
 
Habony István: Sajnálattal vette tudomásul a Magyar Államkincstártól érkezett 
levelet, melyben az szerepel, hogy nem finanszírozzák a helyi körültekintés 
hiányában. A közelmúltban, mind a két általános iskola esetében létszámleépítés 
történt, ebből következően ennek 11 millió forint anyagi vonzata volt a várost 
érintően, melye a hivatal megigényelt a MÁK-tól. A Magyar Államkincstár azt 
válaszolta, hogy sem a megigényelt, sem pedig a már korábban megigényelt és 
általuk teljesített összegekre az Önkormányzat nem jogosult, mert időközben 
létszámbővítés történt. Korábban megkérdezte, hogy ez az összeg valóban jár-e az 
Önkormányzatnak és azt a választ kapta, hogy nem. Kérte, hogy ezt vizsgálják ki, és 
azt is, hogy ki a felelős. 
 
Dr. Egedy Zsolt: A levél ténybeli adatokat nem tartalmaz, ezek nélkül nem akar 
minősíteni. Egyet értett azon javaslattal, hogy a Hivatal ezt vizsgálja meg.  Javasolta, 
hogy a Képviselő-testület döntsön úgy, hogy a költségvetésben a 103%-os 
órakeretet tervezi be, de arról ne döntsön, hogy ezt 2009. szeptember 1-jétől oda is 
adja az iskolák számára, ennek legkésőbbi döntési határideje 2009. június 30-a. Ez 
alatt az idő alatt úgyis ki fog derülni, hogy hány gyermek felvételizett és nyert felvételt 
középfokú oktatási intézménybe, a felvételi eredmények milyen összefüggésben 
vannak a plusz órákkal. Véleménye szerint készítsen mind a két iskola kimutatást, 
hogy ezt a plusz 3%-os órakeretet milyen órákra használták fel az elmúlt tanévben. 
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Ez a 3% a következő tanévre vonatkozóan kb. 6-7 millió forintos összeget jelent 
majd. Arról sosem kaptak kimutatást, hogy ebből mennyi volt a felzárkóztató óra és a 
tehetség-gondozás. A két általános iskola színvonalát meg kell tartani, sőt emelni 
kell, hogy versenyképes maradjon, és itt maradjanak helyben a tehetséges gyerekek, 
ezt figyelembe kell venni. Javasolta a Pénzügyi Bizottság határozatát támogatni. 
 
Retkes Mária: Ismertette a Pénzügyi Bizottság határozatát. Véleménye szerint az 
iskolák Pedagógiai Programjaival elég nagy problémák vannak. Amikor bekerül 
testület elé, általában már ki van a határidőből csúszva, valamint elhangzik, hogy 
anyagi vonzattal nem jár. A pedagógiai program-módosításoknál soha sem szerepel, 
hogy milyen anyagi vonzattal jár, ezt ezek végén fel kellene tüntetni. A határidők 
betartásával nyomot lehetne követni ezeket a dolgokat. A költségvetésbe beépítették 
a létszámleépítéseket, nagyon rosszul járt az Önkormányzat, mert most vissza kell 
fizetni. Az óraszámokat érintően sor kerül az Oktatási Bizottsággal egy együttes 
ülésre, ahol felül fogják vizsgálni az órakeret felhasználásokat, és csak ezek 
ismeretében hoznak döntést.  
 
Bánné Hornyik Mária: Köszöntötte a jelenlévőket, elmondta, hogy elmúlt ülésén az 
Oktatási Bizottság is megtárgyalta ezt a napirendi pontot, kérte, hogy a testület 
továbbra is támogassa a plusz 3%-os órakeret megítélését. Az ellátandó óra a 
törvényi kereteknek megfelelően történt, a plusz 3%-os órakeret felhasználása 
tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra lett fordítva. Meg kell tartani a 
versenyképességet. Nagyon sok a hátrányos helyzetű gyermek az osztályokban, 
ezért nagyon sok felzárkóztató órákra van szükség. Javasolta támogatni azt a 
javaslatot, hogy a két általános iskola készítsen egy kimutatást, hogy ezt mire 
fordítja, de ezt az iskolák a tehetséggondozásra és felzárkóztatásra fordítják. Kérte, 
hogy a testület támogassa az Oktatási Bizottság határozatát. Ismertette az Oktatási 
Bizottság határozatát.  
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta, hogy az Oktatási és a Pénzügyi Bizottság 
együttes bizottság keretén belül vizsgálja meg a plusz 3%-os órakeret 
felhasználását, és majd csak 2009. június hónapban döntsenek róla.  
 
Habony István: A 11 millió forint ügyében valamit lépni kellene.  
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Írásban tájékoztatást fognak róla adni. A Gyulai 
Iskola esetében két pedagógus került leépítésre, azonban fel kellett venni újra két 
pedagógust egy év után. Korábban nem lehetett tudni, hogy a létszám miatt szükség 
lesz-e rá. A MÁK nem intézményi, hanem városi szinten nézi. A 4 milliót vissza kell 
fizetni, mert öt évig a kötelezettséget nem tudták tartani, a 7 milliót, pedig nem tudják 
megigényelni, mert létszámnövekedés van és ebből ered a 11 millió. A pedagógus 
létszámot a Képviselő-testület hagyta jóvá.  
 
Habony István: Amikor korábban megkérdezte, hogy ez jár-e valamilyen 
következménnyel, akkor azt a választ kapta, hogy nem. Ki kell vizsgálni.  
 
Dr. Egedy Zsolt: Javasolta, hogy a Hivatal a MÁK-tól érkezett levelet vizsgálja meg, 
és annak hátterét, készüljön egy áttekintő anyag.  
 
Csányi Tibor: A probléma az, hogy nem a kötelező feladatokra lett pedagógus 
felvéve és ezért nem kapják meg a támogatást. 



17 

 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Ismertette a határozati javaslat 1. pontját: 

1. A Képviselő-testület az Oktatási valamint a Pénzügyi Bizottság által 
megvizsgált plusz 3%-os órakeret többletfinanszírozásának megítélésére 
a Somogyi és Gyulai Iskola tekintetében visszatér a létszámokat érintő 
statisztikai kimutatások ismeretében 2009. június hónapban.  

 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 1. 
pontjának elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen, 0 nem szavazattal és 1 
tartózkodás mellett a határozati javaslat 1. pontját elfogadta. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati 
javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen, 0 nem szavazattal és 1 
tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta, és a 
következő határozatot hozta: 
 

8/2009. (I.29.) sz. Képviselő-testületi határozat a 2009/2010. tanév 
fenntartói órakeretének meghatározásáról 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe 
véve a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltakat, az alábbi 
határozatot hozta: 

 
1.A Képviselő-testület az Oktatási valamint a Pénzügyi Bizottság által 
megvizsgált plusz 3%-os órakeret többletfinanszírozásának megítélésére a 
Somogyi és Gyulai Iskola tekintetében visszatér a létszámokat érintő 
statisztikai kimutatások ismeretében 2009. június hónapban.  

 
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Montágh Imre 

Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény a 2009/2010. tanévben a kötelezően 
finanszírozandó 100 %-os órakeretet biztosítja. 

 
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kinizsi Pál 

Gimnázium és Szakközépiskolában a 2009/2010. tanévben a 
kötelezően finanszírozandó 100 %-os órakeretet biztosítja. 

 
4. A 2009. évi költségvetés tervezése során a Somogyi és Gyulai Iskola 

előirányzatai a 103 %-os órakeret alapján kerül tervezésre. 
 
5. A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja ki a 

Magyar Államkincstár 10656/2/2009. számú 2009. január 19-én kelt és a 
Polgármesteri Hivatalhoz érkezett levél tartalmát, továbbá milyen 
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indoklással került megküldésre a Magyar Államkincstárhoz azon levél, 
melyre az Önkormányzat visszaigényelte a pedagógus 
létszámleépítésből adódó végkielégítések összegét.  

 
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1-5. pontban 

foglalt feladatokkal kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2009. február 01. – 2009. szeptember 1.  
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik:    
Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
igazgatója 
Somogyi Imre Általános Iskola igazgatója 
Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény igazgatója 
Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola igazgatója 
Gazdasági Osztály 
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 
6. Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

igazgatója 
7. Somogyi Imre Általános Iskola igazgatója 
8. Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény igazgatója 
9. Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola igazgatója 

 
- - - 

 
 

7./ Napirendi pont tárgya: Pedagógus álláshelyek számának 
meghatározására a közoktatási intézményekben 

 
Napirendi pont előadója: Bánné Hornyik Mária Oktatási, Sport és Kulturális 
Bizottság Elnöke 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, felkérte Bánné Hornyik 
Máriát, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat.  
 
Bánné Hornyik Mária: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Nem kívánt 
kiegészítést tenni. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Megköszönte az ismertetést. Véleménye szerint az 
előbbi napirendi pont kapcsán, a két általános iskola esetében majd visszatérnek rá, 
a többi intézmény esetében, pedig javasolta az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslat elfogadását.  
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Kérdezte, hogy van-e még kérdése, hozzászólás? 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Ismertette a határozati javaslat 1. pontját: 

A Képviselő-testület a Somogyi Imre Általános Iskola és a Gyulai Gaál 
Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
tekintetében a pedagógus álláshelyek számának meghatározására 
visszatér az órakeret és a létszámhelyzet ismeretében 2009. június 
hónapban.  

 
Kérte a Képviselő-testültet tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 1. 
pontjának elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen, 0 nem szavazattal és 1 
tartózkodás mellett, a határozati javaslat 1. pontját elfogadta. 
 
Kérte, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen, 0 nem szavazattal és 1 
tartózkodás mellett, az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta, és a 
következő határozatot hozta: 
 

9/2009. (I.29.) sz. Képviselő-testületi határozat a Pedagógus álláshelyek 
számának meghatározásáról az oktatási intézményekben 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe 
véve a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltakat, az alábbi 
határozatot hozta: 
 
1. A Képviselő-testület a Somogyi Imre Általános Iskola és a Gyulai Gaál 

Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
tekintetében a pedagógus álláshelyek számának meghatározására 
visszatér az órakeret és a létszámhelyzet ismeretében 2009. június 
hónapban.  
 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyöngyszemek 
Óvodájában a 2009/2010. nevelési évtől a pedagógus álláshelyek számát 
17 fővel engedélyezi. 

 
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pingvines Óvodában a 

2009/2010. nevelési évtől a pedagógus álláshelyek számát 17 fővel 
engedélyezi. 

 
4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szivárvány Óvoda és 

Bölcsődében a 2009/2010. nevelési évtől a pedagógus álláshelyek 
számát 15 fővel engedélyezi. 
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5. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bihari János 
Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a pedagógus 
álláshelyek számát a 2009/2010. tanévtől 17 fővel engedélyezi. 

 
6. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Montágh Imre 

Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézményben a pedagógus álláshelyek számát a 2009/2010. tanévtől 17 
fővel engedélyezi. 

 
7. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kinizsi Pál Gimnázium 

és Szakközépiskolában a pedagógus álláshelyek számát a 2009/2010. 
tanévtől 20 fővel engedélyezi. 

 
8.  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1-7. pontban foglalt 

feladatokkal kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2009. június 30. – 2009. szeptember 1.  
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik:    
Közoktatási intézmények vezetői 
Gazdasági Osztály 
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 
6. Gyöngyszemek Óvodája óvodavezetője  
7. Pingvines Óvoda óvodavezetője  
8. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője  
9. Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

igazgatója 
10. Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény igazgatója 
11. Somogyi Imre Általános Iskola igazgatója 
12. Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény igazgatója 
13. Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola igazgatója 

 
- - - 

 
8./ Napirendi pont tárgya: A Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola 
Pedagógiai Programjának módosítása 

 
Napirendi pont előadója: Bánné Hornyik Mária Oktatási, Sport és Kulturális 
Bizottság Elnöke 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, felkérte Bánné Hornyik 
Máriát, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat.  



21 

 

 
Bánné Hornyik Mária: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, valamint az 
Oktatási Bizottság határozatát. Javasolta a Pedagógiai Program módosítását 
elfogadásra. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Megkérdezte van-e valakinek kérdése? Megkérdezte 
Dévainé Kazinczy Sárát, hogy kíván-e kiegészítést tenni? 
 
Dévainé Kazinczy Sára: Köszöntötte a jelenlévőket. Annyi kiegészítést kívánt tenni, 
hogy egy 51 hetes Vállalkozási ügyintéző, OKJ-s képzésről lenne szó, melyhez a 
tanári háttér az iskolában biztosított, esetleg csak óraadó tanárra lesz majd szükség. 
Akkor indítaná el az iskola a képzést, ha megfelelő igény lenne rá. Eltolt képzés 
lenne, délelőtt 10-11 órakor kezdődne, hogy a helyhiányt is megoldják. Utána néztek 
és a környező településeken sehol sem oktatnak ilyen képzést. Nem kívánt egyéb 
kiegészítést tenni. Javasolta támogatni. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Megkérdezte van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Retkes Mária: Megkérdezte, hogy ez a képzés csak akkor indul be, ha önfenntartó 
lesz? 
 
