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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-án megtartott 

rendkívüli üléséről. 

 

Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Bánné Hornyik Mária, Dudinszky 

István, Csányi Tibor, Dr. Egedy Zsolt alpolgármester, Földi Áron, Habony István, Kovács 

László, Kocsiné Tóth Valéria, Krupincza Tibor, Mészáros László, Murvainé Kovács Rita, Parti 

Mihály, Pető Istvánné, Retkes Mária, Szabó András Istvánné képviselő 16 fő 

 

Napirend tárgyalása közben érkezett: Gulykáné Gál Erzsébet képviselő 

 

Távolmaradását jelezte: Paczáriné Barna Rozália képviselő 

 

Polgármesteri Hivatal részéről: Dr. Németh Mónika jegyző, Urbán Ildikó aljegyző, Dr. 

Pástét Rita jegyzői titkárságvezető, Valaczkainé Varga Erzsébet településfejlesztési 

osztályvezető, Vargáné Francsák Hajnalka gazdasági osztály részéről, Márkus Tamás 

okmányirodai ügyintéző, Farkasné Fazekas Mária jegyzőkönyvvezető 

 

Meghívottként jelen volt: ifj. dr. Tóta Áron ügyvéd, Gyarmati János , Lőrinczi Mihályné 

kérelmező 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Köszöntötte a jelenlévőket, megállapította, hogy a képviselő-

testület határozatképes.  

 

Jegyzőkönyvi hitelesítők személyére javasolta Habony István és Kocsiné Tóth Valéria 

személyét. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a jegyzőkönyvi hitelesítők személyéről. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett 

egyetértett Habony István és Kocsiné Tóth Valéria jegyzőkönyvi hitelesítők személyével. 

 

Ismertette a meghívóban kiadott napirendi pontokat. Felvételre javasolta zárt ülés 1. napirendi 

pontjaként az „Elővásárlási jog gyakorlása árverés útján értékesített lakóingatlanra”, 

továbbá nyílt ülés 6. napirendi pontként a „Gyermekétkeztetés 2010. évi intézményi térítési 

díjainak meghatározása”, 7. napirendi pontként a „Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény közoktatás fejlesztés céljából benyújtandó 

pályázatainak támogatása”, 8. napirendi pontként a „Bihari János Zeneiskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény közoktatás fejlesztés céljából benyújtandó pályázatának 

támogatása”, 9. napirendi pontkánt a „Jegyzői tájékoztatás ASP központhoz kapcsolódás 

tárgyában”, valamint 10. napirendi pontként a „Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás által 

benyújtásra kerülő „2010/1. Téli, tavaszi közmunkaprogram” című napirendi pontokat. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az „Elővásárlási jog gyakorlása árverés útján 

értékesített lakóingatlanra” című napirendi pont zárt ülés 1. napirendi pontként történő 

felvételéről. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett 

az „Elővásárlási jog gyakorlása árverés útján értékesített lakóingatlanra” című napirend 

zárt ülés 1. napirendi pontként történő felvételét egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot hozta:  

 

407/2009. (XII. 16.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Elővásárlási jog gyakorlása árverés útján értékesített lakóingatlanra című 

napirendi pont felvételéről 

 

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

évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony Város 

Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 21/2007.(VI.29.) számú rendelet 16. § (7) bekezdésében, valamint 17. §-ában 

foglaltakat, a meghívóban nem szereplő „Elővásárlási jog gyakorlása árverés útján 

értékesített lakóingatlanra” című napirendi pontot zárt ülés 1. napirendi pontjaként 

napirendre tűzi.  

- - - 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a „Gyermekétkeztetés 2010. évi intézményi 

térítési díjainak meghatározása” című napirendi pont nyílt ülés 6. napirendi pontként történő 

felvételéről. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett 

a „Gyermekétkeztetés 2010. évi intézményi térítési díjainak meghatározása” című 

napirend nyílt ülés 6. napirendi pontként történő felvételét egyhangúlag elfogadta, és a 

következő határozatot hozta:  

 

408/2009. (XII. 16.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Gyermekétkeztetés 2010. évi intézményi térítési díjainak meghatározása című 

napirendi pont felvételéről 

 

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

évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony Város 

Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 21/2007.(VI.29.) számú rendelet 16. § (7) bekezdésében, valamint 17. §-ában 

foglaltakat, a meghívóban nem szereplő „Gyermekétkeztetés 2010. évi intézményi 

térítési díjainak meghatározása” című napirendi pontot nyílt ülés 6. napirendi 

pontjaként napirendre tűzi.  

