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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-i 
üléséről. 
 
Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Csányi Tibor, Dudinszky 
István, Földi Áron, Gulykáné Gál Erzsébet, Habony István, Kocsiné Tóth Valéria, Kovács 
László,  Murvainé Kovács Rita, Paczáriné Barna Rozália, Parti Mihály, Pető Istvánné, 
Retkes Mária, Szabó András Istvánné Képviselő-testület tagjai 14 fő. 
 
Napirend tárgyalása közben érkezett: Bánné Hornyik Mária, Dr. Egedy Zsolt, 
Krupincza Tibor, Mészáros László 
 
Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: Dr. Németh Mónika jegyző, Urbán Ildikó 
aljegyző, Dr. Pástét Rita jegyzői titkárságvezető, Kovács Teodóra humán 
közszolgáltatások és munkaügyi osztályvezető, Mátyus Zoltánné településfejlesztési 
osztály részéről, Petrezselyem Gábor településfejlesztési osztály részéről, Fiala Károly 
településfejlesztési osztály részéről, Bagi Mihály Attila településfejlesztési osztály 
részéről, Bóta László okmányiroda vezetője, Márkus Tamás okmányirodai ügyintéző, 
Farkasné Fazekas Mária jegyzőkönyvvezető  
 
Intézmények részéről jelen volt: Korbély Csabáné intézményvezető, Sulyok Istvánné 
ABOKOM Nonprofit Kft. részéről, Kemecsei Antal ABOKOM Nonprofit Kft. részéről 
 
Meghívottként jelen volt: Ambrus Zoltán r. alezredes, kapitányságvezető Ceglédi 
Rendőrkapitányság, Pintér Gábor r. alezredes, őrsparancsnok Abonyi Rendőrőrs, 
Kovács Norbert Abonyi Rendőrőrs részéről, Juhász Pálné Abonyi Polgárőrség elnöke, 
Raffai László Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöke, Raffael Jánosné Kisebbségi 
Önkormányzat tagja, Botosné Kóté Lilla Kisebbségi Önkormányzat tagja, Zsákai Béla 
Kisebbségi Önkormányzat tagja, Sörös András Kisebbségi Önkormányzat tagja, Vincze 
Imréné  Tanulni Egy Életen Át Alapítvány kuratórium elnöke, Szendrődi Tamás 
Raifeissen Bank képviseletében, Bálint Krisztina Raifeissen Bank képviseletében 
 
Jelenlévő bizottsági tag: Csiza Zsoltné, 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 15 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta.  
 
Örömteli bejelentéssel kezdte, elmondta, hogy aláírásra került a járóbeteg szakellátásra 
vonatkozó szerződés. Továbbá bejelentette, hogy az ÁROP pályázat nyert, így a hivatal 
fejlesztése és szoftverfejlesztés megoldódik. Köszönetét fejezte ki a településfejlesztési 
osztály dolgozóinak, név szerint Mátyus Zoltánnénak, Petrezselyem Gábornak, Bagi 
Mihály Attilának, és Magyarné Nagy Nórának a pályázatokban való közreműködésért és 
munkájukért.  
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A jegyzőkönyvi hitelesítők személyére tett javaslatot. Névsor szerint Dudinszky István és 
Földi Áron képviselők a jegyzőkönyvi hitelesítők. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a jegyzőkönyvi hitelesítők 
személyének elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen és 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett elfogadta Dudinszky István és Földi Áron jegyzőkönyvi hitelesítők személyét. 
 
Ismertette a meghívóban kiadott napirendi pontokat. Felvételre javasolta 8. napirendi 
pontként „Abony, Vasút u. 118. sz. 4136 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő 
iskola bérbeadása”, 22. napirendi pontként „Bölcsőde és közoktatási intézmények 
infrastrukturális fejlesztésének támogatására pályázat tartalma”, zárt ülés 4. 
napirendi pontként „ABOKOM Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítása”, 
valamint zárt ülés 2. napirendi pontként „Fellebbezések elbírálása” című napirendi 
pontokat.  
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az „Abony, Vasút u. 118. sz. 4136      
hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő iskola bérbeadása” című napirendi pont 8. 
napirendi pontként történő felvételéről. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 
mellett az „Abony, Vasút u. 118. sz. 4136 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő iskola 
bérbeadása” című napirendi pont 8. napirendi pontként történő felvételét egyhangúlag 
elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 