Dévainé Kazinczy Sára: Igen.  
 
Habony István: Tehát ez egy 1,5 éves képzés lesz. A tanárok ebből kifolyólag nem 
lesznek mínuszos óraszámban?  
 
Dévainé Kazinczy Sára: Ilyen nem fordulhat elő, mert minden túlórában lenne, mert 
eltolt képzésről van szó és amennyiben szükséges óraadókat alkalmaznának.  
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Tehát akkor abban az esetben támogatják, ha plusz 
óradíj, az oktató pedagógusok óradíját fedezi, és az Önkormányzat plusz költsége 
nem jelentkezik.  
 
Dr. Egedy Zsolt: Ezt valahol a Pedagógiai Programban rögzíteni kellene.  
 
Dr. Németh Mónika: Felhívta a figyelmet, hogy a Képviselő-testület a Pedagógiai 
Programot vagy jóváhagyja, vagy nem. Amennyiben jóváhagyja, akkor ez belekerül a 
Pedagógiai Programba.  
 
Habony István: Megkérdezte Dévainé Kazinczy Sárát, hogy megvizsgálták-e, hogy 
ez a támogatott szakmák között van-e? 
 
Dévainé Kazinczy Sára: Úgy tudják, hogy a támogatott szakmák között van, de még 
egyszer utána fognak nézni, és hangsúlyozta, hogy csak akkor indítják el a szakot, 
ha megfelelő számú jelentkező lesz.  
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta támogatni, mert ez egy korszerű képzés, 
csak akkor induljon be, ha az órák fedezetére a bevételek rendelkezésre állnak.  
 
Dr. Németh Mónika: Ha jóváhagyásra kerül, onnantól kezdve tartalmazza a 
Pedagógiai Program. 
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Habony István: Ki fogják gazdálkodni.  
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem szavazattal és 0 
tartózkodás mellett, az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag 
elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 

10/2009. (I.29.) sz. Képviselő-testületi határozat a Kinizsi Pál Gimnázium 
és Szakközépiskola Pedagógiai Programjának módosításáról 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe 
véve a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltakat, az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola Pedagógiai Programjának 
módosítását, a határozat mellékletét képező Szakmai Programmal, a 
Képviselő – testület jóváhagyja.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
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 
6. Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola 

 
- - - 

 
9./ Napirendi pont tárgya: A Főtér pályázat megvalósításához kapcsolódó 
kiviteli terv elkészítésére tervező megbízása 

 
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, valamint az 
előterjesztésben foglaltakat és az Ügyrendi Bizottság, módosító javaslatait.  
 
Retkes Mária: Ismertette a Pénzügyi Bizottság határozatát. A tervezési díjon felüli 
költségekkel úgyis elszámol a tervező, ezek azon pluszköltségek, melyek a 
tervezésen felül vannak.  
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta az Ügyrendi Bizottság határozatát 
támogatni, a plusz 10%-ot. Az egyéb felmerülő költségekről, amire az Önkormányzat 
nevére hoz számlát, azokat köteles az Önkormányzat kifizetni, pl.: szakhatóságoktól 
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megkért dolgok esetében, ezek az igazgatási díjak. Átadta a szót Dusa Zsuzsanna 
Településfejlesztési Osztályvezetőnek. 
 
Dusa Zsuzsanna: Köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta, hogy felmerülhetnek 
pluszköltségek, de ezeket előre leegyeztetett munkákra vonatkoznak, és ezek 
jegyzőkönyvben szerepelnek.  
 
Mészáros László: Véleménye szerint ne hozzanak döntést a költségekről.  
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Megkérdezte Dusa Zsuzsannát, hogy a tervezővel 
folytatott egyeztetések során volt-e szó látványterv készítéséről? 
 
Dusa Zsuzsanna: A kiviteli terv az építési engedély egy feldolgozása, teljesen más a 
tartalma, mint egy látványtervnek. Kiviteli tervből effektíve látványtervet nem lehet 
csinálni, az teljesen más dolog. 
 
Habony István: Véleménye szerint a lakosságnak igénye van rá, nem tudja milyen 
változások lesznek.  
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ez egy engedélyes terv, ettől eltérni nem lehet. Ezzel 
a témával kapcsolatban, volt egy lakossági fórum, de sajnálatos módon nagyon gyér 
volt az érdeklődés. A pályázat már be van adva.  
 
Dr. Egedy Zsolt: Az elkészült tervek tudomása szerint nem lettek a lakosság 
számára ismertetve, a látványterv készítése elmaradt.  
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: A tanulmánytervek bemutatásra kerültek, az 
engedélyes tervet a tervező az utolsó pillanatban nyújtotta be, ekkor mondatták le a 
továbbtervezésről. Természetesen előfordulhatnak plusz költségek, de ezeket 
korlátozni kell. Ha felmerül pótigény, arról a testület úgyis kap megfelelő 
tájékoztatást.  
 
Retkes Mária: Véleménye szerint Zakar László egy megbízható tervező, már 
többször dolgozott vele a testület, és mindenféle ok nélkül plusz összeget nem fog 
felszámolni, ami nem valóban indokolt.  
 
Dusa Zsuzsanna: Mivel a közbeszerzési eljárás már elindult, kérdések érkeztek be 
azoktól a cégektől, akik kiváltották a közbeszerzési dokumentációt, és már most 
látszik, hogy vannak olyan problémák, amelyek ellentmondásosak. Egyet értett 
Retkes Máriával, Zakar László egy valóban megbízható tervező. A pluszmunkákról 
jegyzőkönyv készül, és le vannak egyeztetve, felesleges munkát utólag nem 
számlázhat ki az Önkormányzat felé. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte, hogy szavazzanak az Ügyrendi Bizottság módosító javaslatáról, mely szerint: 
 
A bizottság a Tervezési Szerződés 4.5. pontjában a 2.1 pontban rögzített tervezői díj 
maximum 10%-át javasolja meghatározni, valamint 
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a Tervezési Szerződés 5.1. pontjában a dátumot 2009. 01.30-ra javasolja kijavítani. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem szavazattal és 0 
tartózkodás mellett, az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság módosító javaslatát 
egyhangúlag elfogadta. 
 
Kérte, hogy szavazzanak az előterjesztés, a határozati javaslat, a Hírös Modul Kft 
megbízásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem szavazattal és 0 
tartózkodás mellett, az előterjesztést, a határozati javaslatot, valamint a Hírös 
Modul Kft. megbízását egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 

11/2009. (I.29.) sz. Képviselő-testületi határozat a Főtér pályázat 
megvalósításához kapcsolódó kiviteli terv elkészítésére tervező 
megbízásáról 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Abony Város Képviselő-testülete a Főtér pályázat megvalósításához 
kapcsolódó kiviteli tervek – I. ütem – elkészítésével a Hírös Modul Kft-t 
(2700, Cegléd Múzeum u. 3.) bízza meg.  
 
2. A tervezési munka díja: 1.200.000,- Ft + ÁFA, összesen 1.440.000,- Ft, 
melynek fedezetét a 2009. évi költségvetés (Városi tevékenység, Épületek 
felújítása) terhére biztosítja. 
 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit 
polgármestert a határozat mellékletét képező Tervezési Szerződés aláírására.  
 
Határidő:  2009. február 28. 
Felelős:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
A végrehajtásban közreműködik:  
 Településfejlesztési Osztály 
 Gazdasági Osztály 
Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
 Dr. Németh Mónika jegyző 
 Urbán Ildikó aljegyző 
 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 
 Településfejlesztési Osztály által: 
 Hírös Modul Kft. Cegléd,  
 Tomasovszki Tamás 2700 Cegléd, Posta u. 39/A. 
 GEOBER Mérnök Iroda Bt. Cegléd, Szent Imre herceg u. 2. 
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11/2009. (I. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 
 

 
TERVEZÉSI SZERZŐDÉS  

 
 
mely létrejött a mai napon 
egyrészről Abony Város Önkormányzata  (2740 Abony Kossuth tér 1., 
törzsszám: 390703000, adószám: 15390709213) képviseletében: Romhányiné Dr. 
Balogh Edit polgármester, mint Megrendelő - a továbbiakban Megrendelő -,  
 
másrészről Hírös Modul Kft. Építőmérnöki, Tervező Iroda  (székhelye: 
2700, Cegléd Múzeum u. 3. cégjegyzékszám: CG03-09-105370 adószám: 
11428046-2-03, bankszámlaszám: 14100141-45200349-01000004) képviseli: Zakar 
László, mint tervező - a továbbiakban Tervező  -, 
együttesen Felek között, az alábbi feltételekkel: 
 
1. A szerződés tárgya, műszaki tartalma 
 
1.1. A Megrendelő megrendeli, a Tervező pedig elvállalja a jelen szerződésben 

rögzített feltételekkel az Abony, Kossuth tér átalakítása I. ütem tervezési 
munkák elvégzését az alábbiak szerint. 

 
 Tervezési terület a szerződés 1. mellékletében lehatárolt terület: 
 
 Fenti tervezési területen komplex környezetrendezési és szakági tervek 
készítése, a tervezési területre a Nagy Ágnes táj- és kertépítész mérnök által 
készített „Abony, Kossuth tér környezetrendezés (kertépítészet, csapadékvíz 
elvezetés, ivóvíz ellátás, térvilágítás, útépítés)” engedélyes tervek alapján; kiviteli 
terv szinten, az alábbi szakági bontásban, együttesen feldolgozva. 
 
 Jelen szerződés vállalkozói díjának részét képezi a tervezési eljárás során 
felmerülő ügyintézés, de nem képezi részét az eljárások során felmerülő illetékek 
díja. 
 
1.2. Tervező az egyes tervi munkarészek elkészítését az alábbi tartalommal vállalja: 
 

Kiviteli tervdokumentáció: 

Az építési kivitelezési tervdokumentáció készítési feltételeire és a minimális tartalmi 
követelményekre a 290/2007 (X.31.) Korm. rendelet IV. fejezete az irányadó. 
 
 
Tervlapok, Helyszínrajzok szakági bontásban 
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léptéke M=1:500,1:200, 1:100, 1:50, 1:20 
 
Műszaki leírás 
 
Árazatlan mennyiségi kimutatás 
(költségvetés kiírási szinten) egységes szerkezetben 

 

 

Kertépítészet: 

A Bontási terv a következőket tartalmazza: 

 a kivágandó és védelmet igénylő fák helyét, 

 a bontandó burkolatokat,  

 a bontandó zöldfelületi elemeket 

 a bontandó környezetarchitektura elemeket. 
 
A részletes kertépítészeti helyszínrajz a következőket tartalmazza: 

 generálterv jelleggel az összes tervezett létesítményt (külső közműellátás, 
utak és térburkolatok, egyéb kerti építmények, növényzet); 

 a tervezett növényzetet  
 

A tereprendezési terv a következőket tartalmazza: 
 

 a tervezett terepfeltöltések, bevágások helyét és mennyiségeit; 

 a tervezett terepmagasságokat  

 szükség szerint tereprendezési keresztszelvények és számítás bemutatásával 
a vonatkozó mennyiségi, ill. kitűzési adatokat; 

 a felszíni vízrendezés megoldását, szükség szerint a befogadó megállapítását, 
az elvezetendő vízmennyiség adatait és módját.  

 
Az út- és térburkolati tervek a tartalma: 

 az út- és térburkolatok vízszintes, ill. magassági adatait (szükség szerint 
kereszt-, valamint hossz-szelvényekkel együtt); 

 az út- és térburkolatok minőségét, ezen felül a technológiai kivitelezésre 
vonatkozó előírásokat (pl. burkolati rétegrend, tömörítési igények stb.); 

 az út- és térburkolatok vízelvezetésének terveit és létesítményeit. 
 
A növénykiültetési tervek a tartalma: 

 a különböző növénykategóriák szerint az egyes növényegyedek ábrázolásával 
a faj, illetve fajta megnevezésével a kiültetés pontos helyét, módját, idejét  

 a kiültetendő növények minőségi előírását  
 
Részlettervek tartalma: 
 
Az adott környezetarchitektura elemek (pl.: padok, hulladéktárolók) katalógus-
azonosítóval és kivonattal kerülnek meghatározásra. 
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Közműtervezés: 

A közmű dokumentáció tartalma: 

 Vízi közművek helyszínrajza, hossz-szelvénye, részlettervek 

 Közműgenplán (pecsételtetett) 
 

Elektromos tervezés: 

Az elektromos dokumentáció tartalma: 

 térvilágítási berendezések kialakításának méretezése, tervlapi és műszaki leírás 
szintű dokumentálása; 

 a lámpakiosztás alapján energiamérleg készítése, az energiaellátás 
biztosításának egyeztetése a helyi áramszolgáltatóval; 

 elosztók elhelyezésének kijelölése tervi szintű dokumentálása; 

 térvilágítási helyszínrajzi megjelenítése; 
 
2. A tervezői díj 
 
2.1. Tervezőt az elvégzett munkák fejében 1.200.000,-Ft + 20 % Áfa, összesen 
bruttó 1.440.000,-Ft, azaz Egymillió-négyszáznegyvenezer forint tervezői díj illeti 
meg, melyet Megrendelő a számla igazolása után, a Megrendelőhöz történt 
beérkezéstől számított 30 napon belül köteles Tervező részére a Volksbanknál 
vezetett 14100141-45200349-01000004 számú bankszámlájára átutalással 
megfizetni. 
 
