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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 08-i 

rendkívüli üléséről. 

 

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

Egedy Zsolt, Fekete Tibor, Gulykáné Gál Erzsébet, Habony István, Kovács László, 

Képviselő-testület tagjai 7 fő. 

 

Napirendi pont tárgyalása közben érkezett: Dr. Abonyi Viktor, Dr. Magyar Gábor Sándor 

és Kelemen Tibor János képviselő 

 

Távolmaradását jelezte: Kocsiné Tóth Valéria és Murvainé Kovács Rita képviselő 

 

Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: dr. Vörös Mária aljegyző, Bendáné Dr. 

Gáspár Anita jegyzői titkárság részéről, Kovács Teodóra humán közszolgáltatások és 

munkaügyi osztályvezető, Hamar Sándorné gazdasági osztályvezető, Győri Lászlóné 

hatósági és építésügyi osztály részéről, Valaczkainé Varga Erzsébet településfejlesztési 

osztályvezető, Vargáné Francsák Hajnalka humán közszolgáltatások és munkaügyi osztály 

részéről, Márkus Tamás Mikro-Voks kezelő, Farkasné Fazekas Mária jegyzőkönyvvezető.  

 

Külsős Bizottsági tag: Temesközy Tamás 

 

Állampolgári megjelenés: 3 fő 

- - - 

 

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

Megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés az önkormányzat Szervezeti és Működési 

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

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

 

A jegyzőkönyvi hitelesítők személyére tett javaslatot. Névsor szerint Dr. Egedy Zsolt és 

Habony István képviselők a jegyzőkönyvi hitelesítők. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a jegyzőkönyvi hitelesítők személyének 

elfogadásáról. 

 

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

mellett egyhangúlag elfogadta Dr. Egedy Zsolt és Habony István jegyzőkönyvi hitelesítők 

személyét. 

 

Ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat.  

 

Napirend:         Előadó: 

Nyílt ülés:   

        
1.  Tájékoztató Abony Város Önkormányzat 2011. évi  Romhányiné dr. Balogh Edit 

költségvetési rendeletének felülvizsgálatáról  Polgármester 
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2. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló  Romhányiné dr. Balogh Edit 

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

 

3.  Tájékoztató Abony Város Önkormányzat gazdálkodá-  Romhányiné dr. Balogh Edit 

sának 2011. első félévi helyzetéről    Polgármester 

 

4.   Pályázat benyújtása a 81/2011.(VIII.11.) VM rendelet Romhányiné dr. Balogh Edit 

 keretén belül külterületi földútjaink karbantartására , Polgármester 

 rendszeres felújítását biztosító gépek, eszközök be- 

 szerzésére 

 

5.  Pályázat benyújtása a 15/2011.(IV.22.) BM rendelet Romhányiné dr. Balogh Edit 

 keretén belül az önkormányzatok és jogi személyiségű Polgármester 

 társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját 

 forrásának kiegészítésére 

 

6.  Egyebek       Romhányiné dr. Balogh Edit 

         Polgármester 

 

Zárt ülés: 

 

1.    Abony Város Önkormányzatához benyújtott jegyzői Romhányiné dr. Balogh Edit 

  álláspályázatok elbírálása     Polgármester 

  

2.  KEOP-7.1.0/11-2011-0006 azonosító számú „Abony Romhányiné dr. Balogh Edit 

 Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése tárgyú Polgármester 

 pályázathoz” kapcsolódó tanulmányok és vizsgálatok 

 elkészítése, valamint ezen munkák alapján elkészítendő 

 tervezési munkálatok feladatainak ellátása tárgyában 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 

  

3.  Abony Város Önkormányzat Központi Orvosi ügyeleti Romhányiné dr. Balogh Edit 

 ellátása tárgyában az ajánlattételi felhívás jóváhagyása Polgármester 

 

4.  Az Abony, Kossuth tér 3. III/3. szám alatti önkormány- Romhányiné dr. Balogh Edit 

 zati tulajdonú bérlakás önkormányzati érdekből történő Polgármester 

 bérbeadása 

 

5.   Fellebbezés elbírálása      Romhányiné dr. Balogh Edit 

          Polgármester 

- - - 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Felvételre javasolta nyílt ülés 6. napirendi pontjaként „A 7-

es számú felnőtt háziorvosi körzet egészségügyi ellátási szerződésének módosítása” című 

napirendi pontot.  
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak „A 7-es számú felnőtt háziorvosi 

körzet egészségügyi ellátási szerződésének módosítása” című napirendi pont nyílt ülés 6. 

napirendi pontjaként történő felvételéről.  

 

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

mellett „A 7-es számú felnőtt háziorvosi körzet egészségügyi ellátási szerződésének 

módosítása” című napirendi pont nyílt ülés 6. napirendi pontként történő felvételét 

egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 
292/2011. (IX. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a 7-es számú felnőtt háziorvosi körzet egészségügyi ellátási szerződésének módosítása című 

napirendi pont felvételéről 
 

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

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony Város 

Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

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

meghívóban nem szereplő „A 7-es számú felnőtt háziorvosi körzet egészségügyi ellátási 

szerződésének módosítása” című napirendi pontot a képviselő-testületi nyílt ülés 6. napirendi 

pontjaként napirendre tűzi. 

- - - 

 

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

elfogadásáról. 

 

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

mellett az így kialakult napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. 

 

Napirend:         Előadó: 

 

Nyílt ülés:   

        
4.  Tájékoztató Abony Város Önkormányzat 2011. évi  Romhányiné dr. Balogh Edit 

költségvetési rendeletének felülvizsgálatáról  Polgármester 

 

5. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló  Romhányiné dr. Balogh Edit 

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

 

6.  Tájékoztató Abony Város Önkormányzat gazdálkodá-  Romhányiné dr. Balogh Edit 

sának 2011. első félévi helyzetéről    Polgármester 

 

4.   Pályázat benyújtása a 81/2011.(VIII.11.) VM rendelet Romhányiné dr. Balogh Edit 

 keretén belül külterületi földútjaink karbantartására , Polgármester 

 rendszeres felújítását biztosító gépek, eszközök be- 

 szerzésére 

 

5.  Pályázat benyújtása a 15/2011.(IV.22.) BM rendelet Romhányiné dr. Balogh Edit 

 keretén belül az önkormányzatok és jogi személyiségű Polgármester 

 társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját 

 forrásának kiegészítésére 
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6.   A 7-es számú felnőtt háziorvosi körzet egészségügyi Romhányiné dr. Balogh Edit 

 ellátási szerződésének módosítása    Polgármester 

 

7.  Egyebek       Romhányiné dr. Balogh Edit 

         Polgármester 

 

Zárt ülés: 

 
1.    Abony Város Önkormányzatához benyújtott jegyzői Romhányiné dr. Balogh Edit 

  álláspályázatok elbírálása     Polgármester 

  