62/2009. (III. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat az Abony, Vasút u. 118. sz. 
4136 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő iskola bérbeadásához történő 
hozzájárulás című napirendi pont felvételéről 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony 
Város Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 21/2007. (VI. 29.) számú rendelet 16. § (7) bekezdésében 
foglaltakat, a meghívóban nem szereplő „Abony, Vasút u. 118. sz. 4136 hrsz-ú 
önkormányzati tulajdonban lévő iskola bérbeadásához történő hozzájárulás” 
című napirendi pontot a képviselő-testületi ülésen a nyílt ülés 8. napirendi 
pontjaként napirendre tűzi. 

 
- - - 

 
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az „ABOKOM Nonprofit Kft. Alapító 
Okiratának módosítása” című napirendi pont zárt ülés 4. napirendi pontként történő 
felvételéről. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 
mellett az „ABOKOM Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítása” című napirendi pont 
zárt ülés 4. napirendi pontként történő felvételét egyhangúlag elfogadta, és a következő 
határozatot hozta: 
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63/2009. (III. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat az ABOKOM Nonprofit Kft. 
Alapító Okiratának módosítása című napirendi pont felvételéről 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony Város 
Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 21/2007. (VI. 29.) számú rendelet 16. § (7) bekezdésében 
foglaltakat, a meghívóban nem szereplő „Az ABOKOM Nonprofit Kft. Alapító 
Okiratának módosítása” című napirendi pontot a képviselő-testületi ülésen a zárt ülés 
4. napirendi pontjaként napirendre tűzi. 

- - - 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a „Tájékoztató bölcsőde és közoktatási 
intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatásáról szóló pályázat 
tartalma” című napirendi pont 22. napirendi pontként történő felvételéről. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 
mellett a „Bölcsőde és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésének 
támogatásáról szóló pályázat tartalma” című napirendi pont 22. napirendi pontként 
történő felvételét egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 
64/2009. (III. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat a Tájékoztató bölcsőde és 
közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatásáról szóló 
pályázat tartalmáról című napirendi pont felvételéről 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony Város 
Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 21/2007. (VI. 29.) számú rendelet 16. § (7) bekezdésében 
foglaltakat, a meghívóban nem szereplő „Tájékoztató bölcsőde és közoktatási 
intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatásáról szóló pályázat 
tartalmáról” című napirendi pontot a képviselő-testületi ülésen a nyílt ülés 22. napirendi 
pontjaként napirendre tűzi. 

- - - 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a „Fellebbezések elbírálása” című 
napirendi pont zárt ülés 2. napirendi pontként történő felvételéről. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 
mellett a „Fellebbezések elbírálása”  napirendi pont zárt ülés 2. napirendi pontként 
történő felvételét egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 
65/2009. (III. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat a Fellebbezések elbírálása című 
napirendi pont felvételéről 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony Város 
Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 21/2007. (VI. 29.) számú rendelet 16. § (7) bekezdésében 
foglaltakat, a meghívóban nem szereplő „Fellebbezések elbírálása” című napirendi 
pontot a képviselő-testületi ülésen a zárt ülés 2. napirendi pontjaként napirendre tűzi. 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az így kialakult napirendi pontok 
elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett az így kialakult napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. 
 
Nyílt ülés: 
Napirend:         Előadó: 

 
1. Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának  Kovács László 
    helyzetéről  Ügyrendi és Közb.Biz.Eln. 
 