2.2. A felek akként állapodnak meg, hogy a Tervező által benyújtott számla 
végösszegéből Megbízó 10%-ot a kivitelezési munkák műszaki átadás-átvétel 
időpontjáig visszatarthat, mely visszatartás összegét a Megbízó az átadás-átvételt 
követő 30 napon belül köteles a Tervező részére átutalással megfizetni. 
 
2.3. A Felek akként állapodnak meg, hogy a Tervező az 1. pontban meghatározott 
kiviteli tervdokumentációt, illetve a megbízásra vonatkozó számláját kizárólag az 
Abony Város Polgármesterével történt egyeztetést követően, a jóváhagyó 
nyilatkozatával együtt nyújthatja be a Megbízó felé. 
A Megbízó részéről a számla igazolására Dusa Zsuzsanna településfejlesztési 
osztályvezető jogosult. 
 
3. Teljesítési határidők 
 
3.1. Tervező vállalja, hogy a kiviteli tervdokumentációt a 1./2. pontban rögzített 
tartalommal legkésőbb a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott adatszolgáltatás 
után 2009. 02. 28-ig elkészíti és átadja Megrendelő részére. 
 
4. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 
 
4.1. Tervező vállalja, hogy legjobb tudása és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések 
szabványok, illetve a területre készült engedélyes tervek szerint végzi el a jelen 
szerződésben foglalt tervezési munkákat. 
 
4.2. Tervező kötelezi magát, hogy a különböző hatóságok által esetlegesen jelzett 
hibákat, hiányosságot haladéktalanul kijavítja a saját költségén. 
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4.3. A Tervező jogosult a munkák elvégzése során alvállalkozókat bevonni, de ezek 
tevékenységéért teljes anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik Megrendelő 
irányában. Tervező jogosult a tervezés során, indokolt esetben alvállalkozóit 
megváltoztatni. Erről Megrendelőt írásban értesíti. 
 
4.4. Tervező vállalja, hogy a szerződésben foglalt alvállalkozóinak tervezői 
egyeztetéseiről folyamatosan és teljes körűen gondoskodik.  
A beruházáshoz kapcsolódó Önkormányzati egyeztetést, adatszolgáltatást, valamint 
a pontos, információcserét a Megrendelő feladata biztosítani. 
 
 
4.5. A tervezés során előre nem látható tervezési probléma, akadály felmerülése 
esetén ezt a Felek egyeztetik és jegyzőkönyvben rögzítik. Amennyiben ez a 
Tervezőnél tervváltoztatásokat, pótmunkát von maga után, akkor Tervező a 
Megrendelő által elfogadott munkadíjtöbbletet jogosult érvényesíteni számlájában, 
azonban ez nem haladhatja meg a 2.1 pontban meghatározott tervezési díj maximum 
10 %-át. 
 
4.6. Tervező tevékenysége során köteles a jóhiszeműség jogelvei alapján eljárni, a 
szükséges tájékoztatást Megrendelő részére folyamatosan és teljes körűen megadni, 
a hatósági egyeztetésekkor a Megrendelő érdekeit képviselni, illetve lehetőség 
szerint kompromisszumot találni a vonatkozó jogszabályi, hatósági előírások és a 
Megrendelő érdekei között. 
 
4.7.  Tervező köteles továbbá a legjobb, költségtakarékos megoldásokat megtalálni, 
illetve a határidőket pontosan betartani. Tervező ezzel kapcsolatban tudomásul veszi, 
hogy amennyiben neki felróható, illetve az ő érdekkörében felmerülő okból kifolyólag 
késedelembe esik, úgy Megrendelő jogosult jelen szerződés 3.1 pontjában vállalt 
határidőhöz képest 15. napig a késedelem minden napja után (a tervezői díj 1%-a) 
12.000,-Ft/nap mértékű késedelmi kötbért felszámítani. Megrendelő jogosult a kötbér 
összegét a számla összegéből visszatartani. A kötbér megfizetése nem vonatkozik a 
Vállalkozónak fel nem róható (ún. "vis maior") okokból eredő késedelmekre. 
Amennyiben Tervező a jelen szerződés 3.1 pontjában vállat határidőhöz képest 15. 
napig a szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, meghiúsulási kötbért 
köteles fizetni, mely a tervezési díj 30 %-a. 
 
5. Megrendelő jogai és kötelezettségei 
 
5.1. Megrendelő köteles legkésőbb 2009. 01. 30-ig átadni Tervező részére a Nagy 
Ágnes táj- és kertépítész mérnök és Abony Város Önkormányzata között 2008. 
április 01-én létrejött Felhasználási Szerződés felhatalmazása alapján, minden az 
engedélyeztetési terveket követő, a továbbtervezést megalapozó 
adatszolgáltatásokat egy nyomtatott formában. 
 
Megrendelő felelősséggel tartozik az adatszolgáltatásokban szereplő adatok 
helyességéért és pontosságáért. Ezen adatok pontatlanságából származó tervezési 
hibák vonzatai a Megrendelőt terhelik. 
 
5.2. Felek ezzel kapcsolatban megállapodnak, hogy amennyiben Megrendelő 
késedelembe esne az adatszolgáltatással, úgy a Tervező által eredetileg vállalt 
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határidők is változnak a késedelem mértékének megfelelően. 
 
5.3. Megrendelő köteles a vállalkozói díjat a jelen szerződésben foglalt feltételeknek 
megfelelően Tervező részére megfizetni, illetve tudomásul veszi, hogy esetleges 
fizetési késedelme esetén Tervező jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamatot 
felszámítani irányában. 
 
6. A szerződő felek együttműködése 
 
6.1. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés hatálya alatt folyamatosan és 
teljes körűen, a jóhiszeműség jogelvei szerint mindenben együttműködnek a közös 
gazdasági célkitűzéseik megvalósítása érdekében, egymás számára a szükséges 
tájékoztatást kölcsönösen biztosítják. 
 
6.2. Kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák mindazon tényeket, 
körülményeket és értesüléseket, melyek a szerződésszerű teljesítést akadályozzák, 
késleltetik vagy veszélyeztetik, valamint azok elhárítására az adott helyzetben tőlük 
elvárható intézkedéseket a jó gazda gondosságával megteszik. 
 
6.3. Az értesítés általános formája a tervezési feljegyzés, a közlés módja postai úton 
vagy e-mailen. 
 
6.4. Az értesítést a szerződő felek egymás részére az alábbi címre (személyek 
részére) küldik. (kapcsolattartó személyek) 

- A Megrendelő részére : 
Abony Város Önkormányzata 
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
2700 Abony, Kossuth tér 1. 
abony@abony.hu 
 

- A Tervező részére : 
Hírös Modul Kft. Építőmérnöki, Tervező Iroda 
Zakar László okl. szerkezet építőmérnök tervező 
2700 Cegléd, Múzeum u. 3. 

 
A fenti adatok esetleges változásairól a felek kötelesek egymást haladéktalanul 
értesíteni. 
 
6.5. A szerződő felek kölcsönösen kötelezik magukat, hogy a jelen szerződés hatálya 
alatt tudomásukra jutó üzleti titkokat teljes körűen megőrzik, mely titoktartási 
kötelezettség a jelen szerződés megszűnését követően is terheli a feleket, esetleges 
megszegéséért pedig teljes anyagi és erkölcsi felelősséggel tartoznak egymás 
irányában. 
 
6.6. Tervező köteles együttműködni a kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárásban, 
illetve a Megrendelő által a beruházás lebonyolítására közbeszerzés során 
kiválasztott szervezettel. 
 
7. A szerződés módosítása 
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7.1. A jelen szerződés módosítására csak írásban, a felek ezirányú, kölcsönös 
megállapodása alapján van mód. A felek kezdeményezhetik a határidők módosítását, 
amennyiben ezt elháríthatatlan külső ok (vis maior), illetve bármely olyan körülmény 
indokolja, melyet a szerződés megkötésekor a kellő gondosság mellett sem 
észlelhettek. 
 
 
8. Teljesítés, átadás-átvétel 
 
8.1. Tervező a jelen szerződésnek, a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, 
hatósági előírásoknak illetve a Megrendelő utasításainak, igényeinek és az 
ajánlattételkor megismert célok elérésének megfelelő tervdokumentáció 
szolgáltatásával, annak Megrendelő részére történő átadásával teljesít. 
 
 
8.2. Tervező a tervdokumentációt papíralapon 10 példányszámban, elektronikus 
adathordozón 1 példányban adja át. Többlet-példányok átadása és számlázása külön 
költség terhére történik. 

 
8.3. A Megrendelő csak a teljesen befejezett műszaki tartalmú, kivitelezésre 
alkalmas, a jelen rögzített feltételeknek és rendeltetésszerű használatra megfelelő 
tervdokumentációt jogosult és egyben köteles átvenni. 
 
8.5. A Tervező köteles a Megrendelő kifogásait megvizsgálni és az esetleges 
hibákat, hiányosságokat 10 munkanapon belül kijavítani. Ennek elmaradása esetén a 
Tervező a polgári jog szabályai szerint teljes kártérítési felelősséggel tartozik 
Megrendelő irányában. 
 
9. A szerződés megszűnése 
 
9.1. A jelen szerződés elsősorban a szerződésszerű teljesítéssel szűnik meg, ezen 
kívül közös megegyezéssel, illetve azonnali hatályú felmondással szüntethető meg. 
 
9.2. A Megrendelő jogosult a jelen szerződés azonnali hatályú felmondására, 
amennyiben Tervező nem, vagy nem szerződésszerűen tudja teljesíteni vállalt 
kötelezettségeit és a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli felhívásától számított 8 
napon belül Tervező nem orvosolja szerződésszegő magatartását, illetve a 
szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti jelen szerződés 3.1 pontjában 
foglalt időponttól számított 15. napig.  
 
9.3. A Megrendelő azonnali hatályú felmondása esetén Tervező jogosult a felmondás 
napjáig igazoltan elvégzett és átvett munkája ellenértékére, azonban Megrendelő 
jogosult vele szemben a szerződésszegés következtében felmerülő kárait 
érvényesíteni. 
 
10. Vegyes rendelkezések 
 
10.1. A felek megállapodnak, hogy együttműködésük során az esetleges felmerülő 
vitás kérdéseket elsősorban közvetlen egyeztető tárgyalások útján kísérlik meg 
rendezni. Ennek sikertelensége esetére a szerződő felek a jelen szerződéssel 
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létrejött jogviszonyból származó jogvitájuk eldöntése esetére a hatáskörtől függően a 
Ceglédi Városi Bíróság ill. a Pest Megyei Bíróság illetékességét kötik ki. 
 
10.2. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésből keletkező jogok és 
kötelezettségek másra át nem ruházhatók, nem engedményezhetők, kivéve ha ehhez 
a szerződéses partner előzetesen, írásban hozzájárul. 
 
10.3. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés tárgyát képező kiviteli 
terveket Megrendelő korlátlanul felhasználhatja, különösen az alábbi esetekben: az 
Abony, Kossuth tér átalakítását érintő eljárásokban, pályázatokhoz, melyekért külön 
térítést nem fizet.   
 
10.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 
rendelkezései az irányadók.  
 
10.5. A jelen szerződés 7 oldalon, összesen 10. pontból áll. 

Ezen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
egyezőt aláírták. 
 
 
Abony, 2009.   
 ………….….................................................. 
 Abony Város Önkormányzat képviseletében: 
 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
 Megbízó 
 
Abony, 2009.  
 
      ………………………………………………. 
 Hírös Modul Kft. Építőmérnöki, Tervező Iroda 
                                                                            Zakar László tervező 
                                                                                    Megbízott 

 

 
- - - 

 
10./ Napirendi pont tárgya: A 2009-2010 évi független értékbecslői feladatok 
ellátása 

 
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, valamint az 
előterjesztésben foglaltakat.  
 
Kérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
  
Kérte, hogy szavazzanak az előterjesztés, a határozati javaslat és a Tisza-Inköz Kft. 
megbízásáról. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem szavazattal és 0 
tartózkodás mellett,  az előterjesztést, a határozati javaslatot és a Tisza-Inköz Kft. 
megbízását, egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 

12/2009. (I.29.) sz. Képviselő-testületi határozat a 2009-2010. évi 
független értékbecslői feladatok ellátásáról 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testülete megbízza a Tisza-Inköz Ingatlanközvetítő és 
Vagyonértékelő Kft-t (5000 Szolnok, Mészáros L. u. 2/A.) az Abony 
Város Önkormányzata által 2009 – 2010 évben felmerülő független 
értékbecslői feladatok ellátásával az ajánlatában megadott 
egységárakon. 