2.  KEOP-7.1.0/11-2011-0006 azonosító számú „Abony Romhányiné dr. Balogh Edit 

 Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése tárgyú Polgármester 

 pályázathoz” kapcsolódó tanulmányok és vizsgálatok 

 elkészítése, valamint ezen munkák alapján elkészítendő 

 tervezési munkálatok feladatainak ellátása tárgyában 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 

  

3.  Abony Város Önkormányzat Központi Orvosi ügyeleti Romhányiné dr. Balogh Edit 

 ellátása tárgyában az ajánlattételi felhívás jóváhagyása Polgármester 

 

4.  Az Abony, Kossuth tér 3. III/3. szám alatti önkormány- Romhányiné dr. Balogh Edit 

 zati tulajdonú bérlakás önkormányzati érdekből történő Polgármester 

 bérbeadása 

 

5.   Fellebbezés elbírálása      Romhányiné dr. Balogh Edit 

          Polgármester 

- - - 

 

1./ Napirendi pont tárgya:  Tájékoztató Abony Város Önkormányzat 2011. évi 

költségvetési rendeletének felülvizsgálatáról 

   

     Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

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

kívánta. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, hogy a tárgyévi szakvélemény ismert volt a költségvetés 

elfogadásakor is, csak valahogy nem nyert igazi tartalmat ennek az ismertetése. A 

költségvetés felülvizsgálata iránti kérelmet alátámasztja. Nagyon sajnálja, hogy a 

könyvvizsgáló nem tért ki ennek a fajsúlyos mondatnak a következményére. Korábban 

Kovács Józsefné volt a könyvvizsgáló és ugyanúgy szép dolgokat írt le a szakvéleményben, 

csak és kizárólag a jogszabályi változásokat írta le. Az anyag végén szerepel, hogy szigorú 

gazdálkodást kell folytatnia az önkormányzatnak. Ez fontos tartalommal rendelkezik, de 

keveset mond arról, hogy meddig tartható a költségvetés. Ilyen megfontolásból ez az anyag 

számára nem kielégítő. 
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Dr. Magyar Gábor Sándor és Dr. Abonyi Viktor képviselő az ülésre megérkezett, így a 

jelenlévő képviselők száma 9 fő 
 

Bizottsági ülésen gazdasági osztályvezető asszonytól ígéretet kapott, hogy a szeptember havi 

rendes ülésre pótolva lesznek a felmerült hiányosságok. Költségvetési rendelet esetében 

annak ellenére, hogy vannak rossz sorra beírt összegek, mindenképpen része, de valójában a 

legfontosabb tétel egy pénzügyi helyzet elemzése likviditás szempontjából. Június 30-i 

dátummal 88 millió forintos kiegyenlítetlen számla volt. 16 millió forinttal kevesebb az 

adóbevétel. Választ kapott arra, hogy ez abból adódik, hogy nagyon sok volt az előző évről 

áthúzódó számlatartozás. Valójában május 31-ig az építményadó és iparűzési adóbevallást 

megtették. Az első féléves teljesítést figyelembe véve, valamint a II. félévre tervezett 

adókból látni lehet, hogyan változnak az összegek. Véleménye szerint önkormányzati 

pénzügyi irodájának nem csak könyvelőirodaként kellene működnie, hanem pénzügyi 

helyzet elemzésére is. Amennyiben ehhez szükség van létszámra, akkor ez meghozza a várt 

eredményt. Testület a közpénzek felhasználásával úgy működik, mint egy felügyelő 

bizottság. Volt egy személyi váltás a gazdasági osztályon, ezért a költségvetési rendeletet 

más készítette el. Amennyiben egy független szervezetnek kell felülvizsgálni a költségvetési 

rendeletet, akkor bízzák meg, de várják meg a szeptember végi testületi ülést. Lesz egy 

pályázat, melyet ugyancsak hitelből fognak fedezni. A helyzetet súlyosbítja, hogy 2013-ban 

törleszteni kell a kötvényt is. Pénzügyi osztályvezetővel beszélt és kérte, hogy értelmezhető 

módon kapjanak tájékoztatást a kötvény felhasználásáról és jelenlegi állásáról. Mindenféle 

okoskodást meg lehetne előzni, és tiszta helyzetet teremteni. Hangulati változásra komoly 

szükség van. Gondolja, hogy ezzel Dr. Magyar Gábor képviselő úr is egyetért, annál is 

inkább, mert szintén kezdeményezte a rendelet felülvizsgálatát. Véleménye szerint ez a kérés 

nem okoz többlet feladatot a gazdasági osztály számára, ez nem veszélyezteti a napi 

munkavégzést. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy a pénzforgalmi adatok naprakészek. 

Költségvetés felülvizsgálata, tételes háttérszámok átvizsgálását jelenti, legalább annyi 

munka, mint a költségvetést elkészíteni. Nem véletlenül mondta, hogy osztályvezető asszony 

4 hónap alatt jutott el oda, hogy tételesen a számok mögé nézzen, a végső megállapítás 

ezután fog következni. Miért nem készült el előbb, ez nem olyan feladat, hogy megnyomom 

a gombot és kész van. Tehát nem olyan egyszerű, mint ahogy Dr. Egedy képviselő úr 

elmondta. Tartható, vagy sem a költségvetés, az biztos, hogy nyáron likviditási gondjuk van 

minden évben. Féléves teljesítési adatok azt bizonyítják, hogy tartható. Amennyiben 

bejönnek az adóbevételek, akkor megszorító intézkedések mellett működőképessége 

biztosított az önkormányzatnak. Külsős vizsgálóként jöhet a könyvvizsgáló is. Létszám 

szempontjából erősíteni kell a gazdasági osztályt. Hasonló típusú városoknál, 

intézményeknél külön végzik a könyvelést. Elmondta, hogy a koordináló intézmény 

integrálásával sem nőtt a gazdasági osztály létszáma. Valamennyi intézmény számlázása, 

könyvelése itt történik, amely szintén nagy munkát ró az osztályra. 