2. A IV. számú fogorvosi körzet ellátása  Romhányiné dr. Balogh Edit 
  Polgármester 
 
3. Tájékoztató az Abonyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat  Raffai László 
    2006-2008. közötti időszakban végzett munkájáról  Kisebbségi Önk. Elnöke 
 
4. Együttműködési Megállapodás az Abonyi Lajos Múzeumi  Romhányiné dr. Balogh Edit 
   Alapítvánnyal az Abonyi Lajos Múzeumi kiállítóhely működ- Polgármester 
   tetésére 
 
5. Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás és Abony Város  Romhányiné dr. Balogh Edit 
   Önkormányzata között létrejött feladat-ellátási megállapodás Polgármester 
   módosítása 
 
6. Fogászati ügyeleti ellátás a Ceglédi Többcélú Kistérségi  Romhányiné dr. Balogh Edit 
   Társulás keretében  Polgármester 
 
7. Az ABOKOM Nonprofit Kft-vel kötött keretszerződés  Romhányiné dr. Balogh Edit 
    módosítása  Polgármester 
 
8. Abony, Vasút u. 118. sz. 4136 hrsz-ú önkormányzati  Romhányiné dr. Balogh Edit 
    tulajdonban lévő iskola bérbeadása  Polgármester 
 
9. Az Abonyi Két Torony kötvény szerződés módosítása  Romhányiné dr. Balogh Edit 
  Polgármester 
 
10. A települési szilárd hulladékgazdálkodás 2009. évi  Romhányiné dr. Balogh Edit 
     közszolgáltatási díjának részletes költségelemzése  Polgármester 
 
11. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladék-  Romhányiné dr. Balogh Edit 
     kezelési helyi közszolgáltatásról szóló 6/2003.(V.16.)  Polgármester 
     számú rendelet módosítása 
 
12. Abony Város Önkormányzata 2009. évi Közfoglalkoz-  Romhányiné dr. Balogh Edit 
     tatási tervének elfogadása  Polgármester 
 
13. Az önkormányzati beruházásoknál végzett garanciális  Romhányiné dr. Balogh Edit 
      eljárások tapasztalatai  Polgármester 
 
 
14. KEOP – 2009-5.3.0/A kódjelű „Épületenergetikai  Romhányiné dr. Balogh Edit 
     fejlesztések” című pályázat benyújtása  Polgármester 
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15. KMOP 4.5.3. Mindenki Egészségmegőrző Központjának  Romhányiné dr. Balogh Edit 
      komplex akadálymentesítése című pályázat költségveté-  Polgármester 
     sének módosulása 
 
16. Abony Város Önkormányzata által zártkörűen kibocsátott  Romhányiné dr. Balogh Edit 
     Két Torony kötvénycsomag által biztosított forrás   Polgármester 
     felhasználására vonatkozó Szabályzat módosítása 
 
17. Az egyházi ingatlan kártalanítási összeg befektetésének   Romhányiné dr. Balogh Edit 
     meghosszabbítása  Polgármester 
 
18. Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság kiegészítése és  Romhányiné dr. Balogh Edit 
     megbízása  Polgármester 
 
19. A KMOP-2.1.1.B „Abony város belterületi kapcsolata-  Romhányiné dr. Balogh Edit 
     inak javítása az élhetőbb település megvalósítása  Polgármester 
     érdekében” című pályázat, valamint a KMRFT-TEUT-2008. 
     „Az Apponyi út felújítása” című pályázatokkal kapcsolatosan 
     a kivitelező kiválasztásához kapcsolódó közbeszerzési 
     eljárást lefolytató szervezet megbízása 
 
20. Az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság nem képviselő  Romhányiné dr. Balogh Edit 
     tagjának megválasztása  Polgármester 
 
21. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról  Romhányiné dr. Balogh Edit 
  Polgármester 
 
22. Bölcsőde és közoktatási intézmények infrastrukturális  Romhányiné dr. Balogh Edit 
      fejlesztésének támogatására pályázat tartalma  Polgármester 
 

 
Zárt ülés: 
Napirend:        Előadó: 
 
1. Ondok Zsolt részére  önkormányzati lakás  Romhányiné dr. Balogh Edit 
    önkormányzati érdekből történő bérbeadása  Polgármester 
     
2. Fellebbezések elbírálása  Romhányiné dr. Balogh Edit 
  Polgármester 
 
3. ABOKOM Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság   Romhányiné dr. Balogh Edit 
    tagjának megválasztása  Polgármester 
 
4. ABOKOM Nonprofit Kft. Alapító Okiratának   Romhányiné dr. Balogh Edit 
    módosítása  Polgármester 
 

- - - 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, van-e napirend előtti kérdés, hozzászólás? 
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Földi Áron: Kérdezte, hogy mi a helyzet a városfejlesztési koncepcióval? Javasolta a 
településfejlesztési osztály vezetőjének nézesse át. Másik felvetése, hogy a testületi 
ülések számát csökkenteni kellene. 
 