- - - 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a „Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény közoktatás fejlesztés céljából benyújtandó 

pályázatainak támogatása” című napirendi pont nyílt ülés 7. napirendi pontként történő 

felvételéről. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett 

a „Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

közoktatás fejlesztés céljából benyújtandó pályázatainak támogatása” című napirend nyílt 

ülés 7. napirendi pontként történő felvételét egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot 

hozta:  
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409/2009. (XII. 16.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

közoktatás fejlesztés céljából benyújtandó pályázatainak támogatása című 

napirendi pont felvételéről 

 

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

évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony Város 

Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 21/2007.(VI.29.) számú rendelet 16. § (7) bekezdésében, valamint 17. §-ában 

foglaltakat, a meghívóban nem szereplő „Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény közoktatás fejlesztés céljából benyújtandó 

pályázatainak támogatásáról” című napirendi pontot nyílt ülés 7. napirendi pontjaként 

napirendre tűzi.  

- - - 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a „Bihari János Zeneiskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény közoktatás fejlesztés céljából benyújtandó pályázatának 

támogatása” című napirendi pont nyílt ülés 8. napirendi pontként történő felvételéről. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett 

a „Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény közoktatás fejlesztés 

céljából benyújtandó pályázatának támogatása” című napirend nyílt ülés 8. napirendi 

pontként történő felvételét egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta:  

 

410/2009. (XII. 16.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény közoktatás 

fejlesztés céljából benyújtandó pályázatának támogatása című napirendi pont 

felvételéről 

 

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

évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony Város 

Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 21/2007.(VI.29.) számú rendelet 16. § (7) bekezdésében, valamint 17. §-ában 

foglaltakat, a meghívóban nem szereplő „Bihari János Zeneiskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény közoktatás fejlesztés céljából benyújtandó 

pályázatainak támogatásáról” című napirendi pontot nyílt ülés 8. napirendi pontjaként 

napirendre tűzi.  

- - - 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a „Jegyzői tájékoztatás ASP központhoz 

kapcsolódás tárgyában” című napirendi pont nyílt ülés 9. napirendi pontként történő 

felvételéről. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett 

a „Jegyzői tájékoztatás ASP központhoz kapcsolódás tárgyában” című napirend nyílt ülés 

9. napirendi pontként történő felvételét egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot 

hozta:  
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411/2009. (XII. 16.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Jegyzői tájékoztatásról ASP központhoz kapcsolódás tárgyában című napirendi 

pont felvételéről 

 

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

évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony Város 

Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 21/2007.(VI.29.) számú rendelet 16. § (7) bekezdésében, valamint 17. §-ában 

foglaltakat, a meghívóban nem szereplő „Jegyzői tájékoztatás ASP központhoz 

kapcsolódás tárgyában” című napirendi pontot nyílt ülés 9. napirendi pontjaként 

napirendre tűzi.  

- - - 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a „Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás által 

benyújtásra kerülő „2010/1. Téli, tavaszi közmunkaprogram” című pályázat támogatása” 
című napirendi pont nyílt ülés 10. napirendi pontként történő felvételéről. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett 

a „Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás által benyújtásra kerülő „2010/1. Téli, tavaszi 

közmunkaprogram” című pályázat támogatása” című napirend nyílt ülés 10. napirendi 

pontként történő felvételét egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta:  

 

412/2009. (XII. 16.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás által benyújtásra kerülő „2010/1. Téli, 

tavaszi közmunkaprogram” című pályázat támogatása című napirendi pont 

felvételéről 

 

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

évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony Város 

Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 21/2007.(VI.29.) számú rendelet 16. § (7) bekezdésében, valamint 17. §-ában 

foglaltakat, a meghívóban nem szereplő „Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás által 

benyújtásra kerülő „2010/1. Téli, tavaszi közmunkaprogram” című pályázat 

támogatása” című napirendi pontot nyílt ülés 10. napirendi pontjaként napirendre tűzi.  

 

- - - 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az így kialakult napirendi pontok elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem szavazattal, és 0 tartózkodás 

mellett az így kialakult napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. 

 

Zárt ülés: 

Napirend:        Előadó: 

 

1./ Elővásárlási jog gyakorlása árverés útján értékesített  Romhányiné dr. Balogh Edit 

     lakóingatlanra       Polgármester 
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Nyílt ülés: 

 

1./ Megállapodások megkötése a „Funkcióbővítő rehabilitáció” Romhányiné dr. Balogh Edit 

     Pest megyei településközpontok fejlesztése – Integrált tele- Polgármester 

     pülésfejlesztés Pest megyében KMOP-2009-5.2.1/B kódjelű 

     pályázaton való részvétele 

 

2./ Abonyi piac és üzletház projekt üzleti terv elkészítésre  Romhányiné dr. Balogh Edit 

     megbízás        Polgármester 

 