 

Kovács László: Egy ország költségvetése jelentős mértékben meghatározza az egész éves 

munkát, rányomja bélyegét a tervezéstől a zárszámadásig a közben folyó munkára is. A 

költségvetés elfogadásakor elhangzott polgármester asszony és Habony képviselő úr részéről 

is, hogy jó a költségvetés. Utólag kiderült, hogy még általános tartalék sem került 

betervezésre. Például lehetett volna olyat is betervezni, hogy a pályázatban szereplő összeg 

előteremtése. Mindenképpen abban látja a jövő útját, hogy kerüljön olyan állapotba a 
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költségvetés, hogy bármilyen vizsgálat előtt is megálljon. Adják meg a gazdasági osztály 

számára szeptember végéig az időt, ha nem elég a létszám akkor akár minőségi cserét is 

megoldásnak lát. Következő költségvetés tervezésekor erőteljesebb vitát kell tartani. Amikor 

a képviselő feltesz kérdéseket polgármester asszony felé, akkor igen is válaszolja meg, hogy 

jó költségvetést fogadhassanak el. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Költségvetési koncepciót tárgyalásakor 20 pontban került 

meghatározásra, melyet javasoltak a tervezéskor figyelembe venni. Hiába mondta, hogy jelen 

ismeretek alapján nem számítható be. Amennyiben nem fogadja el a testület, amit a 

polgármester mond, akkor nem tud mit tenni. Ettől függetlenül nem tudja Vargáné Francsák 

Hajnalka dolgozót hibáztatni. Megpróbált olyan rendeletet megtervezni, amiben elég sok 

mindent figyelembe vettek. El kell jutni mindenkinek oda, hogy a jelen gazdasági helyzetben 

minden kívánság nem kerülhet bele. Vargáné megmutatta, hogy a bevételi fősoron és a 

működési soron is ennyi van, akkor elfogadja, hogy nincs működési forráshiány. Amikor a 

könyvvizsgáló leírja, hogy a rendelet elfogadásra javasolt és a bizottságok is megtárgyalták, 

akkor elfogadható. Elmúlt esztendőben ingatlant nem adtak el csak vettek, ez is tény. Igen, 

ebből az esetből mindenkinek tanulnia kell, sokkal következetesebben kell a stratégiát 

kidolgozni. Amikor arról volt szó, hogy civil szervezeteknek, kulturális egyesületeknek 

adjanak plusz juttatásokat, még mindig megszavazta a képviselő-testület. 

 

Kelemen Tibor János képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők száma 

10 fő 

 

Dr. Magyar Gábor Sándor: Eredeti költségvetést semmilyen formában nem javasolták 

elfogadásra. Úgy gondolja, hogy azokat az érveket, amit a költségvetés tárgyalásakor 

felvetettek azt érdemes lett volna meghallgatni. Pontosan a párbeszéd hiánya okozott 

problémát. Elhangzott polgármester asszony részéről, hogy nem mindenki kívánságát lehet 

teljesíteni. Véleménye szerint olyan fejlesztéseket vállaltak be a jelenlegi rossz gazdasági 

helyzetben, amit nem lett volna szabad. Amennyiben alapvető dolgokra nincs pénz, akkor 

előre meg kellett volna vizsgálni ezeket. Egyetlen egy közgazdasági szempontot kell 

figyelembe venni, hogy nem lehet többet költeni, mint amennyi van. Indokolatlan 

fejlesztéseket hajtottak végre véleménye szerint. Amennyiben ezt a tendenciát követik, akkor 

Abonyban 2 év múlva kő kövön nem marad. A képviselő felelőssége nagy. Maga részéről 

két-három alkalommal tett olyan javaslatot, ami megfontolásra sem került. Konkrétan 

indokolatlanul épület bontására kifizetett összegről van szó. Belvíz elleni védekezés sok 

milliós költséget jelentett. Ezek mind a képviselő-testület felelőssége. Ezeknek a 

kérdéseknek a tárgyalásakor elmondták véleményüket és nem talált meghallgatásra. Kérte 

mindenkitől, hogy ha most kell tanulni, akkor a leckét jól tanulják meg. Óva intett attól 

mindenkit, hogy ésszerűtlenül költekezzenek a fejlesztéseket figyelembe véve. Nem fognak 

több pénzt költeni a kormány részéről sem. Egy forrás marad, a kötvény, ami a város végét 

jelentheti néhány éven belül. Újra kell tárgyalni és a gazdasági és anyagi vonzatát is 

vállalniuk kell. Javasolta a képviselő-testületi tagoknak, hogy így gondolják végig ezt a 

költségvetést. Maga részéről jelenleg sem tudja elfogadni ugyan úgy, ahogy a költségvetés 

elfogadásakor sem fogadták el. Ebben az időszakban különösen nagy felelőssége van a 

testületnek. Hirtelen fellelt fejlesztési vágyakat ne valósítsák meg erejükön felül. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Képviselő úr részéről elhangzott véleménye a fejlesztésekkel kapcsolatban 

volt. Korábban született döntés belvíz kivezető rendszer kiépítése tárgyában pályázati 
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támogatás elnyerésére, mely szerint többlettámogatási igényt nyújthatnak be. Jó ötlet, hogy 

legyen funkciója a területnek, más kérdés, hogy milyen módon történik a finanszírozása. 

Amikor rákérdezett polgármester asszonytól, elhangzott, hogy 20-25 millió forintból meg 

lehet valósítani, de utána a pályáztatás eredménye az lett, hogy 75 millió forintba fog kerülni. 

Ehhez hozzáteszik, hogy csapadékmentes időszakban, a tóban nem lesz annyi víz, akkor a 

vizet oda kell vezetni, mely további plusz költséget jelent. Véleménye szerint 

vezetékhálózatot is ki kell építeni, vagy kutat fúrni. Túl kell a kivitelezésen lépni, azt el kell 

halasztani, ha lesz pályázati lehetőség, akkor azt meg kell tenni. Ha van beruházó, akkor a 

terveket át kell adni és kockáztassa ő a pénzét. Nem tartotta jó gondolatnak, hogy a jelenlegi 

helyzetben ilyen árfolyam kockázatos helyzetben csónakázótavat építsenek. Nagykőrösön a 

meglévő csónakázótó kerül felújításra Európai Uniós forrásból. Vállalkozói tőke 

bevonásával próbálják ezt az ötletet megvalósítani. Fejlesztések mennyire indokoltak, 

véleménye szerint ezek több évtizedes problémát oldottak meg. Gondol itt a már megvalósult 

fejlesztésekre és a folyamatban lévőkre is. 15 %-os önerő ekkora beruházáshoz elenyésző. 

Főtér projekt várathatott volna még magára, de nem nagy önerő szükséges ebben az esetben 

sem. Kérdés a főtér II-es ütem, lehetett volna ésszerűbben is megtervezni, de a viták végén 

ez a helyzet alakult ki. Mindenki engedett ebben az ügyben, volt aki a művelődési házzal 

kapcsolatban engedett, volt, aki az üzletkomplexummal kapcsolatban. Kérdés, hogy kell-e 

Abonynak ilyen piaccsarnok, de ez már úgy tűnik így lesz. Annak idején a költségvetés nem 

elfogadását az jelentette Magyar úrék részéről, amelyre a pénzforgalmi kiadások rovat ad 

választ. Kétségkívül a rendelet elfogadásakor sem, de a rendelet-módosításakor sem kapott 

választ. A rendelet felülvizsgálatáról szóló anyag a képviselő úr által feltett kérdésre megadja 

a választ. Likviditás kérdését kifizethetőség szempontjából kellene alátámasztani. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Maga részéről a beruházásoknál fontosabbnak tartotta az 

intézmények fenntartását. Viszont a vagyongyarapító beruházásokat nem lehet elvetni. Uniós 

pályázatok esetében 90 %-os támogatásról van szó. Elmondta, hogy a következő évi 

költségvetési koncepció elfogadásának elkészítésére hétfőn 18 órakor szívesen vár minden 

képviselőt. A napirendi ponttal kapcsolatban elmondta, hogy bizottságok úgy támogatták a 

határozati javaslatot, hogy teljes korrekció átdolgozása után térjenek vissza szeptember 

végén a napirendi pont tárgyalására. Az ABOKOM Nonprofit Kft. Keretszerződését felül 

kell vizsgálni. Az elhangzottakkal együtt javasolja elfogadásra a tájékoztatót. 