 
2. A 2009 – 2010 évi független értékbecslői feladatok fedezetét a 2009 és 

2010 évi költségvetés szakmai szolgáltatások terhére biztosítja. 
 

1. A Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit 
polgármestert a határozat mellékletét képező vállalkozási szerződés 
aláírására. 

 
 

Határidő:  2009. február 10. 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
A végrehajtásban közreműködik:  
 Településfejlesztési Osztály 
Értesül:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
 Dr. Németh Mónika jegyző 
 Urbán Ildikó aljegyző 
 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 
 Településfejlesztési Osztály által 
 Tisza-Inköz Kft. (5000 Szolnok, Mészáros László u. 2/A.) 
 Partner 2000 Bt. (2700 Cegléd, Bercsényi u. 31.) 
 Auditor Szolnok Kft. (5000 Szolnok, Óvoda u. 2.) 

 

12/2009. (I.29.) sz. határozat melléklete 

 

Keretszerződés a 2009 – 2010 évi független ingatlan értékbecslői munkálatok 
elvégzésére 

 
 
Mely létrejött egyrészről az Abony Város Önkormányzat (2740 Abony, Kossuth tér 
1. szám) képviseli: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester, a továbbiakban, mint 
Megrendelő, másrészről a Tisza-Inköz Ingatlanközvetítő és Vagyonértékelő Kft. 
(Cím: 5000 Szolnok Mészáros L. u. 2/A.) képviseli: Huszár Albert ügyvezető, a 
továbbiakban, mint Értékbecslő vállalkozó között az alábbiak szerint: 
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1.a./ Megrendelő megrendeli Értékbecslő vállalkozó elvállalja Abony Város 

Önkormányzata által 2009 – 2010 évben felmerülő ingatlan értékbecslői 
munkálatok elvégzésével a szerződés 1. számú mellékletét képező az 
Értékbecslő vállalkozó 2009.január 8. napján kelt árajánlata (továbbiakban: 
árajánlat) alapján. 

 
1.b./ A Értékbecslő vállalkozó a tevékenységét eseti megrendelés alapján végzi. 
 
2./ Szerződő felek a jelen megállapodást kizárólag a 2009 – 2010 évben 

végzendő értékbecslői munkákra kötik, így a szerződés időtartama 2009. 
február 1. napjától 2010. december 31. napjáig terjed. 

 
3./ Vállalkozó kijelenti, hogy a lakások és helyiségek bérletére, valamint azok 

elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. 
törvény 64/c. §. (1) bekezdésében írt, a tevékenység folytatásához szükséges 
szakképesítéssel, illetve jogosultsággal rendelkezik. Vállalkozó köteles 
Megrendelő felé 8 napon belül írásban bejelenteni, amennyiben a 
tevékenység folytatásához, a szerződés teljesítéséhez szükséges 
szakképesítése, jogosultsága megszűnik. Megrendelő jogosult a szerződést 
írásban, felmondási idő nélkül felmondani, amennyiben a Vállalkozó 
jogszabály által megkívánt szakképesítése, jogosultsága megszűnik vagy 
annak megszűnését 8 napon belül elmulasztotta bejelenteni. 

 
4./ A szerződő felek akként állapodnak meg, az Értékbecslő vállalkozó által 

benyújtott árajánlat alapján, hogy az Értékbecslő vállalkozót jelen szerződés 
alapján végzett tevékenysége után az árajánlatban szereplő vállalkozói díj illeti 
meg mindkét évben. 

 
5./ Az árajánlatban szereplő átalányár fix ár, melyet a felek megállapodása 

alapján a szerződés időtartama alatt esetlegesen bekövetkező anyag vagy 
egyéb áremelkedés nem befolyásol. 

 
6./ Az árajánlat szerinti díj összegét, a Megrendelő az elkészült értékbecslői 

feladat dokumentációinak átadás-átvételekor benyújtandó számla ellenében, a 
számla benyújtását követő 30 napon belül köteles kiegyenlíteni átutalással, az 
Értékbecslő vállalkozó számlájára. 

 
Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő köteles késedelmi kamatot fizetni, 
melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező. 
Értékbecslő vállalkozó a tervdokumentáció késedelmes teljesítése esetén 
köteles Megrendelő részére 2.000 Ft/nap összegű kötbért fizetni. A kötbér 
összegét a Megrendelő ellenszámlával érvényesítheti az Értékbecslő 
vállalkozó által benyújtott számlával szemben. 

 
7./ Értékbecslő vállalkozó számlaszáma: Volks Bank Zrt. 

14100354-92850649-01000006 
 

Megrendelő számlaszáma:  Erste Bank Hungary Nyrt.  
     11993609-06147486-10000104  
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8./ Értékbecslő vállalkozó adószáma:  11264006-2-16  
 

Megrendelő adószáma:   15390709-2-13 
 
9.a./ Az Értékbecslő vállalkozó az Abony Város Önkormányzata által megrendelt 

munkát a megrendeléstől számított 4 munkanapon belül köteles teljesíteni, 
ezzel egyidejűleg jogosult számla benyújtására. 

 
9.b./ Értékbecslő vállalkozó az árajánlata szerinti vállalkozási díj összegért a 

értékmegállapító szakvéleményt minimum 2 példányszámban köteles 
Megrendelő részére átadni. 

 
9.c./ Az Értékbecslő vállalkozó az értékmegállapító szakvéleményt a hatályos 

jogszabályoknak, illetve a szakmai elvárásoknak megfelelően köteles 
elkészíteni. 

 
10./ A Megrendelő részéről a teljesítés és a számla igazolására Dusa Zsuzsanna 

településfejlesztési osztályvezető jogosult. 
 
11./ Megrendelő jogosult jelen keretszerződést bármikor, indoklás és felmondási 

idő nélkül, írásban felmondani. A Megrendelő felmondása esetén Vállalkozó 
vállalkozói díj iránti igényét Megrendelővel szemben jelen keretszerződésből 
kifolyólag kizárólag a felmondást megelőzően történt eseti megrendelésekre 
vonatkozóan érvényesítheti. A Megrendelő felmondása esetén Vállalkozó a 
felmondást követő időre vonatkozóan semmilyen igényt nem jogosult 
érvényesíteni. 

 
12./ A Felek megállapodnak, hogy együttműködésük során az esetleges felmerülő 

vitás kérdéseket elsősorban közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. 
Amennyiben a Felek a felmerült vitás kérdéseket tárgyalások útján nem tudják 
rendezni, erre az esetre a Ceglédi Városi Bíróság illetékességét kötik ki. 

 
13./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

vállalkozási jogviszonyra vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 
 

 
Mely okiratot felek elolvasás és tartalmának megértése után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá. 
 
 
………………., 2009. …………… 
 ….................................................. 
    Tisza-Inköz Ingatlanközvetítő és Vagyonértékelő Kft. 
 Értékbecslő vállalkozó 
                        képv.: Huszár Albert  
                 ügyvezető 
 
Abony, 2009. ……………….......... 
 …………………………………… 
 Abony Város Önkormányzat  
 Megrendelő 
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 képv.: Romhányiné Dr. Balogh Edit  
 Polgármester 
 

- - - 
 

11./ Napirendi pont tárgya: A 2009-2010 évi független földmérői feladatok 
ellátása 

 
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, valamint az 
előterjesztésben foglaltakat.  
 
Kérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte, hogy szavazzanak az előterjesztés, a határozati javaslat és a Kishold 
Földmérő Bt. megbízásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem szavazattal és 0 
tartózkodás mellett, az előterjesztést, a határozati javaslatot és Kishold Földmérő 
Bt.. megbízását, egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 

13/2009. (I.29.) sz. Képviselő-testületi határozat a 2009-2010. évi 
független földmérői feladatok ellátásáról 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 
1.A Képviselő-testülete megbízza a Kishold Földmérő Bt. vállalkozót az Abony 
Város Önkormányzata által 2009 – 2010 évben felmerülő földmérői feladatok 
ellátásával az ajánlatában megadott egységárakon. 

 
2. A 2009 – 2010 évi földmérői feladatok fedezetét a 2009 – 2010 évi 

költségvetés szakmai szolgáltatások terhére biztosítja. 
 

3. A Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit 
polgármestert a határozat mellékletét képező vállalkozási szerződés 
aláírására. 

 
Határidő:  2009. február 10. 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
A végrehajtásban közreműködik:  
 Településfejlesztési Osztály 
Értesül:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
 Dr. Németh Mónika jegyző 
 Urbán Ildikó aljegyző 
 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 
 Településfejlesztési Osztály által 
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 Kishold Bt. (2700 Cegléd, Kinizsi u. 3.) 
 Geo Ro-Ver Bt. (5091 Tószeg, Mátyás kir. u. 5.) 
 Révész Péter (2700 Cegléd, Kenderföld u. 15.) 

 

 

13/2009. (I.29.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

Keretszerződés 
a 2009 – 2010 évi földmérői munkálatok elvégzésére 

 
Mely létrejött egyrészről az Abony Város Önkormányzat (2740 Abony, Kossuth tér 
1. szám) képviseli: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester, a továbbiakban, mint 
Megrendelő, másrészről a Kishold Földmérő Bt. (Cím: 2700 Cegléd, Kinizsi u. 3.) 
képviseli: Madar Lajos, a továbbiakban, mint Földmérő vállalkozó között az 
alábbiak szerint: 
 
1.a./ Megrendelő megbízza Földmérő vállalkozót Abony Város Önkormányzata által 

2009 – 2010 évben felmerülő földmérői munkálatok elvégzésével a szerződés 
1. számú mellékletét képező a Földmérő vállalkozó 2009. január 7. napján kelt 
árajánlata (továbbiakban: árajánlat) alapján. 

 
1.b./ A Földmérő vállalkozó a tevékenységét eseti megrendelés alapján végzi. 
 
2./ Szerződő felek a jelen megállapodást kizárólag a 2009 – 2010 évben 

végzendő földmérési munkákra kötik, így a szerződés időtartama 2009. 
február 01. napjától 2010. december 31. napjáig terjed. 

 
3./ A szerződő felek akként állapodnak meg, a Földmérő vállalkozó által 

benyújtott árajánlat alapján, hogy a Földmérő vállalkozót jelen szerződés 
alapján végzett tevékenysége után az árajánlatban szereplő vállalkozói díj illeti 
meg. 

 
4./ Az árajánlatban szereplő átalányár fix ár, melyet a felek megállapodása 

alapján a szerződés időtartama alatt esetlegesen bekövetkező anyag vagy 
egyéb áremelkedés nem befolyásol. 

 
5./ Az árajánlat szerinti vállalkozói díj összegét, a Megrendelő az elkészült 

földmérői feladat dokumentációinak átadás-átvételekor benyújtandó számla 
ellenében, a számla benyújtását követő 30 napon belül köteles kiegyenlíteni 
átutalással, a Földmérő vállalkozó számlájára.  

 
Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő köteles késedelmi kamatot fizetni, 
melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező. Földmérő 
vállalkozó a tervdokumentáció késedelmes teljesítése esetén köteles 
Megrendelő részére 2.000 Ft/nap összegű kötbért fizetni. A kötbér összegét a 
Megrendelő ellenszámlával érvényesítheti a Földmérő vállalkozó által 
benyújtott számlával szemben. 

 
6./ Földmérő vállalkozó számlaszáma: Otp Bank Nyrt. 
     11742025-20051390-00000000 
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Megrendelő számlaszáma:  Erste Bank Hungary Nyrt.  
     11993609-06147486-10000104  
 
7./ Földmérő vállalkozó adószáma:  24541147-2-13 
 

Megrendelő adószáma:  15390709-2-13 
 
8.a./ A Földmérő vállalkozó az Abony Város Önkormányzat által megrendelt 

munkát a megrendeléstől számított 10 munkanapon belül köteles 
teljesíteni, ezzel egyidejűleg jogosult számla benyújtására. 

 
8.b./ Földmérő vállalkozó az árajánlata szerinti vállalkozói díj összegért a 

tervdokumentációt minimum 6 példányszámban köteles Megrendelő részére 
átadni. 
 

9./ A megrendelő részéről a teljesítés és a számla igazolására Dusa Zsuzsanna 
településfejlesztési osztályvezető jogosult. 

 
10./ Megrendelő jogosult jelen keretszerződést bármikor, indoklás és felmondási 

idő nélkül, írásban felmondani. A Megrendelő felmondása esetén Vállalkozó 
vállalkozói díj iránti igényét Megrendelővel szemben jelen keretszerződésből 
kifolyólag kizárólag a felmondást megelőzően történt eseti megrendelésekre 
vonatkozóan érvényesítheti. A Megrendelő felmondása esetén Vállakozó a 
felmondást követő időre vonatkozóan semmilyen igényt nem jogosult 
érvényesíteni. 