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők 
száma 15 fő 
 
Parti Mihály: Örömteli bejelentéssel kezdte, mely szerint Vezseny Önkormányzata 
Fábián lelkész urat díszpolgárrá avatta. Elmúlt időszakban fogadóórán lakossági 
vélemény hangzott el, mely szerint a régi városháza udvarát kérték zárják le egy nagy 
kapuval. Megoldást szeretne kérni erre vonatkozólag. Szövetkezet úti idős lakosok 
keresték meg azzal a kéréssel, hogy a telkük végében vízelvezető csatorna van és a 
város részéről ennek kaszálását kérték. Tudomására jutott, hogy a Radák úti iskola 
gyakorlókert részét bérbe adták jelképes összegért. Véleménye szerint ennek 
tartalmasabb kihasználását is meg lehetne oldani. Tapasztalata szerint sok ingatlan 
elhanyagolt, vagy azért, mert meghaltak a lakói, vagy mert elköltöztek. Városképet 
nagyon rontja. Közmunka programban foglalkoztatottakkal meg lehetne oldani a rendben 
tartásukat. Külterületi ingatlanok tekintetében elmondta nyomasztó látvány, hogy az 
„újgazdák” figyelmen kívül hagyják a dűlőutak telekhatárait, összeszűkülnek a dűlőutak. 
Falopásokkal kapcsolatban elmondta, hogy megdöbbentő a helyzet. A régi 
egészségmegőrző és gazdaház bontásából származó téglát fel lehetne használni 
valamire, ebben is el kellene gondolkodni.  
 
Pető Istvánné: Külterületi illegális szemétlerakással kapcsolatban elmondta, hogy 
elképesztő a helyzet Abony belterületi hátárát elhagyva a megyehatárig. Mindkét 
oldalban látható nagy mennyiségű szemét elhelyezése. Sashalom dűlőben lévő 
buszmegállónál külön kis szeméthegy alakult ki. Kérte a hivatal segítségét, próbáljanak 
intézkedni. Véleménye szerint az illegális lerakók felszámolásával kapcsolatban 
környezetvédelmi programot, vagy tervet kellene elkészíteni, a későbbi lehetséges 
pályázat mellékleteként már rendelkeznének ilyen jellegű anyaggal. Végül 
tájékoztatásként elmondta, hogy a Magyar Közlönyben megjelent, egy műemlékkel 
gyarapodott Abony városa, a János utcában lévő ingatlant az Oktatási Minisztérium 
műemlékké nyilvánította. 
 
Kovács László: Véleménye szerint is nagyon elszaporodtak az illegális 
szemétlerakások. Köztisztasági napot kell rendezni, melyben egy napot biztosítanának a 
lakosoknak, hogy a nem kívánt nagyobb tárgyakat el tudják szállíttatni. Több helyen 
tapasztalta, hogy az árkokat nagyon megviselte a tél, valamint az autókkal történő 
helytelen parkolási mód. Szeretné kérni a lakosságot, hogy mindenki tegyen eleget a 
saját háza előtti árok tisztítására vonatkozólag. Az árokból kitermelt föld elszállítására 
pedig az ABOKOM Nonprofit Kft. keressen megoldásokat. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: A felvetett problémákra a megfelelő intézkedéseket meg 
fogják tenni. Kérdezte van-e több napirend előtti kérdés, hozzászólás? 
 
Mivel több napirend előtti kérdés, hozzászólás nem volt rátértek a napirendi pontok 
tárgyalására. 
 