 

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

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

határozati javaslat elfogadásáról. 

 

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

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

 

293/2011. (IX. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének felülvizsgálatáról 

 

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

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozza: 
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1. A gazdálkodás 2011. évi költségvetésről szóló tájékoztatót megismerte, a benne 

foglaltakkal egyetért és elfogadja. 

2. A tájékoztatóban kimutatott bevételi és kiadási oldalon szereplő korrekciók 

végrehajtását rendeli el. 

3. Az ivóvíz rekonstrukciós pályázatban felmerülő általános forgalmi adó 

visszaigénylésének érdekében az ABOKOM keretszerződés módosításának 

előkészítését rendeli el. 

 

Határidő: 2011. szeptember 30. 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:  

Gazdasági Osztály 

A határozatról értesülnek: 

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Vörös Mária aljegyző 

Valamennyi osztályvezető 

Valamennyi intézményvezető 

- - - 
 

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

2/2011.(II.18.) számú rendeletének módosítása 

   

     Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy a 

bizottságok megtárgyalták és elfogadásra javasoltak az előterjesztésben szereplő rendelet-

módosítást. 

 

Kérdezte van-e kérdés, hozzászólás? 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a rendelet-módosítás 

elfogadásáról. 

 

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

mellett az előterjesztést és a rendelet-módosítást elfogadta, és a következő rendeletet hozta: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2011 . (IX. 19.) önkormányzati rendelete 

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

rendeletének módosításáról 

 

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

LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 

törvény 65. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el: 
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1. § 

 

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

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

 

Bevételi főösszegét    4 386 799 e Ft-ban 

Kiadási főösszegét   4 386 799 e Ft-ban  

 

állapítja meg az alábbi részletezéssel. 

 

Tárgyévi pénzforgalmi költségvetési bevételek: 

   Intézményi működési bevételek:   396 292 e Ft 

   Önkormányzat sajátos működési bevételei:  907 039 e Ft 

   Önkormányzat költségvetési támogatása:  821 593 e Ft 

   Támogatásértékű bevételek, kiegészítések (felh.):    149 525 e Ft 

   Végleges pénzeszközátvétel államh.kiv.:    39 219 e Ft  

   Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:         200 e Ft 

   Támogatásértékű bevételek,kiegészítések (műk.) 132 245 e Ft 

   Támogatási kölcsönök visszatérülése:       5 000 e Ft 

                2 451 113 e Ft 

Tárgyévi költségvetési kiadások: 

   Személyi juttatások:     984 039 e Ft 

   Munkaadókat terhelő járulékok:   273 041 e Ft 

   Dologi és egyéb folyó kiadások:   906 997 e Ft 

   Támogatásértékű kiadások:      43 945 e Ft 

   Végleges pénzeszközátadás műk.c.     25 724 e Ft 

   Társadalom- és szociálpolitikai jutt.:   139 935 e Ft 

   Ellátottak pénzbeli juttatása:      13 486 e Ft 

   Felújítási kiadások:       39 395 e Ft 

   Beruházási kiadások:     813 172 e Ft 

             Végleges pénzeszközátadás felh.c.                              6 826 e Ft 

   Kölcsönnyújtás:       32 000 e Ft 

   Tartalékok:      679 478 e Ft 

                 3 958 038 e Ft 

 

Költségvetési hiány:             1 506 925 e Ft  

Költségvetési többlet:               0 e Ft 

 

Finanszírozási műveletek bevétele:            0 e Ft 

Finanszírozási műveletek kiadása:            428 761 e Ft 

 

Finanszírozási hiány:              428 761 e Ft 

Finanszírozási többlet:              0 e Ft 

 

A hiány belső finanszírozása:          1 935 686 e Ft 

A hiány külső finanszírozása:            0 e Ft 
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(2)A Rendelet 1./a. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

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

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

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

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

 

2. §  

 

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

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

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

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

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

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

 

3. § 

 

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

(2)A Rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép. 

 

           Záró rendelkezés 

 

4.  § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba. 

 

 

Abony, 2011. szeptember 08. 

 

           Romhányiné Dr. Balogh Edit sk.    dr. Vörös Mária sk. 

   polgármester            aljegyző 

 

 

Kihirdetve: Abony, 2011. szeptember 19. 

 

         dr. Vörös Mária sk. 

                aljegyző 
 

- - - 

 

3./ Napirendi pont tárgya:     Tájékoztató Abony Város Önkormányzat gazdálkodásának 

2011. első félévi helyzetéről 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy a 

bizottságok megtárgyalták és elfogadásra javasolták az előterjesztésben szereplő határozati 

javaslatot. 
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Habony István: Véleménye szerint ez a napirendi pont egyenes folytatása az első napirendi 

pontnál elhangzottaknak. Az előterjesztésben szereplő költségvetés teljesítése egy 

kompromisszum árán jött létre. Alapvetően két dolgot szeretne hangsúlyozni. Vannak olyan 

bevételek, amelyek indokolatlanok. Amennyiben megnézik a helyi iparűzési adót, helyi 

gépjárműadót és helyi kommunális adót, megállapítható, hogy alulteljesültek. Nem ért egyet 

azon hozzászólásokkal régi beidegződés alapján, hogy ez a hivatal kis létszámú. Egyetért 

Kovács elnök úrral, hogy minőségi cserére van szükség, olyan emberek kellenek, akik el 

tudják látni adott egységen belül a munkát. Maga részéről nem támogatta a létszámbővítést, 

inkább az átcsoportosítást tudja támogatni. Iparűzési adóval kapcsolatban a tervezett adó 

összege és a vállalkozások száma átlag 150.000 forint, ez nem egy nagy összeg. Ezt a 

területet jobban górcső alá kellene vonni. A vállalkozók, gazdálkodók hozzászoktak ahhoz, 

hogy éveken keresztül csak panaszkodjanak. Nehéz a jelenlegi gazdasági helyzet, de nehéz 

mindenkinek, nemcsak a vállalkozóknak és gazdáknak. Mindenhol többet kell dolgozni, mint 

8 óra. Pénzügyi osztályvezető figyelmét felhívta az adónemekre, reményei szerint októberre 

a jelenlegi számadatok jobbak lesznek. A bevételek behajtását keményen szorgalmazni kell. 