 
11./ A felek megállapodnak, hogy együttműködésük során az esetleges felmerülő 

vitás kérdéseket elsősorban közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. 
Amennyiben a felek a felmerült vitás kérdéseket tárgyalások útján nem tudják 
rendezni, erre az esetre a Ceglédi Városi Bíróság illetékességét kötik ki. 

 
12./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

vállalkozási jogviszonyra vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 
 

Mely okiratot felek elolvasás és tartalmának megértése után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá. 
 
………………., 2009. ………………… 
 ….................................................. 
 Kishold Földmérő Bt. 
 Földmérő vállalkozó 
       képv.: Madar Lajos 
 
Abony, 2009. ………………......... 
 …………………………………… 
 Abony Város Önkormányzat  
 Megrendelő 
 képv.: Romhányiné Dr. Balogh Edit  
 Polgármester 

 
- - - 
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12./ Napirendi pont tárgya: A 2009. évi rendezvények hangosítási 
feladatainak ellátására 

 
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, valamint az 
előterjesztésben foglaltakat.  
 
Kérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte, hogy szavazzanak az előterjesztés, a határozati javaslat és Papp Árpád hang 
technikus megbízásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem szavazattal és 0 
tartózkodás mellett, az előterjesztést, a határozati javaslatot és  Papp Árpád hang 
technikus megbízását, egyhangúlag elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

14/2009. (I.29.) sz. Képviselő-testületi határozat a 2009. évi városi 
rendezvények hangosítására kötendő szerződés jóváhagyásáról 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testülete megbízza Papp Árpád hangtechnikus-vállalkozót az 
Abony Város Önkormányzata által 2009. évben megrendezendő ünnepségek 
és rendezvények (az alább részletezettek szerint) hangosításával, az 
ajánlatában megadott 211.000,- Ft + áfa, bruttó 253.200,- Ft áron. 

- 2009. március 15. Városi megemlékezés (Kossuth tér) 
- 2009. május 31. és június 01. XI. Regionális Fúvószenekari 

Találkozó, X. Erős ember verseny, Pünkösdölő (Városi 
sportcsarnok, Kossuth tér) 

- 2009. augusztus 20. V. Nemzetközi Néptánc Találkozó, Szent 
István napi városi ünnepség (Városi sportcsarnok, Kossuth tér) 

- 2009. október 23. Városi megemlékezés (Kossuth tér) 
- 2009. december Karácsonyi rendezvények (2-3 nap) (Városi 

sportcsarnok) 
 

2. A 2009. évi hangosítási munkálat fedezetét a 2009. évi költségvetés különféle 
egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás (hangosítás) terhére biztosítja. 
 

3. A Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit 
polgármestert a határozat mellékletét képező vállalkozási szerződés 
aláírására. 

 
Határidő:  2009. február 10. 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
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A végrehajtásban közreműködik:  
 Településfejlesztési Osztály 
Értesül:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
 Dr. Németh Mónika jegyző 
 Urbán Ildikó aljegyző 
 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 
 Településfejlesztési Osztály által 
 Papp Árpád (Tápiógyörgye, József Attila u. 27.) 
 Víz-Szolg Bt. (Nagykőrös, Ifjúság u. 4.) 
 Nagy Attila (Abony, Újszászi u. 51.) 

 

14/2009. (I.29.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

V á l l a l k o z á s i  s z e r z ő d é s 
 
mely létrejött Abony Város Önkormányzata (2740 Abony, Kossuth tér 1.) képviseli: 
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, mint Megrendelő, 
másrészről Papp Árpád  (Cím: Tápiógyörgye, József Attila u. 27.), mint Vállalkozó 
között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 
 

1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja Abony város 2009. évi alábbi 
városi rendezvényeinek hangosítási feladatainak ellátását: 

 
- 2009. március 15. Városi megemlékezés (Kossuth tér) 
b. 2009. május 31. és június 01. XI. Regionális Fúvószenekari Találkozó, 

X. Erős ember verseny, Pünkösdölő (Városi sportcsarnok, Kossuth tér) 
- 2009. augusztus 20. V. Nemzetközi Néptánc Találkozó, Szent István 

napi városi ünnepség (Városi sportcsarnok, Kossuth tér) 
c. 2009. október 23. Városi megemlékezés (Kossuth tér) 
d. 2009. december Karácsonyi rendezvények (2-3 nap) (Városi 

sportcsarnok) 
 

3. Vállalkozó köteles a Megrendelő által a rendezvények megfelelő időben és 
megfelelő hangerővel történő kihangosítására, a rendezővel egyeztetett 
módon. A rendező személyét a Megrendelő legkésőbb a rendezvényt 
megelőző 15 napon belül közli. A Vállalkozó köteles a rendezővel egyeztetett 
módon a rendezvény jellegéhez igazodóan mindenki számára megfelelő 
minőségben teljesíteni. 

 
4. Megrendelő gondoskodik a szükséges elektromos csatlakoztatás lehetőség 

biztosításáról és vállalja a felmerülő energiaköltség terheit. 
 

5. Vállalkozó feladata a berendezések szállítása, csatlakoztatása, valamint 
össze- illetve szétszerelése. 

 
6. A rendezvények hangosításáért Vállalkozót az alábbi vállalkozói díj illeti meg 

rendezvényenként: 
 

a. 2009. március 15. Városi megemlékezés (Kossuth tér) 18.000,- Ft 
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b. 2009. május 31. és június 01. XI. Regionális Fúvószenekari Találkozó, 
X. Erős ember verseny, Pünkösdölő (Városi sportcsarnok, Kossuth tér) 
24.000,- Ft 

- 2009. augusztus 20. V. Nemzetközi Néptánc Találkozó, Szent István 
napi városi ünnepség (Városi sportcsarnok, Kossuth tér) 26.000,- Ft 

c. 2009. október 23. Városi megemlékezés (Kossuth tér) 18.000,- Ft 
d. 2009. december Karácsonyi rendezvények (2-3 nap) (Városi 

sportcsarnok) 76.000,- Ft 
 

Megrendelő a vállalkozói díjat a megvalósult rendezvények után – a 
Vállalkozó által kiállított, leigazolt számla alapján – a hangosítást követő 30 
napon belül átutalással teljesíti a Vállalkozó OTP Bank-nál vezetett 117-
73456-00026918-00000000 számú számlájára. 

 
7. Vállalkozó az évközben felmerülő, külön hangosítási igényeket külön 

megkötött megállapodás alapján, 15 nappal korábban történő felkérés esetén 
tudja vállalni 30.000,- Ft + Áfa vállalkozói díj megfizetése ellenében. 

 
8. Vállalkozó a teljesítést csak a Megrendelő előzetes beleegyezésével adhatja 

tovább más személynek, mindennemű technikai, vagy személyi 
akadályoztatás esetén köteles megfelelő helyettesítésről gondoskodni. 

 
9. Megrendelő mindennemű programváltozásról köteles időben tájékoztatni a 

Vállalkozót. Szabadtéri rendezvényeknél Megrendelő fenntartja jogát, hogy 
rossz idő esetén a rendezvény más időpontban, és/vagy az előzetesen 
egyeztetett helyszíntől eltérő helyen kerüljön megrendezésre. 

 
10. Amennyiben a hangosítás teljesítése a Vállalkozónak felróható okból 

meghiúsul, a vállalkozó az adott rendezvényre az 5. pont szerinti vállalkozási 
díjra nem jogosult, valamint az adott hangosítás vállalkozási díja 50 
százalékának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. 

 
11. A szerződés teljesítése körében a Megrendelő nevében Dusa Zsuzsanna 

településfejlesztési osztályvezető (Tel: 53/360-832) jár el. 
 

12. A felek a szerződésből eredő mindennemű jogvita eldöntésére kikötik a 
Ceglédi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét. 

 
13. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók. 

 
 
 
Abony, 2009. ………………….. 
 
 
 ……………………………………… …………………………………… 
 Megrendelő Vállalkozó 
 

- - - 
 



41 

 

13./ Napirendi pont tárgya: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2009. évi 
teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározása 

 
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, valamint az 
előterjesztésben foglaltakat. Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e 
valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Kovács László: Ismertette az Ügyrendi Bizottság határozatát, melyben a bizottság 
két pontban kiegészítést javasolt. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e még kérdése, hozzászólás? 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte, hogy szavazzanak az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság módosító 
javaslatának elfogadásáról, mely szerint: 
 
Az Általános célok fejezet 2.) pontja egészüljön ki 2.) a, ponttal az alábbiak szerint: 

 
2.) a: A vállalkozások megfelelő gazdasági információkkal történő ellátása,  

 
valamint 

 
A fejezet 7.) pontja egészüljön ki az alábbiak szerint: 
Negyedévente készüljön behajtási terv, melyről a Képviselő-testület tagjai megfelelő 
tájékoztatást kapnak. 
 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett 
az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság módosító javaslatát egyhangúlag elfogadta. 
 
Kérte, hogy szavazzanak az előterjesztés, és a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem szavazattal és 0 
tartózkodás mellett, az előterjesztést, és  a határozati javaslatot, egyhangúlag 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
 

15/2009. (I.29.) sz. Képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselői 2009. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező 
célok meghatározásáról 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe 
véve a köztisztviselők jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. 
törvényben foglaltakat az alábbi határozatot hozza: 
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1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselőinek 2009. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező 
célokat az alábbiakban állapítja meg:  

 
 
 

Általános  célok 
 
 

1.)  Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvényben és 
kapcsolódó jogszabályokban foglaltak alkalmazása, a közérdekű és közérdekből 
nyilvános adatok közzététele, megismerésük biztosítása.  
 
2.) A nyitott önkormányzat és közigazgatás megteremtése érdekében hatékonyabb 
kapcsolattartó rendszer kiépítése a sajtó és a kommunikáció tekintetében. 
2.a) A vállalkozások megfelelő gazdasági információkkal történő ellátása. 
 
3.) A feladatok eredményesebb ellátása érdekében a tárgyi feltételek biztosítása, a 
szükséges technikai korszerűsítések folyamatos végrehajtása. 
 
4.) A 2009. évben megtartásra kerülő választás - Európai Parlamenti képviselők - 
szakszerűés jogszerű előkészítése és lebonyolítása, a törvényesség biztosítása. 
 
5.) A költségvetési egyensúly fenntartása 2009. évben is célszerű és 
költségtakarékos gazdálkodással, valamennyi költségvetési szervnél a költségkímélő 
lehetőségek feltárása és megvalósítása. 
 
6.) A kötelező adatszolgáltatások, statisztikák pontos elkészítése, határidőben 
történő továbbítása, szükség szerint új nyilvántartások felfektetése és vezetése. 
 
7.)  Saját bevételi forrást jelentő területek erősítése, különös tekintettel a 
Polgármesteri Hivatal behajtási tevékenységére. Negyedévente készüljön behajtási 
terv, melyről a Képviselő-testület tagjai megfelelő tájékoztatást kapnak. 
 
 
8.) Abony Város Önkormányzata rendeleteinek aktualizálása, változások átvezetése, 
egységes szerkezetbe foglalása. 
  
 

Ágazati és funkcionális célok 
 

Gazdálkodási területen 
- A döntéshozók számára rendszeres tájékoztatás az önkormányzat 
költségvetésének időarányos teljesítéséről. 
- Vagyon-nyilvántartási rendszer jogszabályoknak megfelelő működtetése. 
- Titan alapú integrált gazdasági szoftver működésének elsajátítása, biztonságos 

kezelése, szakszerű alkalmazása. 
 
Adóügyi területen 
-   A kintlévőségek minimalizálása 
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Városfejlesztési területen 
 
-  Abony város gazdasági programjában meghatározott célok elérése, megvalósítása 
érdekében a pályázati lehetőségek feltérképezése, sikeres pályázatok esetén a 
projektmenedzseri feladatok ellátásának hatékony segítése. 
- A nyertes pályázatok műszaki, pénzügyi lebonyolítása, a támogató felé történő 
pénzügyi jelentések határidőre történő megküldése. 
- A  KMOP-5.2.1/A-2008-0040 „Lehetőségek főtere - Kossuth tér környezetrendezése 
Abonyban  ( 1. ütem ) c. pályázat  megvalósításában való közreműködés. 
- A KMOP-4.5.3.-2007-0055 „Mindenki egészségmegőrző központja” Abony város 
egészségmegőrző központjának komplex akadálymentesítése megvalósítása, 
koordinálása, végrehajtása, műszaki, pénzügyi lebonyolítása. 
 
 Városüzemeltetési területen 
- Az önkormányzati kezelésű utak állapotának felmérése (közútkataszter), magába 
foglalva a közlekedési-, illetve táblarendet, az útburkolat jellegét és kialakítását. 
- A játszóterek és zöldfelületek gondozása, állapotának javítása, az utcafásítási és 
erdősítési program végrehajtása.  
 