- - - 
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1./ Napirendi pont tárgya: Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának 
helyzetéről 

    
Napirendi pont előadója: Kovács László Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Elnöke 
 
Kovács László: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Az Ügyrendi és 
Közbiztonsági Bizottság március 23-án tárgyalta a napirendi pontot. Az Őrsparancsnok 
úr az ülésen felvázolta a bűnügyi helyzetet. Vannak olyan számok, melyek stagnálnak és 
vannak olyanok melyek emelkednek, mint a lopások száma. Meghallgatták a 
Polgárőrség beszámolóját is és örvendetes tényekről számoltak be, mely szerint a 
rendőrség és a polgárőrség között létrejött egy kapcsolat, mely alapján együtt fognak 
járőrözni. Több olyan területen is járőröznek, melyeken megszaporodtak a lopások, 
bűncselekmények száma. A város tájékoztatása érdekében el kell gondolkodni, melyek 
azok a dolgok amikre szükség van. Elhangzott az ülésen, hogy április 17-18-án nyílt 
rendőrségi napot rendeznek, melyhez segítséget kért a rendőrség, a sportcsarnok 
biztosítását és anyagi támogatást is. A nyílt nap célja, hogy egyes társadalmi réteghez 
közelebb kerüljön a rendőrség. Bizottság 4 pontos határozati javaslatot hozott, egyről 
már döntöttek korábban, az adóvizsgálattal megállapított összegből hivatal térfigyelő 
rendszer lehetőségét vizsgálja meg. Kérte a lakosság és minden érintett segítségét 
abban, bármilyen gyanús dolog tudomására jut kísérjék figyelemmel és jelentsék be. 
 
Krupincza Tibor képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők száma 
16 fő 
 
Juhász Pálné: Idei évvel kapcsolatban elmondta, hogy valójában jó kapcsolat alakult ki 
a rendőrséggel. Sokkal bátrabban mernek kérdezni, hogy bizonyos dolgokban tisztábban 
lássanak és a lakosságot tudják tájékoztatni. 
 
Parti Mihály: Köszöntötte a rendőrség és a polgárőrség jelenlévő tagjait. Örömét fejezte 
ki, hogy új parancsnok van, új arc, új lehetőséget nyújt, ezzel nem akart a régi 
parancsnok érdemeit elvitatni. A lakosság részéről több esetben is elhangzott, hogy 
hajlandók lennének figyelő szolgálat teljesítésére. Rendőrség és polgárőrség munkáját 
segítve részt lehetne venni a munkájukban. Mihamarabb helyre kellene állítani a mezőőri 
szolgálatot is, ami ismét olyan lehetőséget nyújtana,mely előbbre lépést eredményezne 
az eltulajdonítási, bűncselekményi ügyekben. Közlekedésbiztonság szempontjából 
elmondta, hogy a mai napon is tapasztalható volt, hogy a PEMÁK dolgozói kátyúztak az 
Újszászi úton, mely véleménye szerint nem megfelelően történik, mint azt korábban már 
elmondta a Baross Gábor úttal kapcsolatban is. Korábban említette polgármester 
asszony, hogy a PEMÁK-kal jó a város kapcsolata. Elismerte, hogy jó a kapcsolat, de a 
munkamódszerük ellen kifogást emelt. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Jövő héten csütörtökön lesz Szolnokon kátyúzási 
technológiával kapcsolatos előadás. Témája, milyen adalékanyagot kell a kátyúkba tenni, 
milyen módszerrel. 10 órakor kezdődik, amennyiben képviselő úr kéri, szívesen átviszi az 
előadásra. Kérte, hogy térjenek vissza a közbiztonság helyzetének tárgyalására. 
 
Bánné Hornyik Mária képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők 
száma 17 fő 
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Dr. Egedy Zsolt: Kérdezte, hogy a körzeti megbízotti szolgálat jelenleg hogyan áll? Az 
érintett területen az állampolgárok menyire ismerik a körzeti megbízott személyét? 
 
Pintér Gábor: Jelenleg 3 körzeti megbízott teljesít szolgálatot, negyedik személy 2008. 
december 31-vel nyugállományba vonult. Jelen pillanatban az Ő körzetét a 3 megbízott 
teljesíti. Körzeti megbízottak Abony területén összesen 5 körzetben teljesítenek 
szolgálatot. Fokozatosan jönnek a körzeti megbízottakhoz azok a lakossági bejelentések, 
amelyek az adott körzet problémáit foglalja magába. Polgárőrség vezetője által említett 
közös rendőri szolgálat esetében is figyelembe veszik, hogy a körzeti megbízott 
tudomására jutott városrészben a polgárőrrel teljesítsen szolgálatot. Gondoskodni fognak 
arról, hogy a körzeti megbízottak neve és elérhetősége megjelenjen az írott  sajtóban, 
Abony honlapján, a médiában, hogy az abonyi lakosok tudomására jusson és 
lehetőséget fognak nyújtani arra, hogy akár az őrs épületében előre megbeszélt 
időpontban lakossági fórumon tudják tájékoztatni a lakosságot a történtekről és 
teendőkről. 
 