Állami bevételekkel különösebb gond nincs. Elhangzott pénzügyi bizottsági ülésen, hogy az 

I. féléves költségvetésről beszélnek úgy, hogy 100 milliós kintlévőség van. Félévkor 88 

millió forint volt a kifizetetlen számla. Majdnem ugyanannyi, amennyivel az 

önkormányzatnak tartoznak. A takarékos gazdálkodás szlogenként hat, ezt továbbra is 

napirenden kell tartani. Kell-e a városban fejleszteni, vagy nem, ha fejlesztenek akkor mi 

legyen a forrás, sajáterő a kötvény kibocsátásból rendelkezésre áll. Véleménye szerint addig, 

amíg van pályázati lehetőség, addig kell rendbe rakni a város vagyonát. Az óvodákra, 

iskolákra gondol elsősorban. Kötvénytörlesztéssel kapcsolatos számításokat lehet végezni, 

prognosztizálni előre nagyon nehéz, sőt véleménye szerint szinte lehetetlen. Nem lehet 

megmondani, hogy 2017-ben milyen lesz a forint a devizához képest. Mindenkori iparűzési 

adóból befolyó összeg lefedi azt a kötelezettséget, amelyből a kötvény törlesztését 

rendezhetik. Dr. Egedy képviselő úr elmondta, hogy minden kompromisszum kérdése, így a 

piacfejlesztés is. Fehér Endre külsős bizottsági tag vetette fel Pénzügyi Bizottsági ülésen, 

hogy készült felmérés arra vonatkozóan, hogy milyen Abony kereskedelmi ellátottsága. 

Véleménye szerint jelenleg katasztrofális. Amennyiben ilyen marad az energiaár, akkor nem 

fogja elbírni a jövőben, hogy a kenyeret, húst szállítsák különböző távolságokra. Egyébiránt 

szeretne választ kapni azon kérdésére, hogy ki fogja üzemeltetni a piacot és ki fogja 

ellenőrizni a minőséget? Jelenleg a piacon 3 helyen lehet tőkehúst vásárolni. Dr. Egedy 

képviselő úr felvetette, hogy mennyi lesz a helypénz. Véleménye szerint az abonyi árusok és 

a más településekről jövő árusok helypénze között igenis legyen különbség. A féléves 

beszámolót elfogadásra javasolta azzal a kiegészítéssel, hogy szigorú bevételi oldal 

gyarapítást eszközöljenek, de nem létszámnöveléssel, hanem minőségi cserével. Nagyon 

szigorú takarékoskodásra hívott fel mindenkit. Karbantartója minden intézménynek van. 

Évekkel ezelőtt voltak javaslatok, hogy készítsenek karbantartási csoportot és az 

önkormányzat saját intézményeiben ők végezzék el a szükséges munkákat. Igenis a 8 órát itt 

dolgozza le. Felhívta a figyelmet arra, hogy új autót nem azért kell vásárolni, hogy 2 ember 

azzal kézbesítse a borítékokat. Kiszámolta már valaki, hogy ez mennyibe kerül. Mindenki a 

másik munkáját tudja jobban és azt próbálja megszervezni. Két ember kézbesít egyszerre, az 

üzemanyagköltség és a kocsihasználat is drágítja a kézbesítést. Nem biztos, hogy ez a jövő 

útja. Meg kell vizsgálni azt is, hogy hány közhasznú dolgozik 4 órában mások segítésére, 

mert azt mondják, hogy leterhelt a hivatal. Időben, munkaidő alappal, pénzzel, anyaggal 

gazdálkodni kell. Nem pénzt kell költeni, hanem gazdálkodni kell. Ezzel együtt elfogadja az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. Továbbra is kifogással él a teljesítés azon 
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részével kapcsolatban, amit az elmúlt időszakban tettek, hogy a műszaki bejárás megtörtént, 

garanciális javítások megtörténtek, de erről tájékoztatást nem kaptak. Továbbá kérdezte, 

hogy előző ülésen felvetődött, hogy Czira képviselő úrhoz forduljanak az Újszászi úttal 

kapcsolatban. Kérdezte, hogy Czira úr mit tudott ezzel kapcsolatban elmondani? 

 

Kovács László: Kérdezte, hogy a Ford gépkocsit mire és hol használják? 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Támogató szolgálatnál van, amivel az időseket szállítják. 

 

Kovács László: Mikor telik le a lízing? 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: 5 évre lízingelték, jövőre fog letelni. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsági ülésen kiegészítő javaslatként 

fogalmazódott meg, hogy a csatornatársulási hitelek felülvizsgálata történjen meg, és 

kezdődjön meg a jelzálogjog bejegyzése. Sajnálatos, hogy a gázüzemű vagyon kamataival 

együtt bepótlásra kerül a társulati hitelbe. Első napirendi ponthoz tett költségvetési rendelet 

további átnézésére javaslatot Szociális és Egészségügyi Bizottsági ülésen, mely sajnálatos 

módon kimaradt a bizottsági határozati javaslatból. Egyik az volt, hogy a háziorvosoknak a 

rezsi esetében egy forint sem került kiszámlázásra. Másik javaslata, hogy rossz a 

háziorvosokkal kötött szerződés, ezt felül kell vizsgálni. E tekintetben, helyi rendeletben is 

szabályozni szükséges, ezt kérte a Szociális és Egészségügyi Bizottság, hogy a következő 

ülésre, előkészítésre kerüljön. Továbbá kérte, hogy az Egészségügyi Központban a Sanamed 

Kft. által működtetett szakellátásról az első félévben történjen helyzetelemzés mind szakma, 

mind pénzügyi vonatkozásban. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Véleménye szerint önálló bizottsági javaslat mindkét 

felvetés, mivel egészségügyi intézményt érint. Jelzálogjog bejegyzése a peres eljárásoknak a 

végére érnek és a következő feladat ez lesz, a csatorna hitelek jelzálogjog bejegyzése. Csak a 

lakossági befizetések nem fedezik a költséget, sajnálatos módon. Amikor a tulajdonosok 

megkapják a felszólítást, akkor december 31-ig be tudják fizetni, aki nem tud addig fizetni, 

az utána sem fog. 

 

Habony István: Ne legyenek senkivel lojálisak, mert nagyon sok a kintlévőség. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Véleménye szerint közgazdász végzettséggel rendelkező 

szakemberrel kell erősíteni a gazdasági osztály munkáját. Javasolta, hogy a csatorna hitelek 

behajtásánál meg kell kezdeni a jelzálog bejegyzését. Háziorvosokkal szerződést elkészíteni. 

Sanamed Nonprofit Kft-vel az ez évi pénzfelhasználásra, szakorvosi órák működtetéséről 

beszámolót készítsen. Orvosokkal a szerződés előkészítés folyamatban van, szeptember végi 

testületi ülésen fogják tárgyalni. 