Építésügyi területen 
-  Az új és a változó jogszabályok magas szintű elsajátítása, egységes joggyakorlat 
kialakítása 
és az ügyintézésben való maradéktalan érvényre juttatása. 
-  A szabálytalan építkezések felkutatása, illetve megelőzésének előmozdítása és a 
szükséges intézkedések megtétele 

 
Lakosságszolgálati – igazgatási területen: 
- A kereskedelmi jogszabályok jogszerű alkalmazása, különös tekintettel a 
végrehajtási rendelet, az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet 
nélkül folytatható kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 133/2007. 
(VI.13.) Korm. rendelet előírásaira. 
 
 
Közterület-felügyeleti területen 
- A közterület rendjének, tisztaságának, valamint az állampolgárok 
biztonságérzetének elősegítése fokozott közterületi jelenléttel és határozott, 
törvényes intézkedések foganatosításával. 

  
Oktatási, közművelődési,  kulturális és sport területen 
-    Az intézményvezetői pályázatok elbírálásának szakszerű lebonyolítása.  
-   Közoktatási intézményekben az óvodai, általános iskolai beiratkozás, középiskolai 
felvételi előkészítése, összehangolása. 
-   Középiskolai érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának fenntartói irányítása, 
ellenőrzése.  
- Az intézmények működését meghatározó dokumentumok jogszabályi változások 
miatti módosításának fenntartói elfogadásra, jóváhagyásra történő előkészítése.  
-  Az állami normatív támogatás igénylésének, elszámolásának szakmai szempontok 
alapján történő előkészítése, ellenőrzése.  
-  Az intézmények kötelező adatszolgáltatásának ellenőrzése, a fenntartói 
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése.  
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Szociális és egészségügyi területen 
- „Út a munkához” program keretében a helyi közcélú foglalkoztatás kiterjesztése, 
megszervezése, koordinálása. 

 
 
Gyámügyi és gyermekvédelmi területen 
- Jogszabályban meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel történő 
segítségnyújtás a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek 
érvényesítéséhez és a szülői kötelességek teljesítéséhez. 
- A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése, a hiányzó 
szülői gondoskodás pótlása, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült 
fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedésének elősegítése.   

 
Szervezési,  jogi,  ügyviteli területen 
-   A képviselő-testület és bizottságai üléseinek előkészítése, az ülésekről készült 
jegyzőkönyvek határidőben történő elkészítése, az elfogadott döntések 
nyilvántartásba vétele és végrehajtásuk figyelemmel kísérése. 
- A képviselő-testület és szervei elé készülő anyagok határidőben történő 
elkészítése, törvényességi ellenőrzése. 

 
Informatika 
-  Segítségnyújtás a Polgármesteri Hivatalban működő integrált informatikai 
rendszerek szakszerű használatához, s javaslatok kidolgozása a rendszerek 
követéséhez, továbbfejlesztéséhez. 
-  Tanúsított iktató program hatékony működtetése. 
- Az állampolgárok eljárásainak kezdeményezését megkönnyítő beadvány minták, 
eljárási tájékoztatók készítése és az önkormányzat honlapján elérhetővé tétele, 
folyamatos aktualizálása, kibővítése. 
- Az abony.hu új portálrendszer bevezetését követően az intranet használat 
lehetőségének megteremtése. 

 
Ellenőrzés 
- Hatósági ellenőrzések rendszeressé tétele és hatékonyságuk fokozása. 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja a munkáltatói jogkör 
gyakorlóit, hogy a Ktv-ben foglaltaknak megfelelően a teljesítménykövetelmények 
alapját képező kiemelt célokkal kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegyék meg. 

 
Határidő: 2008. február 29. 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

         Dr. Németh Mónika jegyző 

A határozatról értesül:  
1. 1.Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
3. Dr. Németh Mónika jegyző 
4. Urbán Ildikó aljegyző 
5. Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 
6. Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 
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- - - 

 
 
 
14./ Napirendi pont tárgya: A Csatorna II. ütem hátralékaival kapcsolatos 
intézkedések eredményéről szóló tájékoztató elfogadása 

 
Napirendi pont előadója: Retkes Mária Pénzügyi Bizottság Elnöke 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, felkérte Retkes Máriát, 
hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat. 
 
Retkes Mária: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, valamint a Pénzügyi 
Bizottság határozatát. 23 millió forint az, amit még be kellene hajtani belátható időn 
belül Az elmúlt három hónap alatt 1,3 millió forint folyt be, a hivatal által a 
felszólítások kiküldésre kerültek, a következő beszámolónál fogják látni, hogy milyen 
változások történt, a befizetéseket illetően. Kérte, hogy addigra történjen valamilyen 
stratégiai megoldás, hogy mi ezeknek a tartozások behajtásának a törvényi háttere, 
akár jelzálog bejegyzése, bármi. Javasolta a tájékoztatót elfogadásra. 
 
Habony István: Egyet értett Retkes Máriával, javasolta elfogadásra. A Hivatalnak fel 
kellene vennie a kapcsolatot a Lakáskasszával, következő testületi ülésre kellene 
egy tájékoztatás arról, hogy mennyi a befolyt összeg, és mennyi a követelés.  
 
Dr. Egedy Zsolt: Azt szeretette volna a korábbiakban is, hogy az Önkormányzathoz 
folyjanak be ezek az összegek, és innen kerülne továbbutalásra. Az tény, hogy a 
város a Csatorna II. ütem ráeső részét még nem fizette ki, ennek a fedezete a 
gázközmű vagyon. Egy egyenlegközlőt kellene küldeni a lakosság számára.  
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: A tartozásokról folyamatosan vezetik a nyilvántartást, 
a következő negyedévi beszámolóra hozni fogják a pontos kimutatást a 
tartozásokról, valamint, hogy hány esetben kell intézkedni a jelzálogjog 
bejegyzéséről.  
 
Kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
 
Kérdés, észrevétel nem volt, ezért megkérte, hogy szavazzanak a Pénzügyi 
Bizottság, módosító javaslatáról, mely szerint: 
 
A Polgármesteri Hivatal készítsen egy tájékoztatót arra vonatkozóan a következő 
negyedéves beszámolóra, hogy mennyi esetben kell intézkedni a jelzálogjog 
bejegyzéséről. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem  szavazattal és 0 
tartózkodás mellett, a Pénzügyi Bizottság, módosító javaslatát egyhangúlag 
elfogadta. 
 
Kérte, hogy szavazzanak az előterjesztés, és a határozati javaslat elfogadásáról. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem szavazattal és 0 
tartózkodás mellett, az előterjesztést, és  a határozati javaslatot, egyhangúlag 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
 

 
 
 
16/2009. (I.29.) sz. Képviselő-testületi határozat a Csatorna II. ütem 
hátralékaival kapcsolatos intézkedések eredményéről szóló tájékoztató 
elfogadásáról 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi 
határozatot hozza: 

 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Csatorna II. ütem 
hátralékaival kapcsolatos intézkedések eredményéről szóló tájékoztatót 
elfogadja, azon kiegészítéssel, hogy a Polgármesteri Hivatal készítsen egy 
tájékoztatót arra vonatkozóan a következő negyedéves beszámolóra, hogy 
mennyi esetben kell intézkedni a jelzálogjog bejegyzéséről. 
 

 
A határozatról értesülnek: 
1. Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
3. Dr. Németh Mónika jegyző 
4. Urbán Ildikó aljegyző 
5. Gazdasági Osztály 
6. Jegyzői Titkárság 

 
- - - 

 
15./ Napirendi pont tárgya: Háziorvosi tevékenység ellátása igénybevett 
orvosi rendelő helyiség bérleti szerződés meghosszabbítása 2009. évre 

 
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, valamint az 
előterjesztésben foglaltakat.  
 
 
Kérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem szavazattal és 0 
tartózkodás mellett, az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag 
elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
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17/2009. (I.29.) sz. Képviselő-testületi határozat a Háziorvosi tevékenység 
ellátása céljából igénybevett orvosi rendelő helyiség 2009. évre történő 
bérleti szerződésének meghosszabbításáról  
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva figyelembe véve az Abony Város vagyonáról és 
a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 13/2007. (IV. 12.) sz. 
rendelet 17. §- át az alábbi határozatot hozza: 

1. Abony Város Önkormányzata 2009. január 1-től 2009. január 31-ig 
terjedő időre Dr. Sőregi Tibornak az Abony, Radák K. út. 1. szám alatti 
1 db orvosi rendelő helyiség használatáért bruttó 109.275,- összeget 
fizet melynek fedezetét a 2009. évi költségvetés terhére biztosítja. 

 
     Abony Város Önkormányzata 2009. február 1-től 2009. december 31-

ig bérbeveszi Dr. Sőregi Tibortól az Abony, Radák K. út. 1. szám alatti 
2 db orvosi rendelő helyiséget, a I. II. III. számú házi gyermekorvosi 
körzet háziorvosi tevékenységének ellátására.  

 
      A bérleti díj összege:  bruttó 220.000,- Ft/hó melynek fedezetét a 

2009. évi költségvetés terhére biztosítja. 

2. Felhatalmazza a Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert a 
határozat mellékletét képező bérleti szerződés aláírására. 

 
 
Határidő: 2009. február 05. 
Felelős:Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
A végrehajtásban közreműködik:  
 Gazdasági Osztály 
 Településfejlesztési Osztály 
Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
 Dr. Németh Mónika jegyző 
 Urbán Ildikó aljegyző 
 Valamennyi osztályvezető 
 Településfejlesztési Osztály által  
 Dr. Sőregi Tibor 

 

17/2009. (I.29.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

B É R L E T I   S Z E R Z Ő D É S 

mely létrejött egyrészről Dr. Sőregi Tibor Abony, Radák K. út 8/a alatti lakos, mint 
bérbeadó, 

másrészről Abony Város Önkormányzat (képviseli: Romhányiné Dr. Balogh Edit 
polgármester) 2740 Abony, Kossuth tér 1., mint bérlő között alulírott helyen és 
időben az alábbi feltételekkel: 

1. Bérbeadó bérbe adja, bérlő bérbe veszi a Képviselő-testület 17/2009. (I.29.) sz. 
határozata alapján a bérbeadó tulajdonát képező 2740 Abony, Radák K. út 1. sz. 
alatt lévő 2 db orvosi rendelő helyiséget, a szerződés mellékletét képező - a 2. 
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számú orvosi rendelő birtokbaadásának napján felvett - leltárban feltüntetett 
berendezési és felszerelési tárgyakkal együtt. A felek rögzítik, hogy a szerződés 
aláírásakor a bérlő 1 db orvosi rendelő helyiség birtokában van. A második orvosi 
rendelő helyiség a szerződés aláírásakor kerül a bérlő birtokába. 

 

2. Bérlő az orvosi rendelő helyiségeket az I. II. III. számú házi gyermekorvosi 
körzetre kiterjedő háziorvosi tevékenység ellátása céljából veszi bérbe. 

 

3. Jelen bérleti szerződés 2009. február 01. napjától – 2009. december 31. 
napjáig terjedő időre szól. 

 

4. Szerződő felek a helyiségek bérleti díját havi bruttó 220.000,- Ft (tárgyi 
adómentes) összegben határozzák meg, mely összeget bérlő havonta előre – 
minden hónap 10. napjáig – a bérbeadó számlája ellenében köteles bérbeadó 
részére megfizetni. 

 

A felek rögzítik, hogy a bérlő a bérlemény 1db helyiségét 2009. január 1-től január 
31-ig is használta, erre az időszakra használati díjat állapítanak meg, melynek 
összege 109.275.- Ft. 

 

5. A bérleti díj nem foglalja magában a helyiség használatával kapcsolatban 
felmerülő közüzemi (víz, villany, fűtés) költségeket, melyek megfizetését a 
bérbeadóval kötött külön megállapodás alapján Dr. Ördögh György, Dr. Tóth 
Katalin és Dr Imre Zsuzsanna házi gyermekorvos vállalja. Ugyancsak a 
gyermekorvosok vállalják a rendelőnek a házi gyermekorvosi tevékenységgel 
kapcsolatos takaríttatását. 

 

6. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a bérleti jogviszony tartalma alatt a 
bérlet tárgyát képező helyiség fenntartásáról, karbantartásáról, az esetlegesen 
szükséges felújításról bérbeadó köteles gondoskodni. 
A bérbeadó által végzendő karbantartás, felújítás körébe tartozik különösen 

- a helyiség burkolatainak karbantartása, festése, mázolása, felújítása, pótlása, 
cseréje, 

- az épület központi berendezéseinek karbantartása. 
 

7. Bérlő a rendelőhelyiséget csak a 2. pontban meghatározott célra használja.  
 

8. A bérleti szerződés megszűnésekor Bérlő köteles a helyiséget és annak leltár 
szerinti berendezési és felszerelési tárgyait eredeti állapotában Bérbeadónak 
visszaadni. 

9. Bérbeadó szavatol azért, hogy a bérlet tárgya a bérleti szerződés időtartama alatt 
alkalmas a szerződésszerű használatra, úgyszintén azért is, hogy harmadik 
személynek a bérlet tárgyán nincs olyan joga, amely a Bérlőt használatában 
korlátozná, vagy megakadályozná. 