3./ A KMOP-2009-5.2.1/B kódjelű, Lehetőségeink Főtere  Romhányiné dr. Balogh Edit 

     Abony település központjának integrált fejlesztése című  Polgármester 

     Pályázathoz szükséges önerő mértékének meghatározása 

 

4./ Integrált Városfejlesztési Stratégia jóváhagyása   Romhányiné dr. Balogh Edit 

         Polgármester 

 

5./ Tájékoztatás Városfejlesztő Társaság alapítására  Romhányiné dr. Balogh Edit 

         Polgármester 

 

6./ Gyermekétkeztetés 2010. évi intézményi térítési díjainak Romhányiné dr. Balogh Edit 

     meghatározása       Polgármester 

 

7./ Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészet- Romhányiné dr. Balogh Edit 

     oktatási Intézmény közoktatás fejlesztés céljából benyújtandó Polgármester 

     pályázatának támogatása 

 

8./ Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási   Romhányiné dr. Balogh Edit 

     Intézmény közoktatás fejlesztés céljából benyújtandó   Polgármester 

     pályázatának támogatása 

 

9./ Jegyzői tájékoztatás ASP központhoz kapcsolódás tárgyában Dr. Németh Mónika 

         Jegyző 

 

10./ Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás által benyújtásra  Romhányiné dr. Balogh Edit 

       kerülő „2010/1. Téli, tavaszi közmunkaprogram” című  Polgármester 

       pályázat támogatása 

- - - 

 

Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját! 

 

Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült! 

 

Zárt ülés után a Képviselő-testület nyílt ülésen folytatta munkáját! 

 

1./ Napirendi pont tárgya: Megállapodások megkötése a „Funkcióbővítő rehabilitáció” Pest 

megyei településközpontok fejlesztése – Integrált 

településfejlesztés Pest megyében KMOP-2009-5.2.1/B kódjelű 

pályázaton való részvétele 
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Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

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

elmondta, hogy a határozati javaslatban az alábbi módosítások szükségesek: előterjesztés 4. 

melléklete: (közös tulajdont alapító okirat) I/1. „A Red-Rex Q Kft. tulajdonát érintő terület 

mérete helyesen 63 m2 területű felépítmény” II/1. 960 helyrajzi szám, helyesen 860. IV/1. 

pontban az időpont 2012. december 31., IV/3. pont az alábbiak szerint módosul: …., melynek 

értékét felek a végleges adás-vételi szerződés aláírásának időpontjában határozzák meg. 

Előterjesztés 5. számú melléklete: (Ingatlan Adás-Vételi Előszerződés). 2. pont az alábbiak 

szerint módosul: …., melynek értékét felek a végleges adásvételi szerződés aláírásának 

időpontjában határozzák meg, 4. pont a tulajdoni hányad összege pontosan 40 millió forint + 

Áfa, 5. pont az alábbiak szerint módosul: Vevő a 4. pontban megjelölt vételárat akként fizeti 

meg az eladó részére, hogy a végleges adás-vételi szerződés aláírását követően az adásvétel 

tárgyát képező tulajdoni hányad birtokába adása napján átutalja eladó bankszámlájára, 6. pont 

az alábbiak szerint módosul: …. jogerős építési engedély kiadását követően , de az építkezés 

megkezdéséig kötelesek …., továbbá a Képviselő-testület felhatalmazza ifj. Dr. Tóta Áron 

ügyvéd urat a módosításokat tartalmazó okirat elkészítésére, a változási vázrajz földhivatali 

záradékolását és hatósági jóváhagyását követően.  

 

Kérdezte van-e kérdés, hozzászólás. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

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

javaslat elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett 

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

hozta: 

 

414/2009. (XII. 16.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Megállapodások megkötése a „Funkcióbővítő rehabilitáció” Pest megyei 

településközpontok fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest megyében KMOP-2009-

5.2.1/B kódjelű pályázaton való részvételről 

 

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

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert, a 

határozat mellékletét képező Konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására. 

(előterjesztés 3. számú melléklete) 

2. A Képviselő-testület a Coop Star Kereskedelmi Zrt feltételeit elfogadja. 

3. A Képviselő-testület a közös tulajdont igazoló alapító okiratot valamint az ingatlan 

adásvételi előszerződés tervezeteket megtárgyalta, melyet az alábbi módosításokkal 

elfogadja : 

 

Előterjesztés 4. melléklete: (közös tulajdont alapító okirat) 

- I/1. „A Red-Rex Q Kft. tulajdonát érintő terület mérete helyesen 63 m2 területű 

felépítmény” 

- II/1. 960 helyrajzi szám, helyesen 860 
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- IV/1. pontban az időpont 2012. december 31. 