 

Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás? 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

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

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

határozatot hozta: 

 

294/2011. (IX. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzat gazdálkodásának 2011. első félévi helyzetéről 
 

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 gazdálkodás 2011. első félévi helyzetéről 

szóló tájékoztatót megismerte, a benne foglaltakkal az alábbi módosítással egyetért és 

elfogadja: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a csatornatársulási 

hitelekből eredő hátralékok miatti jelzálogjog bejegyzését.   

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a háziorvosokkal kötendő 

szerződések előkészítését. 

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kimutatást kér a Sanamed Kft.-től, 

az ezévi szakorvosi órák felhasználásáról és működtetéséről. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Határozat végrehajtásában közreműködik: 

 Gazdasági Osztály 

A határozatról értesülnek: 
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Vörös Mária aljegyző 

Valamennyi osztály vezetője 

Valamennyi intézmény vezetője 

- - - 

 

4./ Napirendi pont tárgya:  Pályázat benyújtása a 81/2011.(VIII.11.) VM rendelet 

keretén belül külterületi földútjaink karbantartására, 

rendszeres felújítását biztosító gépek, eszközök 

beszerzésére 

   

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

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

kívánta. 

 

Dr. Magyar Gábor Sándor: Kérdezte, hogy alternatívákat tudnak-e, hogy a piacon milyen 

gépeket lehet kapni? Ne egy gép legyen, mert egyből választani nem jó megoldás. 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Szeretné, ha elmondaná alpolgármester úr, hogy mennyi 

gépet nézett meg, milyen lehetőségek vannak? 

 

Parti Mihály: Valóban igyekezett kikeresni azokat a lehetőségeket, amelyek a városnak jó 

megoldást jelenthetne. Piacon van több éves erőgép 2-3 millió forintért, de ezek a gépek nem 

igazán takarékos fogyasztással működnek. Internetes böngészés közben ajánlatként jelent 

meg egy cég, akinek az ajánlatát látják az anyagban. Március óta vannak vele 

kommunikációs kapcsolatban. Az általuk ajánlott gépre garanciát vállalnak, ez alkalmas arra 

a feladatra, melyre az ABOKOM Nonprofit Kft-nek szüksége van. Van a piacon más típus is, 

de a műszaki tartalom jelentősen gyenge. A kiválasztott gép német márka, mely garanciát 

jelentene arra, hogy több évig tudnák használni. Önjáró gépek 30-40 millió forintba 

kerülnek. Műszaki szempontból egyszerű működési, nem tud meghibásodni. Új utak 

építésére is alkalmas. Nagyon szívesen átküldi bármely képviselőnek azon levelezéseket, 

amelyek rendelkezésre állnak.  

 

Kovács László: Kiegészítésként elmondta, hogy elment egy alkalommal alpolgármester 

úrral megtekinteni a gépet. Ez a gléder, amely 2-3 millió forintba kerülne, a kültéri utak 

karbantartására alkalmas. Felfüggesztett gléder tekintetében aggálya merült fel, mert nem 

rendelkezik olyan vonógéppel az ABOKOM Nonprofit Kft. Hogy azzal útjavítást meg 

lehetne oldani. Amennyiben erről lemondanak, akkor még ezt sem tudják megvásárolni, csak 

ha a kötvényből teszik hozzá, mert ennyit sem képesek önerőből finanszírozni. Viszont 

pályázati pénzből használt gépet nem lehet vásárolni. Mindenképpen célszerű lenne ezt 

megvásárolni. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kiegészítésül elmondta, hogy erre a pályázatra több mint 40 

település pályázhat, és a teljes keret 100 millió forint. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Dr. Magyar Gábor képviselő úr azt kérdezte, hogy van-e más ajánlat. 

Körbe érdeklődött gépforgalmazóknál. Típust az interneten meg lehet találni. A PÖMA 

típusú gép forgalmazója egy kecskeméti úr. Ez egy útalap készítéshez használatos gép. A 

vállalkozó felvette a kapcsolatot egy céggel és egy mezőgazdasági bemutatón nézte meg 

adott szakasz gléderezését. Ez a gép 3-3,5 millió forintba kerül. Egy másik helyen azt az 

információt kapta, hogy az olasz gléderek mit bírnak. Két másik nagy gépforgalmazó cég 

annyira nincs felkészülve, hogy a mai napig nem adtak ajánlatot. Ez a fajta munkagép típus 

az útépítéssel foglalkozó cégek profilja. Üzemeltetés szempontjából ugyan olyan aggálya 

van, mint Kovács képviselő úrnak. Ha az önkormányzat sikeresen szerepel a pályázaton, 

akkor ez a kötelező feladat is megvalósításra kerülne. Nem lát más megoldást csak, hogy ezt 

támogassák. Egyébként csökkenti a pályázati arányt véleménye szerint, hogy a 

földtulajdonosi közösségeknél 2,5-2,8 millió forint maradvány összeg van. Amennyiben 

meglesz a gléder, akkor üzemanyagra is rendelkezésre áll az összeg. 

 

Habony István: Kérdezte, hogy útpadkázásra is alkalmas ez a gép? 

 

Parti Mihály: Igen, útpadkázásra is alkalmas. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás? 
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati 

javaslat elfogadásáról. 

 

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

mellett az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadta, és a következő 

határozatot hozta:  
 

295/2011. (IX. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Pályázat benyújtásáról a 81/2011. (VIII.11.) VM rendelet keretén belül külterületi 

földútjaink karbantartására, rendszeres felújítását biztosító gépek, eszközök 

beszerzésére 

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. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 81/2011. 

(VIII.11.) VM rendelet keretén belül külterületi földútjaink karbantartására, 

rendszeres felújítását biztosító gépek, eszközök beszerzésére. A projekt 

összköltsége nettó: 6.610.000,-Ft + ÁFA azaz bruttó 8.262.500,-Ft, az igényelt 

támogatás 7.436.250  Ft. A Képviselő-testület 826.250 ,- Ft összegű önerőt Abony 

Város Önkormányzat által kibocsátott Két  Torony Kötvény terhére biztosítja.  

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

Balogh Edit polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges előkészületi 

munkálatok elvégzésével, a pályázat beadásához szükséges dokumentumok 

aláírására, nyilatkozatok megtételére. 

 
Határidő: 2011. szeptember 30. 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásában közreműködik: 

 Településfejlesztési Osztály 

Határozatról értesül: 

 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Vörös Mária aljegyző 

 Valamennyi Osztályvezető 

- - - 

 

5./ Napirendi pont tárgya:  Pályázat benyújtása a 15/2011.(IV.22.) BM rendelet 

keretén belül az önkormányzatok és jogi személyiségű 

társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját 

forrásának kiegészítésére 
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  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 hangzott el. 

 

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

elfogadásáról. 