 

10. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az 1993. évi 
LXXVIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
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Szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag írták alá. 

 

Abony, 2009. január …… 

            

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

                           bérbeadó                                                                         bérlő 
 

- - - 
 

16./ Napirendi pont tárgya: A Klapka Gy. u. 11/a. sz. alatti helyiségek más 
célú hasznosítása 

 
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, valamint az 
előterjesztésben foglaltakat.  
 
Kérdezte, hogy van-e még kérdése, hozzászólás? 
Kérdés, észrevétel nem volt. 
 
Kérte, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem szavazattal és 0 
tartózkodás mellett, az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag 
elfogadta, és a következő határozatot hozta:   
 

18/2009. (I.29.) sz. Képviselő-testületi határozat a Klapka Gy. u. 11/a. sz. 
alatti helyiségek más célú hasznosításáról 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva figyelembe véve az Abony Város vagyonáról és 
a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 13/2007. (IV. 12.) sz. 
rendeletet, az alábbi határozatot hozza: 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony, Klapka Gy. út 11/a. 
sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlant a védőnői szolgálat ellátásának 
helyszínéül jelöli ki 2009. április 1-től. 
 

2. Felkéri Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert, hogy a jelenlegi bérlőkkel 
(Fészek Egyesület és Alapítvány az Örökbefogadó és Nevelőszülőkért) a 
Képviselő-testület döntését szíveskedjen közölni a bérleti szerződésnek 
megfelelően.  
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 Határidő: azonnal 
 Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
 A végrehajtásban közreműködik:  
 Gazdasági Osztály 
 Településfejlesztési Osztály 
 Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
 Dr. Németh Mónika jegyző 
 Urbán Ildikó aljegyző 
 Valamennyi osztályvezető 
 Településfejlesztési Osztály által  
 Fészek Egyesület 
 Alapítvány az Örökbefogadó és Nevelőszülőkért 
 

- - - 
 

17./ Napirendi pont tárgya: A Bizottságok ellenőrzési tervének jóváhagyása 
 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, valamint az 
előterjesztésben foglaltakat.  
 
Kérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? 
Kérdés, hozzászólás nem volt 
 
Kérte, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadásáról. 
  
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem szavazattal és 0 
tartózkodás mellett, az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag 
elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 

19/2009. (I.29.) sz. Képviselő-testületi határozat a Bizottságok Ellenőrzési 
Tervének jóváhagyásáról 
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Abony Város 
Önkormányzat „a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról” szóló 21/2007. (VI. 29.) számú rendelet 8. számú 
mellékletében biztosított jogkörében eljárva, a Bizottságok 2009. évi 
ellenőrzési programját az alábbiak szerint fogadja el: 

 

 

 Pénzügyi Bizottság  

 

1.) Vizsgálat tárgya: Oktatási intézmények órakihasználásának ellenőrzése, a 103%-os 

órakeret felhasználására vonatkozóan, különös tekintettel a +3%-os órafelhasználás 

megoszlására szakórák és egyéb órák között 

Az ellenőrzés időpontja: 2009. június 
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2.) Vizsgálat tárgya: ABOKOM Nonprofit Kft. 2008. évi gazdálkodásának ellenőrzése, a 

Víziközmű Intézmény és az ABOKOM Kht. összevonását követően 

Az ellenőrzés időpontja: 2009. július 

 

 

 Gazdasági Bizottság  

 

1.) Vizsgálat tárgya: Belterületi utak áttekintése 

Az ellenőrzés időpontja: 2009. február 

 

2.) Vizsgálat tárgya: Önkormányzat kezelésében lévő intézmények fűtés ellenőrzése, 

energiakorszerűsítés hatékonyságának vizsgálata 

Az ellenőrzés időpontja: 2009. október 

 

3.) Vizsgálat tárgya: Hazai és Európai Uniós pályázatok teljesítésének ellenőrzése 

Az ellenőrzés időpontja: folyamatos 

 

4.) Vizsgálat tárgya: Elkészült fejlesztések garanciális ellenőrzése 

Az ellenőrzés időpontja: garanciális bejárások időpontja 

 

 

 Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság  

 

1.) Vizsgálat tárgya: Abonyi Lajos Művelődési Ház és Könyvtár, Múzeumi Kiállítóhely 

Szervezeti Működési Szabályzatának, valamint működésének vizsgálata 

Az ellenőrzés időpontja: 2009. október 

 

2.) Vizsgálat tárgya: Nevelési-oktatási intézmények gyermek- és tanuló létszám 

változásának vizsgálata a 2008/2009-es tanévre vonatkozóan 

Az ellenőrzés időpontja: 2009. június 

 

 

 Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 

  

1.) Vizsgálat tárgya: Helyi rendeletek egységes szerkezetbe foglalása 

Az ellenőrzés időpontja: 2009. szeptember  

 

2.) Vizsgálat tárgya: Helyi rendeletek Abony Város hivatalos honlapján való közzététele 

Az ellenőrzés időpontja: 2009. október 

 

 Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 

1.) Vizsgálat tárgya: Központi Orvosi Ügyelet működésének ellenőrzése 

Az ellenőrzés időpontja: 2009. február 

 

2.) Vizsgálat tárgya: Bölcsőde kihasználtságának ellenőrzése 

Az ellenőrzés időpontja: 2009. június 

 

3.) Vizsgálat tárgya: Somogyi Iskola orvosi rendelő helyiség kialakításának ellenőrzése 

Az ellenőrzés időpontja: 2009. szeptember 
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Határidő: a határozatban megjelölt időpontok szerint 
Felelős: tárgy szerinti bizottsági elnök 
Végrehajtásban közreműködik:  
Polgármesteri Hivatal tárgy szerint érintett osztálya 
A határozatról értesül:  
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
Dr. Németh Mónika jegyző 
Urbán Ildikó aljegyző 
Valamennyi Osztályvezető 
Bizottságok Tagjai 
ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezetője 
Valamennyi Intézményvezető 

 
- - - 

 
18./ Napirendi pont tárgya: Lejárt határidejű határozatok 

 
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, valamint az 
előterjesztésben foglaltakat. Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e 
valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Kovács László: Megkérdezte, hogy a 114/2007. (III.29.) sz. határozatot miért kell 
hatályon kívül helyezni? 
 
Dr. Németh Mónika: Van egy másik határozat ebben a témában, a 49/2008-as, ez 
már felülírta ezt a határozatot, ezért javasolt a határozat hatályon kívül helyezése.  
 
Kovács László: Továbbá a 4/2008. (I.10.) sz. határozatot szintén miért kell hatályon 
kívül helyezni?  
 
Dr. Németh Mónika: E határozat kapcsán, mint már a Képviselő-testület értesült 
peres eljárás van folyamatban, továbbá van egy birtokvédelmi határozat ez ügyben.  
 
Kovács László: Megköszönte az ismertetést, a 4/2008.(I.10.) sz. határozatot 
javasolta hatályban tartani.  
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e 
valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Dr. Egedy Zsolt: Javasolta a 328/2008.(X.16.) sz., valamint a 380/2008.(XI.27.) sz. 
határozatokat határidő megjelölése nélkül hatályban tartani. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
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Kérte, hogy szavazzanak Kovács László módosító javaslatának elfogadásáról, mely 
szerint a 4/2008.(I.10.) sz. határozatot javasolta hatályban tartani.  
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, 
a módosító javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
Kérte, hogy szavazzanak Dr. Egedy Zsolt módosító javaslatának elfogadásáról, mely 
szerint a 328/2008.(X.16.) sz., valamint a 380/2008.(XI.27.) sz. határozatokat 
határidő megjelölése nélkül javasolja hatályban tartani. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, 
a módosító javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
Kérte, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadásáról. 
  
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem szavazattal és 0 
tartózkodás mellett, az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag 
elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 
 

20/2009. (I.29.) 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: 
 

 328/2007. (IX.27.) Pályázat előkészítése Abony város ivóvízminőségének 
javítására 

 114/2007. (III.29.) Vasúti bontott kőből útalap építése (utcák kijelölése) 
 470/2007. (XII.05.) Szándéknyilatkozat az Integrált Kistérségi e-

Közigazgatási Rendszer kiépítésében való részvételről 
 21/2008. (I.31.) Bizottságok ellenőrzési terve 
 64/2008. (II.14.) A tanítási időkeret csökkentése 
 67/2008. (II.14.) 2008. évi belvízelvezető hálózat rekonstrukciós 

munkálatainak tervezése 
 93/2008. (II.28.) Tanítási időkeret csökkentése 
 96/2008. (II. 28.) Abony, Árpád út 12. szám alatti (1602 hrsz-ú) ingatlan 

megosztására és értékesítésre történő kijelölése. 
 113/2008. (III.27.) Abony Város Önkormányzat 2008. évi közbeszerzési 

tervének elfogadása 
 134/2008. (IV.24.) Abony Város kezelésében lévő utak és dűlőutak 2008. 

évi karbantartása 
 145/2008. (IV.24.) OLLÉ Program megtárgyalása 
 176/2008. (V.29.) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

szóló 2007. évi beszámoló 
 198/2008.(V.29.) Az oktatási és kulturális intézmények részére jóváhagyott 

2008. évi általános tartalék felhasználásának jóváhagyása 
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 206/2008. (V.29.) KEOP – 1.3.0 Ivóvízminőség-javítási pályázat 
költségvetési tartalmának jóváhagyása 

 237/2008. (VI.26.) Báthory utca 2. sz. alatti ingatlan átalakítása 
 239/2008. (VI.26.) Tájékoztató a foglalkoztatási helyzetről és az átképzési 

lehetőségekről 
 240/2008. (VI.26.) Az abonyi sportpályák és játszóterek fásítása 
 246/2008. (VI.26.) A 2008-2009 közötti időszakra akcióterv előkészületi 

munkáinak – belvízelvezető rendszer, Strand fejlesztése- meghatározása 
 248/2008. (VI. 26.) Pályázat belterületi utak fejlesztésére 
 Z-285/2008. (VIII.28.) Tájékoztató az önkormányzati lakásban lakó 

hátralékosokról 
 Z-286/2008. (VIII.28.) Javaslattétel kitüntető díjak adományozására 
 293/2008. (IX.25.) Közbeszerzési Ad-hoc Bizottság megbízása KMOP 

4.5.3 Mindenki Egészségmegőrző Központjának komplex 
akadálymentesítése kivitelező kiválasztásához kapcsolódó közbeszerzési 
eljárás lefolytatására 

 294/2008. (IX.25.) Közbeszerzési Ad-hoc Bizottság megbízása a KMRT 
TEUT Abony Város belterületi Szabadság út burkolatjavítása kivitelező 
kiválasztásához kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatására 

 295/2008. (IX.25.) KMOP 4.5.3 Mindenki Egészségmegőrző Központjának 
komplex akadálymentesítése kivitelező kiválasztásához kapcsolódó 
közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megbízása 

 296/2008. (IX.25.) KMRT TEUT Abony Város belterületi Szabadság út 
burkolatjavítása kivitelező kiválasztásához kapcsolódó közbeszerzési 
eljárást lefolytató szervezet megbízása 

 301/2008. (IX.25.) A Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszerhez 
kapcsolódó, KEOP 2.3.0 projekt keretében – Szolnok, Abony, 
Rákóczifalva és Szajol felhagyott települési szilárdhulladék-lerakóinak 
rekultivációja tárgyában a II. fordulós pályázat benyújtásához szükséges 
társulás alapításáról, a társulási megállapodás és az alapító okirat 
elfogadásáról 

 303/2008.(IX.25.) Pályázat benyújtása a Pest Megyei Közoktatás-
fejlesztési Közalapítványhoz 

 304/2008.(IX.25.) Pályázat a közalkalmazotti létszámcsökkentéssel 
kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére 

 313/2008. (IX.25.) „Összefogás a Sportoló Gyermekekért” c. pályázat 
benyújtása KMRFT-TRCF-2008 pályázati kiírásra 

 Z-336/2008. (X.30.) Zelei Tímea részére önkormányzati lakás 
önkormányzati érdekből történő bérbeadása 

 Z-339/2008. (X.30.) Abony, Árpád u. 1602/2 hrsz-ú ingatlan pályázatra 
történő kiírása 

 342/2008. (X.30.) Abony, Kossuth tér 18. sz. alatti Kinizsi Pál Gimnázium 
és Szakközépiskola épületének statikai szakvélemény alapján építési 
engedélyes terv készítésére tervező megbízása 

 343/2008. (X.30.) Szabadság utca felújításához műszaki ellenőr 
kiválasztása 

 345/2008. (X.30.) A KMOP-2008-2.3.1/C jelű „Parkolók és csomópontok 
fejlesztése” című pályázat benyújtása 

 346/2008. (X.30.) A KMOP-2008-2.3.1/C jelű „Parkolók és csomópontok 
fejlesztése” című pályázat benyújtása 
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 350/2008. (X.30.) Abony város belvízelvezető rendszer engedélyezés 
szintű tervdokumentációjának terveztetésére 

 351/2008. (X.30.) Lakások önkormányzati érdekből és nem szociális 
érdekből történő bérbeadása 

 352/2008. (X.30.) Tájékoztató a piacfejlesztés érdekében folytatott 
tárgyalásról 

 353/2008, (X.30.) 3 db gépjármű átadása az Abokom részére 
térítésmentesen. 