- IV/3. pont az alábbiak szerint módosul: …., melynek értékét felek a végleges adás-

vételi szerződés aláírásának időpontjában határozzák meg. 

 

Előterjesztés 5. számú melléklete: (Ingatlan Adás-Vételi Előszerződés) 

- 2. pont az alábbiak szerint módosul: …., melynek értékét felek a végleges adásvételi 

szerződés aláírásának időpontjában határozzák meg. 

- 4. pont a tulajdoni hányad összege pontosan 40 millió forint + Áfa 

- 5. pont az alábbiak szerint módosul: Vevő a 4. pontban megjelölt vételárat akként 

fizeti meg az eladó részére, hogy a végleges adás-vételi szerződés aláírását követően 

az adásvétel tárgyát képező tulajdoni hányad birtokába adása napján átutalja eladó 

bankszámlájára. 

- 6. pont az alábbiak szerint módosul: …. jogerős építési engedély kiadását követően , 

de az építkezés megkezdéséig kötelesek …. 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza ifj. Dr. Tóta Áron ügyvéd urat a módosításokat 

tartalmazó okirat elkészítésére, a változási vázrajz földhivatali záradékolását és hatósági 

jóváhagyását követően.  

 

Határidő:  folyamatos 

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 

 Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

 Coop Zrt. 

  Ifj. Dr. Tóta Áron 

 

414/2009.(XII.16.) számú határozat melléklete 

 

 
 

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

Pályázat benyújtására 

 

 

1.) Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) 

aláírásával a 2.) pontban meghatározott szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a 

célból, hogy a Közép-Magyarországi.
1
 Operatív Program keretében “Funkcióbővítő 

rehabilitáció” Pest megyei településközpontok fejlesztése - Integrált településfejlesztés Pest 

                                                 
1 Operatív program neve 
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megyében 
2
 pályázati kiírásra Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és 

Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.
3
 közreműködő szervezethez pályázatot nyújtsanak be, és 

a pályázat támogatása esetén az abban foglalt pályázati célt közös együttműködéssel 

megvalósítsák.  

 

A pályázat címe: LEHETŐSÉGEINK FŐTERE ABONY TELEPÜLÉSKÖZPONTJÁNAK 

INTEGRÁLT FEJLESZTÉSE (a továbbiakban Pályázat). 

 

2.) A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, szervezetek és 

személyek, akik az 1.) pontban megjelölt pályázatban meghatározott cél(ok) megvalósításában 

a Pályázatban foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervnek, valamint költségvetésnek 

megfelelően a jelen Megállapodás keretei között részt vállalnak: 

 

A Konzorcium vezetője a pályázatot benyújtó önkormányzat:Abony Város Önkormányzat (a 

továbbiakban Vezető). 

 

Postacím: 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

Székhely: 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):15390703 

Adószám:15390709-2-13  

Aláírásra jogosult képviselője: Romhányiné Dr. Balogh Edit 

 

Konzorciumi tag: 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

 

Postacím: 1024 Budapest, Fényes E. u. 7-13. 

Székhely:. 1024 Budapest, Fényes E. u. 7-13. 

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):01-10-046265 

Adószám: 14605749-2-44 

Aláírásra jogosult képviselője: Zsupponits Jenő vezérigazgató 

Dr. Holló József műszaki vezérigazgató helyettes, Tóth Balázs gazdasági vezérigazgató 

helyettes, Szarvas András megyei igazgató.
4
 

3. A jelen Megállapodás aláírásával a Tagok a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 

szóló 1959. évi IV. törvény 219. §-a és 222. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy 

helyettük és nevükben a Pályázatot aláírja, a közreműködő szervezethez benyújtsa és a Pályázat 

elbírálása során a közreműködő szervezettel szemben a konzorciumot képviselje. 

A Tagok kijelentik, hogy a Pályázatban foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat magukra 

nézve kötelezőnek ismerik el.  

 

4. A jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a Pályázat 

támogatása esetén a projektet a Pályázatban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek 

érdekében együttműködnek. 

 

5. Tagok kijelentik, hogy a pályázati kiírás részét képező „Konzorciumi együttműködési 

megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentumot ismerik, 

és a Pályázat támogatása esetén az abban foglalt tartalommal, valamint a Pályázatban és a 

Pályázatról döntés hozó szerv döntésében foglalt tartalommal szerződést kötnek. 

                                                 
2 Pályázati kiírás megnevezése 
3 Annak a közreműködő szervezetnek a neve, akihez a pályázatot be kell nyújtani 
4
 A tagok számának megfelelően bővíthető 
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6. Jelen Megállapodás a Pályázat mellékletét képezi. 

 

7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Pályázat nem részesül támogatásban, illetve ha a Tagok 

a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek. 