 

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

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

határozatot hozta: 

 

296/2011. (IX. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Pályázat benyújtása a 15/2011. (IV.22.) BM rendelet keretén belül az önkormányzatok 

és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrásának 

kiegészítéséről 

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: 

3. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 15/2011. 

(IV.22.) BM rendelet alapján európai uniós fejlesztési pályázat saját forrás 

kiegészítésére a KMOP-3.3.1/B-10-2010-0037 „Abony Város északkeleti részének 

csapadékvíz-elvezetése és gyűjtése” című pályázat vonatkozásában, melynek 

önereje bruttó: 30.750.000,-Ft, melyből a 15/2011. (IV.22.) BM rendelet alapján 

igényelt támogatás 18.450.000,- Ft.  

 

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

Balogh Edit polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges előkészületi 

munkálatok elvégzésével, a pályázat beadásához szükséges dokumentumok 

aláírására, nyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: 2011. október 01. 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik: 

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Határozatról értesül: 

 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Vörös Mária aljegyző 

 Valamennyi Osztályvezető 

- - - 
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6./ Napirendi pont tárgya:  A 7-es számú felnőtt háziorvosi körzet egészségügyi 

ellátási szerződésének módosítása 

   

  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 hangzott el. 

 

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

elfogadásáról. 

 

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

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

határozatot hozta: 

 

297/2011. (IX. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a 7. számú felnőtt háziorvosi körzet egészségügyi ellátási szerződésének módosításáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdése, és a 2000. évi II. törvényre az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, a 

Szabicsné Dr. Borbély Évával a 7. sz. felnőtt háziorvosi körzet ellátására vonatkozó 

egészségügyi ellátási szerződés a határozat mellékletét képező közös megegyezéssel 

történő módosítására, és annak aláírására. 

 

Határidő: 2011. szeptember 16. 

Felelős:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:  

Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

A határozatról értesül:  

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Vörös Mária aljegyző 

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

Budapest Főváros Kormányhivatala Ceglédi Kistérségi Népegészségügyi Intézete 

2740 Cegléd, Kossuth tér 1. 

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 

Budapest Váci út 174. 
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297/2011.(IX.08.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete. 

 
Felnőtt háziorvosi ellátásra vonatkozó 

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

2. módosítása 

 

mely létrejött egyrészről: 
  Abony Város Önkormányzata ( 2740 Abony, Kossuth tér l.) 

  képviseli: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester mint Megbízó 

másrészről: 

Borbély Adult Háziorvosi Korlátolt Felelősségű Társaság  

     a cég rövidített neve: Borbély Adult Kft. 

     székhelye: 3070 Bátonyterenye, Jó szerencsét út 7. 

     telephelye: 2740 Abony, Újszászi út 21-23. 

     cég adószáma: 23500312-2-12 

             cégjegyzékszáma: 12-09-007539 

képviseletében eljáró Szabicsné Dr. Borbély Éva egészségügyi szolgáltató 

 

között az alábbiak szerint: 

 

Előzmények: 

 

Felek 2010. október 25. napján egészségügyi ellátási szerződést kötöttek az Abony, Vasút út 

15. sz. alatt lévő, 7.sz. felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi teendőinek ellátására. 

A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézetbe történő beköltözéssel a felek Abony Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete a 348/2010. (XI. 25.) sz. határozata alapján a fent már 

hivatkozott szerződést 2011. március 16. napján egységes szerkezetbe foglalva 

módosították. 

    

Megbízott háziorvos 2011. szeptember 7-én  kelt kérelme alapján  a körzet ellátását 2011. 

november 01. napjától az Borbély Adult Háziorvosi Korlátolt Felelősségű Társaság 

keretein belül kívánja ellátni. 

 

Fentiek alapján a 2010. október 25. napján megkötött és 2011. március 16. napján módosított 

egészségügyi ellátási szerződés bevezető részében az alábbi szövegrész 

  

„másfelől: 

DÁTÉ Gyógyászati Panzió Korlátolt Felelősségű társaság (székhelye: 3070, 

Bátonyterenye , Jószerencsét út 7. adószáma: 1107658-2-12 , cégjegyzék 

száma: 12-09-002395/48) képviseletében eljáró Szabicsné Dr. Borbély Éva 

egészségügyi szolgáltató” 

 

az alábbira módosul: 

 

Borbély Adult Háziorvosi Korlátolt Felelősségű Társaság  

a cég rövidített neve: Borbély Adult Kft. 

székhelye: 3070 Bátonyterenye, Jó szerencsét út 7. 

telephelye: 2740 Abony, Újszászi út 21-23. 
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cég adószáma: 23500312-2-12 

            cégjegyzékszáma: 12-09-007539  

 

 képviseletében eljáró Szabicsné Dr. Borbély Éva tisztségviselő ( ügyvezető)    egészségügyi 

szolgáltató 

 

 

1.) Megbízott háziorvos a háziorvosi feladatait az Borbély Adult Kft. keretein belül 

személyesen, jogfolytonosan látja el. 

 

2.) Az egészségügyi ellátási szerződés egyéb pontjai változatlanul maradnak. 

 

3.) Az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a hatályos egészségügyi 

jogszabályokban foglaltak az irányadók. 

 

Abony, 2011…………………………….. 

 

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

Abony Város Önkormányzata            Borbély Adult Kft. 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester Szabicsné Dr. Borbély Éva              

ügyvezető              
                                                                                            

- - - 

 

13./ Napirendi pont tárgya:  Egyebek 

   

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Habony István: Kérdezte, hogy az Újszászi úttal kapcsolatos felvetésével kapcsolatban Dr. 

Czira képviselő úr intézkedett-e? 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy az úton lévő egyenlőtlenséget eltüntették. 

Dr. Czira képviselő úrtól nem érkezett levél. 

 

Kovács László: Az Újszászi úttal kapcsolatban elmondta, hogy darált betont hordtak a 

kátyúkba, igazából hosszú távon ez nem megoldás. Ez csak néhány napos, hetes megoldást 

jelenthet. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Gyakorlatilag egy útalapot alakítottak ki jelenleg. Czira képviselő úr ebben 

a témában írt levelet, az új igazgatóval találkozott, akkor azt mondták, hogy nincs rá forrás, 

de hosszú távon nem maradhat így az út. Kérdezte, hogy a P+R parkoló mellett lévő zöld 

területtel kapcsolatban mi lesz, erre a mai napig nincs választ és intézkedés sem történt. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Jegyzőkönyv felvételre került a terület állapotáról, melyet a 

konzorcium felé jelzett. A P+R parkoló esetében a Duna Aszfalt volt a kivitelező cég. Jönnek 

Abonyba dolgozni, hiszen a szeméttelep rekultivációját is ez a cég végzi, meg fogják oldani. 
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Dr. Egedy Zsolt: Milyen megoldás született arra vonatkozóan, hogy a nagy viharban beázott 

az Egészségügyi Centrum teteje, kijavították-e, vagy ha nem, akkor mikor történik meg a 

javítás és ki fogja kijavítani? 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Két épületszárnyban van hőtágulási hézag. Elment a 

felszólítás a Polvill Kft. felé, hogy garanciában köteles elvégezni a javítási munkálatokat. 