 355/2008. (X.30.) A Somogyi Imre Általános Iskola Pedagógiai 
Programjának módosítása 

 356/2008. (X.30.) Somogyi Imre Általános Iskola Pedagógiai 
Programjának módosítása 

 358/2008. (X.30.) Abony, Vasút út 2. sz. alatti lakás statikai szakvélemény 
alapján történő megerősítése 

 Z-372/2008. (XI.27.) „Abony Város Díszpolgára” cím adományozására 
benyújtott javaslatok megtárgyalása 

 396/2008. (XI.27.) Területi Együttműködési Operatív Programok 2007-
2013 (ETE) – „HU-SK Együttműködési Program” című pályázati felhívásra 
Távmunka-ház pályázat dokumentációjának elkészítésére megbízás 
adása 

 397/2008. (XI.27.) „Lehetőségeink Főtere” – Kossuth tér 
környezetrendezése Abonyban c. projekt közbeszerzési feladatinak 
ellátására cég kiválasztása 

 398/2008. (XI.27.) „Lehetőségeink Főtere” – Kossuth tér 
környezetrendezése Abonyban c. projekt projektmenedzsmenti 
feladatainak ellátására cég kiválasztása 

 400/2008. (XI.27.) Háziorvosi tevékenység ellátása céljából igénybevett 
orvosi rendelő helyiségek bérleti szerződés meghosszabbítása 2009. évre 

 401/2008. (XI.27.) Háziorvosi tevékenység ellátása céljából igénybevett 
orvosi rendelő helyiségek bérleti szerződés meghosszabbítása 2009. évre 

 402/2008. (XI.27.) A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programjának módosítása 

 403/2008. (XI.27.) Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény Pedagógiai Programjának módosítása 

 404/2008. (XI.27.) Az egyházi ingatlan kártalanítási összeg 
befektetésének meghosszabbításáról 

 405/2008. (XI.27.) Kécskei út 1. sz. 4827 hrsz-ú önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása 

 423/2008. (XII.18.) Egészségmegőrző Központ akadálymentesítéséhez 
műszaki ellenőr kiválasztása 

 425/2008. (XII.18.) TK-VÍZ Termelő és Szolgáltató Kft. „f.a.” felszámolási 
eljárása során készült vagyonfelosztási javaslat jóváhagyása 

 428/2008. (XII.18.) Polgármester jutalmazásának jóváhagyása 
 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő megjelölése nélkül 
hatályban tartja az alábbi határozatokat: 
 
 4/2008. (I.10.) Red-Rex Q Kft. tulajdonát képező piaci felépítmény sorsáról 

döntés 
 305/2008. (IX.25.) Pályázat benyújtása az „ÁROP 3.A.1 polgármesteri 

hivatalok szervezetfejlesztése” pályázati kiírásra 
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 311/2008. (IX.25.) Pályázati lehetőség a KMOP-2008.-3.3.4/B 
„Fenntartható életmód és fogyasztás” c. pályázati konstrukció keretében 
fedett kerékpártároló megvalósítása 

 328/2008.(X.16.) Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Adóosztályán 5 évre visszamenőleg történő felülvizsgálatára fedezet 
biztosítása, valamint Abony Város Önkormányzat 8/2008.(II.28.) számú 
költségvetési rendelet módosítása 

 377/2008. (XI.27.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevezetése 
 380/2008. (XI.27.) Keviterv Plusz Kft-vel kötött vállalkozási szerződés 

módosítása 
 420/2008. (XII.18.) Abonyi Rendőrőrs őrsparancsnoka kinevezésének 

támogatása 
 427/2008. (XII.18.) 396/2008.(XI.27.) sz. képviselő-testületi határozat 

módosítása 
 Z-440/2008. (XII.18.) Kivitelező kiválasztása az egészségmegőrző 

akadálymentesítésére 
 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő hosszabbítását 
rendeli el az alábbi határozatok végrehajtására: 
 
 111/2007. (III.29.) Szilágyi Erzsébet utca tulajdonjogának térítésmentes 

átadására és átvételére irányuló megállapodás jóváhagyása 
Határidő: 2009. december 31. 

 49/2008. (I.31.) A vasúti bontott kövek felhasználásának sorrendjére 
Határidő: 2009. december 31. 

 202/2008. (V.29.) Lázár Vilmos utca területének rendezése 
Határidő: 2009. március 31. 

 233/2008. (VI.26.) Abony, Lovassy u. 3. sz. alatti 2253/2 hrsz-ú ingatlan 
értékesítése 
Határidő: 2009. július 31. 

 245/2008. (VI.26.) Abony, 3311 hrsz-ú ingatlan birtokvédelme 
Határidő: 2009. február 28. 

 320/2008. (IX.25.) Abony, Rózsás dűlő 0365 hrsz-ú ingatlan 
telekrendezése 
Határidő: 2009. április 30. 

 Z-340/2008. (X.30.) Az Ungár-kúria Abony, Szolnoki út 3. sz. alatti, 3262 
hrsz-ú ingatlan értékesítése 
Határidő: 2009. július 31. 

 359/2008. (X.30.) Az Energia – Hatékony Önkormányzatok 
Szövetségéhez (EHÖSZ) való csatlakozás 
Határidő: 2009. február 28. 

 360/2008. (X.30.) A városi szennyvíztelep tisztított szennyvizének 
elvezetéséről kötendő szerződésről 
Határidő: 2009. február 28. 

 361/2008. (X.30.) A városi szennyvíztelep tisztított szennyvizének 
elvezetéséről kötendő szerződésről 
Határidő: 2009. február 28. 

 362/2008. (X.30.) 1. a) pontja Abony város intézményeinek 
akadálymentesítése 
Határidő: 2009. június 30. 

 379/2008.(XI.27.) TÁMOP-3.2.4/08./01/KMR pályázat benyújtás 
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Határidő: 2009. február 28. 
 381/2008. (XI.27.) Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény igazgatói állására pályázat 
kiírása 
Határidő: 2009. február 28. 

 382/2008. (XI.27.) Somogyi Imre Általános Iskola igazgatói állására 
pályázat kiírása 
Határidő: 2009. február 28. 

 386/2008. (XI.27.) Nem lakás célú helyiségek 2009. évi minimális bérleti 
díjának megállapítása 
Határidő: 2009. december 31. 

 406/2008. (XI.27.) Jogi szaktudást igénylő feladatok ellátására kötött 
megbízási szerződés felmondása 
Határidő: 2009. február 12. 

 407/2008.(XI.27.) Balatonszárszói Ifjúsági Tábor üzemeltetési feladatainak 
ellátására kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása 
Határidő: 2009. március 30. 

 409/2008. (XI.27.) 2009. évi rendezvényterv elfogadása 
Határidő: 2009. december 31. 

 Z-430/2008. (XII.18.) Intexa Ingatlanfejlesztő Kft-vel kötött szerződés 
módosítása 
Határidő: 2009. február 28. 

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

- - -  
 

19./ Napirendi pont tárgya: Egyebek 
 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot. Megkérdezte a 
Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Habony István: Elmondta, hogy az elmúlt hetekben a lakosság nagy része kapott a 
Földhivataltól levelet, melyben az E-on szolgáltató részéről vezetékjog bejegyzése 
történt. Az elmúlt bizottsági ülésen a bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a 
hivatal vegye fel a kapcsolatot, mind az E-on szolgáltatóval, mind pedig a Ceglédi 
Földhivatallal. Szintén bizottsági ülésen merült fel az orvosi ügyelet problémája, a 
közelmúltban történt egy haláleset, ami szintén arra ad okot, hogy jobban 
odafigyeljenek az orvosi ügyelet működésére, kérnek a működtető részéről egy 
tájékoztatást. Kérte, hogy bárki rendelkezik olyan információval, ami az orvosi 
ügyeletet érinti, azt jelezze mind a hivatal, mind pedig a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság felé.  
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy orvosi ügyelet témában egy hivatalos 
panaszbejelentés érkezett. A bizottságnak joga van ellenőrizni, hogy a feladatukat 
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megfelelően látják-e el. A panaszbejelentéseket mindig továbbítja a hivatal a 
megfelelő szervhez.  
 
Dr. Németh Mónika: Elmondta, hogy a villamos energiáról szóló törvény lehetőséget 
biztosít vezetékjog bejegyzésére, erre különböző szabályokat állapít meg, mely 
vonatkozik mind a helyszíni szemlére, mind pedig az ügyféllel történő egyeztetésre, 
ami ebben az esetben nem történt meg. Ennek a vezetékjognak a bejegyzésére 
ebben az esetben az E-on kérésére a Mérésügyi és Műszaki Biztonsági hatóság a 
jogosult. Hirdetményi közzétételt alkalmazott, mivel nagyon sok a tulajdonos. Két 
megyét összekötő hálózatról van szó. Ezek jogerős határozatok, ami alapján eljár a 
Földhivatal. A lakossági panaszokkal kapcsolatban, sajnálatos módon fellebbezési 
jog nincs, mert eltelt már annyi idő, akinek az ingatlanán nincsen ilyen jellegű 
bejegyzésnek jogalapja, az feltétlenül keresse meg a a Mérésügyi és Műszaki 
Biztonsági hatóságot. 
 
Parti Mihály: Véleménye szerint ennek a jognak a bejegyzéséhez, mind a két fél 
beleegyezése szükséges, és ha a saját ingatlanra bejegyzett vezetékjog kapcsán a 
szerelésből vagy bármiből eredő kártérítéssel a szolgáltató nem tartozik a tulajdonos 
felé. Szintén nagy problémát jelent, hogy egyre több a városban a hajléktalan, illetve 
az utóbbi időkben megint megnőtt a lopások száma. Nagyon nagy előrelépés történt 
az árkok karbantartását illetően. Nem tudja mi lesz majd a Vak Bottyán úton található 
önkormányzati ingatlan sorsa, mert nagyon rossz állapotban van. A hivatalban, pedig 
nagy szükség volna egy üzenetrögzítőre. A rossz, kátyús járdákat, pedig javítani 
kellene. A Szilágyi Erzsébet út esetében nagy szükség volna, annak szélesítésére. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: A Szilágyi Erzsébet út szélesítése már folyamatban 
van a Főtér pályázat miatt is, a közmunkaprogram esetében, pedig várják a 
javaslatokat. A Vak Bottyán úti ingatlan műemléki védettség alatt áll, amíg nincs az 
alól kivonva, addig nem lehet elbontani. A Taverna előtti nagy kátyú helyzetének 
megoldása már egyeztetés alatt van az Abokommal. A hajléktalanokkal kapcsolatban 
elmondta, hogy helyben is van lehetőségük tisztálkodásra, és van mosatási 
lehetőség.  
 
Dr. Egedy Zsolt: Véleménye szerint a vezetékjog bejegyzésével kapcsolatos 
információkat a városi honlapra fel kellene tenni, a lakosság figyelmét felhívni rá. A 
vezetékjog illetve a jelzálogjog nem ugyanolyan. A kártérítés kérdéskörét is meg 
kellene vizsgálni, ha erre van jogi megoldás ezt is közzé kellene tenni. Az orvosi 
ügyelettel kapcsolatos vizsgálatot nagymértékben támogatja. A működtetésről szóló 
szerződés biztosan lehetőséget biztosít a tájékoztatást érintően. Az ügyeletről kérjen 
a város megfelelő tájékoztatást.  
 
Kovács László: Javasolta Habony Istvánnak, hogy a bizottság fogalmazza meg a 
kérdéseket és kérjen a működtetőtől megfelelő tájékoztatást.  
 
Habony István: Természetesen hivatalos levelet fognak küldeni a működtetőnek, 
javasolta, hogy a vezetékjog bejegyzésekkel kapcsolatban a hivatal hívja meg mind 
az E-ont, mind pedig a Ceglédi Földhivatalt.  
 
Kocsiné Tóth Valéria: Megkérdezte, hogy a Magyar Benigna úttal kapcsolatos 
pályázat milyen fázisban tart? 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy folyamatban van, bővebb 
tájékoztatást a következő testületi ülésen tud adni. 
 
Mészáros László: A vezetékjoggal kapcsolatos tájékoztatás kapcsán egyetértett 
jegyzőnővel, megköszönte a tájékoztatást. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Romhányiné dr. Balogh Edit a nyílt 
ülést bezárta. 
 

- - - 
 
A Képviselő-testület zárt ülésen folytatta tovább munkáját, melyről külön 
jegyzőkönyv készül! 
 

- - - 
 
K.m.f. 

 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit     Dr. Németh Mónika 

polgármester       jegyző 
 
 
 
 
Pető Istvánné           Retkes Mária 
                                  Jegyzőkönyvi hitelesítők 