 

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 

nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 

 

8. A Tagok egyéb megállapodásai:
5 

A jelen megállapodás aláírásával Tagok megállapodnak, hogy a Projekt finanszírozásához a 

támogatás összegén felüli részt, azaz a szükséges saját – pénzbeli (vagy természetbeli) – 

hozzájárulást (önrész), és az egyéb később felmerülő nem támogatható költségeket teljes 

mértékben Vezető biztosítja. 

Ennek értelmében Vezetőt terheli a projekt megvalósítása során felmerülő összes költség és 

kockázat, beleértve a tervezés, az előkészítés (engedélyeztetés) és a területszerzés költségét és 

minden egyéb költséget. 

 

Konzorcium vezetője 

 

 

.............................................. 

Név 

Abony Város Önkormányzat 

Szervezet 

 

 

P.H. 

 

Aláírás dátuma: 

 

…………………………… 

 

konzorciumi tag 

 

 

.............................................. 

Név 

Magyar Közút Nonprofit Zrt... 

Szervezet 

 

 

P.H. 

 

Aláírás dátuma: 

 

…………………………… 

 

- - - 

 

 

 

 

 

2./ Napirendi pont tárgya: Abonyi piac és üzletház projekt üzleti terv elkészítésre megbízás 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni nem 

kívánta. 

 

Kérdezte van-e kérdés, hozzászólás. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

                                                 
5
 A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek az 1-

7. ponttal, illetve az 1-7. pontok nem törölhetők. 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett 

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

 

415/2009. (XII. 16.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Az Abony piac és üzletház projekt üzleti terv elkészítésének megbízásáról 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva, az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Képviselő-testület Abony piac és üzletház projekt üzleti terv elkészítésével a  City 

Menedzser Kft.-t bízza meg nettó 1.000.000,- Ft + áfa díjazásért, mely fedezetét a 

2010-es évi költségvetésben biztosítja. 

 

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

határozat mellékeltét képező szerződés aláírására.  

 

Határidő:  2010. január 05. 

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 

 City Menedzser Kft 

 Területfejlesztési Tudományos Egyesület 

 HAÁG Kft 

 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS  
 

Amely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzata (2740 Abony, Kossuth Lajos tér 1, 

képviseli Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester), mint Megrendelő (továbbiakban: 

Megrendelő),  

másrészről City Menedzser Önkormányzati Tanácsadó Kft (címe: 1093. Budapest, Lónyay 

út 22. adószáma: 1089100-2-43 cégjegyzék száma: 01-10-042260, képviseli: dr. Veres Lajos 

ügyvezető), mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között, az alábbi feltételekkel: 

 

1. A szerződés tárgya:  

1.1. Megrendelő vállalkozásba adja, Vállalkozó elvállalja az Abony Város 

Önkormányzata által tervezett „Abony piac és üzletház” projekt üzleti tervének 

elkészítését.  

1.2. Felek megállapodnak abban, hogy az üzleti terv az alábbi részekből tevődik össze: 
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- Vezető összefoglaló  

- Piaci elemzés 

- Műszaki megvalósítás 

- Finanszírozási terv 

- Pénzügyi megtérülési terv 

- Humán fejezet 

- Értékesítési terv 

 

2. A szerződés díja és az elszámolás módja 

2.1. A szerződés alapján a feladat elvégzéséért Vállalkozót megillető díja: egyösszegű 

vállalkozói díj 1.000.000,- Ft + Áfa. 

2.2. Az elszámolás módja: egy végszámla. 

2.3. Vállalkozó a végszámláját a feladat Megrendelő által történt teljesítés igazolását 

követően legkésőbb 2010. január 30. napjáig jogosult benyújtani. 

Megrendelő a Vállalkozó által benyújtott számlákat 8 napos fizetési határidővel 

köteles kiegyenlíteni. 

2.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy a feladatot megismerte, és a fenti vállalkozói díj a teljes 

munka költségét illetve munkadíját fedezi, így többletdíjazásra semminemű igényt 

nem támaszthat a Megrendelővel szemben. 

 

3.  Teljesítési határidő: 

Vállalkozó vállalja, hogy 2010. január 30. napjáig a feladatát teljesíti, az „Abony piac és 

üzletház” projekt üzleti tervét elkészíti és a Megrendelő részére elektronikus és nyomtatott 

formában átadja. 

 

4. A felek jogai és kötelezettségei: 

 

A Megrendelő kötelezettségei:  

4.1.1. A feladat elvégzéséhez szükséges – Vállalkozó által kért - mindennemű információt 

köteles a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. 

4.1.2. A Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén Megrendelő köteles a vállalkozói 

díjat a szerződés szerint megfizetni. 