Határidő megjelölése mellett elment ez a levél. Amennyiben nem végzi el, akkor a 

jólteljesítés terhére mással végeztetik el a munkát. Viszont nem a tetőszerkezetnél van a hiba. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Nem emlékezett pontosan, hogy a szerződésben hogyan szerepel, hogy a 

Polvill Kft. vállalta a Gen-Ép által elkészített munkák garanciális javítását is? A választ erre 

az fogja megadni, hogy a Polvill Kft. elvégzi-e ezt a munkát. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Amennyiben a Polvill Kft. Nem végzi el a munkát, akkor az 

ő terhére mással végeztetik el. Önmagában a szerződés nem elég, de a tartalmi elemek is 

részei. Polvill Kft. arra is vállalt garanciát, amit nem ő épített be. 

 

Fekete Tibor: Elmondta, hogy Abonyban több utca is van olyan állapotban, mint az 

Újszászi út. Mikes Kelemen út vége is nagyon rossz állapotban van, ebben tudnak-e valamit 

tenni, a lakosok kérésére? Dembinszky lapos önmagában szintén gyalázatos állapotban van, 

erre is kért valamilyen megoldást. Lakók összefogással maximálisan pozitívan állnak az út 

rendbetételéhez. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: A Dembinszky laposon a nagy gépekkel okozott károkat 

helyre is állítják. Teljes kátyúzást nem fogják megcsinálni. Éppen ezért nem fog felelőtlen 

ígéretet tenni. Nem tudja megígérni, hogy az idén megoldódik a probléma. Tud olyan 

vállalkozót, aki önerőből állította helyre az utcát. Nem egy vállalkozó van, aki a saját 

utcájában próbál segítséget nyújtani. 

 

Dr. Magyar Gábor Sándor képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők 

száma 9 fő 

 

Parti Mihály: A P+R parkolóval kapcsolatban elmondta, amikor a műszaki átadás 

megtörtént Kummer úr a projektmenedzser azt ígérte, hogy bejárás alkalmával sor kerül a 

hiányosságok megszüntetésére. Ettől függetlenül a Duna Aszfalt fogja elkészíteni. Óvoda 

járdájának sokadik éves sürgőssé váló megemelésére hívta fel a figyelmet. Vasút út 1. szám 

előtti területet közmunkaprogramban fogják elvégezni. Kapisztrán út nagyon jó állapotban 

van jelenleg, éppen ezért nagy sebességgel közlekednek rajta. Javasolták többen a lakosok 

közül, hogy fekvőrendőrt tegyenek oda. Településfejlesztési osztályt kérte, hogy nézze meg, 

mi lenne a jó megoldás. Új bölcsőde zöld növényzete nem fogta meg, most lesznek a 

faültetés időszakában, ide is telepíteni kellene fákat. 

 

Habony István: Korábban elhangzott, hogy a 40-es út mellett a Tesco beruházás kapcsán 

azok a zöldfelületek az önkormányzaté, miután a helyiségjelző tábla közelebb került 

Szolnokhoz. Amennyiben az önkormányzaté a terület azt kezdeményezi, hogy tegyék már 

rendbe 1-2 hét alatt. P+R parkolóval kapcsolatban elhangzott, hogy majd jönnek és elvégzik 

a munkát, ez a válasz nem elégíti ki. Nem tudja elfogadni, hogy minden ilyen laza gyeplőre 

van engedve. Orvosi rendelés megtörténik és folyamatosan rendel, nem érdekli, hogy a 
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hivatalban melyik osztályhoz tartozik. Nem az embert bántja, hanem az ügyet ecseteli. 

Mindennek meg kell lennie a felelősének és határidőnek. Tulajdonosi szemléletet mélyebben 

kellene elültetni. Korábbi testületi ülésen elhangzott, hogy írásos választ fog kapni az utak 

bejárásáról, garanciális javításáról, ez még mindig nem történt meg. Szeretné azt látni, hogy 

értelme van annak, amit elmondanak testületi ülésen. Hosszú idő óta ez az első testület, aki 

igényeket támaszt a hivatallal szemben, ez látszott a költségvetés felülvizsgálatánál is. 

Tudomásul kell végre venni, hogy a testület által kért dolgokat teljesíteni kell. Miért vannak 

a hivatal dolgozói időkésésben? Minden egyes költségvetést úgy fogadnak el, hogy örülnek, 

hogy megcsinálta Vargáné, de nincs leellenőrizve. Vezetői munka véleménye szerint óriási 

felelősség. Hogyan mehet ki olyan információ a hivatalból, hogy nem is akar a testület 

jegyzőt választani. 

 

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

képviselők száma 10 fő 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: P+R parkolóval kapcsolatos kérdésekre nem tud már mit 

mondani. A munkáért a vállalkozó felvette a pénzt, éppen ezért miért végeztetnék el 

közmunkásokkal a munkát. Folyamatosan végzik a Tesco előtti terület karbantartását, 

korábban ennél jóval rendezetlenebb volt a terület. 

 

Fekete Tibor: Gléderrel kapcsolatban elmondta, hogy szervezéssel tudnak segíteni, hogy 

vonóerőt biztosítsanak. Nem egy abszolút, elrugaszkodott ötlettel próbáltak előállni. 

 

Kovács László: A kézbesítéssel kapcsolatban elmondta, hogy elektronikusan küldjék meg a 

testület részére az anyagot. Elküldött anyagot aláírással kódolják, ezt így meg tudják oldani, 

mely költségtakarékos is. 

 

Dr. Vörös Mária: Használják ezt a rendszert. Képviselő-testület részéről is felmerült a 

postázással kapcsolatban, hogy szeretnék elektronikus úton eljuttatni számukra az anyagot. 

2-3 héten belül megoldódik. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Tervezik, hogy kódolva küldik el elektronikus formában, és 

minden képviselő hozzá fog jutni az előterjesztésekhez. 

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Másfél évvel ezelőtt meghatározták, hogy az Ady Endre út 

elkészül, de nem a javítandó végét készítették el, a mai napig sem történt ebben intézkedés. 

Nyilván pénzügyi helyzet nem teszi lehetővé, de 10 millió forintot átcsoportosítottak az 

ABOKOM Nonprofit Kft-hez, ebből is meg lehetne valósítani a felvetett problémát. 

 

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

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

- - - 
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Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, így Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester az 

ülést bezárta. 

 

Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját! 

 

Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült! 

 

K.m.f. 

 

        

 

Romhányiné dr. Balogh Edit    dr. Vörös Mária 

                       polgármester              aljegyző 

     

 

 

    Dr. Egedy Zsolt             Habony István 

jegyzőkönyvi hitelesítők 