 

A Vállalkozó kötelezettségei: 

4.2.1. Vállalkozó az 1. pontban meghatározott munkát a szerződésben rögzített módon 

köteles elvégezni. A szerződés teljesítése során Vállalkozó haladéktalanul, írásban 

köteles jelezni a teljesítés akadályát, annak várható megszűnését. 

4.2.2. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan 

körülményről, amelynek a szerződés, illetve a projekt teljesítésére kihatása lehet. 

4.2.3. A Vállalkozó köteles a Megrendelőtől a munkavégzéshez igényelt iratokat a 

munka végeztével a Megrendelő részére visszaszolgáltatni. 

4.2.4. A Vállalkozó jogosult a teljesítéshez közreműködőt igénybe venni. Az igénybe vett 

közreműködőért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. 

4.2.5. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által a szerződés tárgyában írásban feltett 

kérdésekre a kézhezvételtől számított 2 munkanapon belül írásbeli választ adni. 
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4.2.6. A Vállalkozó köteles a Megrendelő igényei szerint személyes konzultációt 

biztosítani az igény felmerülését követő 2 munkanapon belül. 

4.2.7. Vállalkozó köteles a projekt során a tudomására jutott információkat szigorúan 

bizalmasan kezelni és kizárólag jelen projekt során jogosult felhasználni. Ez a 

titoktartási kötelezettség a Vállalkozóval kapcsolatban álló személyekre és 

alvállalkozókra is vonatkozik. 

 

5. A Megrendelő részéről kapcsolattartó: 

Név: Valaczkainé Varga Erzsébet 

Tel/Fax: 53/360-832 

E-mail: varga.erzsebet@abony.hu 

 

A Vállalkozó részéről kapcsolattartó: 

Név: Szilágyi Henriette 

Telefon: 06-1-216-5948 

E-mail: hazai@hazairt.hu 

 

6. Záró rendelkezések 

6.1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

6.2. A felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitás kérdéseket békés úton 

próbálják rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, a pertárgy értékétől 

függően kikötik a Cegléd Városi Bíróság, illetve a Pest Megyei Bíróság illetékességét. 

6.3.  Jelen szerződés 5 egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet a 

felek értelmezés és elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

jóváhagyólag aláírtak. 

Abony, 2009. december 17. 

 

……………………………    ………………………………… 

Megrendelő           Vállalkozó 

     Abony Város Önkormányzata     City Menedzser Kft 

- - - 

 

3./ Napirendi pont tárgya: A KMOP-2009-5.2.1/B kódjelű, Lehetőségeink Főtere Abony 

település központjának integrált fejlesztése című pályázathoz 

szükséges önerő mértékének meghatározása 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni nem 

kívánta. 

 

Kérdezte van-e kérdés, hozzászólás. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

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

elfogadásáról. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 

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

hozta: 

 

416/2009. (XII. 16.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a KMOP-2009-5.2.1/B kódjelű, Lehetőségeink Főtere Abony település központjának 

integrált fejlesztése című pályázathoz szükséges önerő mértékének meghatározásáról 

 

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

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be, melynek 

összköltsége 1.434.969.913,-Ft a szükséges önerő 463.738.022,-Ft, melyből Abony Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete 124.000.000,-Ft –ot az egyházi kártalanításból biztosít, 

a fennmaradó 339.738.022,-Ft összeget az önkormányzat által kibocsátott Két Torony 

Kötvény terhére biztosítja. 

 

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

beadásához szükséges dokumentumok aláírására, nyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő:  folyamatos 

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 

 Pa-Ku Consulting Bt. 

- - - 

 

4./ Napirendi pont tárgya: Integrált Városfejlesztési Stratégia jóváhagyása 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni nem 

kívánta. 

 

Kérdezte van-e kérdés, hozzászólás. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

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

elfogadásáról. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 

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

hozta: 

 

417/2009. (XII. 16.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Integrált Városfejlesztési Stratégia jóváhagyásáról 

 

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

LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot 

hozta: 

 

1. A Képviselő-testület Abony Város Integrált Városfejlesztési Stratégiát megismerte 

és az abban foglaltakat jóváhagyja. 

 

2. A Képviselő-testület az előzetes akcióterületi tervet (ATT) és mellékleteit: 

(igényfelmérés és kihasználtsági terv, ésé helyi gazdaságfejlesztési stratégia) 

megismerte és az abban foglaltakat jóváhagyja. 

 

Határidő: 2009. december 31. 

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 

 Pa-Ku Consulting Bt. 

- - - 

 

5./ Napirendi pont tárgya: Tájékoztatás Városfejlesztő Társaság alapításáról 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni nem 

kívánta. 

 

Kérdezte van-e kérdés, hozzászólás. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

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

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 

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

hozta: 

 

418/2009. (XII. 16.) sz. Képviselő-testületi határozat 
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Tájékoztatás Városfejlesztő Társaság alapításáról 

 

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

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület szándékát fejezi ki, hogy önálló Városfejlesztő Társaságot hoz 

létre a KMOP-2009-5.2.1/B kódjelű, Lehetőségeink Főtere Abony település 

központjának integrált fejlesztése című projekt megvalósítása érdekében. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az alapításhoz szükséges intézkedések 

előkészítésére. 

 

Határidő: II. forduló 

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 

 Kollár Péter ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató 

 

- - - 

 

6./ Napirendi pont tárgya: Gyermekétkeztetés 2010. évi intézményi térítési díjainak 

meghatározása 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni nem 

kívánta. 

 

Retkes Mária: Pénzügyi Bizottság nem javasolta a középiskola étkezési díj egyszeri magas 

emelését. A határozati javaslat „A” változatát javasolta elfogadásra. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Kérdezte, hogy az előző előterjesztéshez képest az önkormányzati 

kiegészítés hogyan alakul? 

 

Retkes Mária: Az előző előterjesztésben foglalt összeghez képest egy millió forinttal 

kevesebb. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

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

„A” változatának elfogadásáról. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett 

az előterjesztést és a határozati javaslat „A” változatát elfogadta, és a következő határozatot 

hozta: 

 

419/2009. (XII. 16.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Gyermekétkeztetés 2010. évi intézményi térítési díjainak meghatározásáról 

 

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

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekétkeztetés 2010. évi 

intézményi térítési díjait az alábbiakban határozza meg:  

 

A gyermekétkeztetés 2010. évi intézményi térítési díjai: 

 

Intézmény Térítési díj 

Bölcsőde   

Teljes étkezés 291 

ebből:                                           Reggeli 58 

Tízórai 39 

Ebéd 136 

Uzsonna 58 

Óvoda   

Teljes étkezés 330 

ebből:                                            Tízórai 90 

Ebéd 182 

Uzsonna 58 

Általános Iskola   

Teljes étkezés 394 

ebből:                                            Tízórai 91 

Ebéd 212 

Uzsonna 91 

Középiskola   

Ebéd 351 

 

/Az árak az Áfá-t nem tartalmazzák!/ 

 

2. Az önkormányzati hozzájárulás mértékét 14.610.287,-Ft-ot a 2010. évi költségvetés 

terhére biztosítja. 

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 375/2009.(XI.26.) számú határozatát 

hatályon kívül helyezi.  

 

4. A térítési díj helyben történő kihirdetéséről gondoskodni kell, valamint az 

Intézményvezetőknek az Intézményekben kifüggeszteni szükséges. 
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Határidő: 2010. január 01. 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A határozat végrehajtásban közreműködik: 

  Gazdasági Osztály 

 Intézményvezetők 

A határozatról értesül: 

 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

 Dr. Németh Mónika jegyző 

 Urbán Ildikó aljegyző 

            Valamennyi osztályvezető 

Intézményvezetők 

- - - 

 

7./ Napirendi pont tárgya: Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény közoktatás fejlesztés céljából benyújtandó pályázatának 

támogatása 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni nem 

kívánta. 

 

Kérdezte van-e kérdés, hozzászólás. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

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

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 

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

hozta: 

 

420/2009. (XII. 16.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény közoktatás 

fejlesztés céljából benyújtandó pályázatának támogatásáról 

 

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

évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat képviselő-testülete jóváhagyja a Gyulai Gaál Miklós 

Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pályázatának benyújtását 

közoktatás fejlesztés céljából, eszközök beszerzése, tehetséggondozás-felzárkóztatás 

támogatása, diákközélet fejlesztésének támogatása tárgyában. 

 

2. A Képviselő – testület felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert a 

pályázathoz szükséges fenntartói nyilatkozat aláírásával. 
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Határozatról értesül: 

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

Dr. Németh Mónika jegyző 

Urbán Ildikó aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

 

- - - 

 

8./ Napirendi pont tárgya: Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

közoktatás fejlesztés céljából benyújtandó pályázatának támogatása 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni nem 

kívánta. 

 

Kérdezte van-e kérdés, hozzászólás. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

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

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 

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

hozta: 

 

421/2009. (XII. 16.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Bihari János Zeneiskola Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény közoktatás 

fejlesztés céljából benyújtandó pályázatainak támogatásáról 

 

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

évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat képviselő-testülete jóváhagyja a Bihari János Zeneiskola, 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pályázatának benyújtását közoktatás fejlesztés 

céljából, eszközök beszerzése tárgyában. 

2. A Képviselő – testület felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert a 

pályázathoz szükséges fenntartói nyilatkozat aláírásával.                     

Határozatról értesül: 

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

Dr. Németh Mónika jegyző 

Urbán Ildikó aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

 

- - - 
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9./ Napirendi pont tárgya: Jegyzői tájékoztatás ASP központhoz kapcsolódás tárgyában 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Dr. Németh Mónika: Elmondta, hogy pályázatot írtak ki, melyben minden régióban egy 

települést fognak támogatni, melynek értelmében olyan informatikai rendszert építenek ki, 

mely szükséges az önkormányzati munkához. Az elmúlt időszakban két régióbeli település 

kereste meg az önkormányzatot ebben az ügyben. Mai napon egy konferencián vett részt, 

melyen elhangzott, hogy mindenkinek adják ki a szándéknyilatkozatot. Szoftverfejlesztésre 

szól a pályázati támogatás. Elmondta továbbá, hogy írásbeli anyag nem készült, jelenleg 

elmondottak tájékoztató jellegűek. 2009. december 28-ig kell jelezni a szándékát az 

önkormányzatnak, most erről kell döntést hozni, valamint arról, hogy felhatalmazzák a 

polgármestert a pályázattal kapcsolatos szándéknyilatkozat aláírására, hogy minden esetben 

dönthessen. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Jelenleg arról kell dönteni, hogy a jegyző által tett szóbeli 

tájékoztatót megismerték és felhatalmazzák a polgármestert a KMOP-2009-4.7.1 kódszámú, 

„Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése” című Operatív Program keretében 

benyújtásra kerülő pályázatok kapcsán az önkormányzat nevében a szándéknyilatkozat 

aláírására.  

 

Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

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

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 

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

 

422/2009. (XII. 16.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Az ASP központokhoz való kapcsolódásról szóló jegyzői tájékoztatás elfogadásáról 

                        

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

évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1) Képviselő-testület az ASP központokhoz való kapcsolódásról szóló szóbeli jegyzői 

tájékoztatót megismerte. 

2) Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert, hogy 

a KMOP-2009-4.7.1 kódszámú, „Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra 

fejlesztése” című Operatív Program keretében benyújtásra kerülő pályázatok 

kapcsán az Önkormányzat nevében a szándéknyilatkozatot aláírja. 

Határozatról értesül: 

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

Dr. Németh Mónika jegyző 

Urbán Ildikó aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

- - - 
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10./ Napirendi pont tárgya: A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás által benyújtásra kerülő 

„2010/1. Téli, tavaszi közmunkaprogram” című pályázat 

támogatása 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás által 

benyújtásra kerülő „2010/1. Téli, Tavaszi közmunkaprogram” című pályázattal kapcsolatban 

nyilatkozni kell, hogy kívánnak-e csatlakozni. A településen 4 fő közmunkást kívánnak 

alkalmazni belvíz munkák, téli hóeltakarítás és nádvágási feladatokra. Ezekhez a feladatokhoz 

egy benzinmotoros bozótvágóra lesz szükség. A pályázathoz szükséges költség 300.000 forint, 

melyet a 2010. évi költségvetés terhére javasol biztosítani. 

 

Kérdezte van-e kérdés, hozzászólás. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

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

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 

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

 

423/2009. (XII. 16.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás által benyújtásra kerülő „2010/1. Téli, tavaszi 

közmunkaprogram” című pályázat támogatásáról 

           

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

évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület csatlakozik a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás által 

benyújtásra kerülő pályázathoz. 

 

2. A Képviselő-testület a településen 4 fő közmunkást kíván alkalmazni és az alábbi 

munkákat elvégeztetni: 

- belvíz munkák 

- téli hóeltakarítás 

- nádvágás 

 

A munka elvégzéséhez szükséges eszköz: benzinmotoros bozótvágó 

 

3. Képviselő-testület a közmunkaprogramban foglalkoztatott 4 fő 5 havi 

foglalkoztatásának önerejét (4x50.000,-Ft/5 hónap), valamint 1 fő egy hónapig 

tartó továbbfoglalkoztatásának bér- és járulékköltségét (100.000,-Ft) a 2010. évi 

költségvetés terhére biztosítja. 

 

Határidő: 2009. december 17. (önerő 2010. március 15.) 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit 
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Határozat végrehajtásában közreműködik: 

 Gazdasági Osztály 

 Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

Határozatról értesül: 

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

Dr. Németh Mónika jegyző 

Urbán Ildikó aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

Ceglédi Többcélú Kistérségi Társaság 

 

- - - 

 

 

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

polgármester bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit     Dr. Németh Mónika 

             polgármester                jegyző 

 

 

 

Habony István            Kocsiné Tóth Valéria 

jegyzőkönyvi hitelesítők 