Gulykáné Gál Erzsébet: Polgárőrség vezetőjét kérte, hogy a Gyulai Iskola előtt felmerült 
forgalmi problémákra találjanak megoldást. Oktatási, Sport és Kulturális Bizottsági ülésen 
is felmerült már ez és határozati javaslatot is hoztak róla. 
 
Juhász Pálné: Megkapta a levelet, melynek tartalmával kapcsolatban az őrsparancsnok 
úrral is egyeztettek. Véleménye szerint gyermekek szempontjából nagyon kritikus ez a 
szakasz a reggeli órákban. Minden segítséget meg fognak adni, hogy enyhítsék a 
problémát.  
 
Gulykáné Gál Erzsébet: Megköszönte a jó szándékot és a segítséget. 
 
Kovács László: Kiegészítésként elmondta, hogy az önkormányzat által foglalkoztatott 
közhasznú dolgozók is besegíthetnének a polgárőrség munkájába.  
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Mindkét szervezetnek megköszönte a tevékenységét, és 
további jó munkát kívánt. 
 
Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás? 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 
által tett javaslatról, mely szerint 2008. április 17-18-án megrendezésre kerülő Autósnap 
keretében a Rendőrség által szervezett bűnmegelőzési előadást, melynek fennmaradó 
esetleges költségeihez kéri helyi vállalkozók hozzájárulását. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület a fent említett javaslatot 17 igen és 0 nem 
szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 
által tett javaslatról, mely szerint az Abonyi Rendőrőrs parancsnokát kéri a Bizottság, 
hogy havonta készítsen beszámolót a rendőrség munkájáról, melyet Abony város 
hivatalos honlapján meg kell jelentetni. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület a fent említett javaslatot 17 igen és 0 nem 
szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 
által tett javaslatról, mely szerint kérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy az Ügyrendi és 
Közbiztonsági Bizottság következő ülésére az Abonyi Rendőrőrssel, valamint az Abony 
Városi Polgárőrséggel kötött Együttműködési Megállapodást vizsgálja felül, és készüljön 
előterjesztés a bizottság ülésére. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület a fent említett javaslatot 17 igen és 0 nem 
szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a módosított 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett az előterjesztést és a módosított határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és 
a következő határozatot hozta: 
 
66/2009. (III. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat a város közrend- és 
közbiztonságának helyzetéről szóló beszámolóról 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a rendőrségről szóló 
1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdésében foglaltakat, az alábbi határozatot hozta: 
 
Képviselő-testület Abony Város közrend- és közbiztonságának helyzetéről szóló 
beszámolót megismerte és az alábbi módosításokkal elfogadta: 
 

1. Képviselő-testület támogatta a 2008. április 17-18-án megrendezésre kerülő 
Autósnap keretében a Rendőrség által szervezett bűnmegelőzési előadást, 
melynek fennmaradó esetleges költségeihez kéri helyi vállalkozók hozzájárulását. 

 
2. Képviselő-testület kérte az Abonyi Rendőrőrs parancsnokát, hogy havonta 

készítsen beszámolót a rendőrség munkájáról az Ügyrendi és Közbiztonsági 
Bizottságnak, melyet Abony város hivatalos honlapján kell megjelentetni. 

 
3. Képviselő-testület kérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy az Ügyrendi és 

Közbiztonsági Bizottság következő ülésére az Abonyi Rendőrőrssel, valamint az 
Abony Városi Polgárőrséggel kötött Együttműködési Megállapodást vizsgálja felül, 
és készüljön előterjesztés a bizottság ülésére. 
 

Határidő: 2009. április 20. 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik: 
 Településfejlesztési Osztály 
A határozatról értesül: 
 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
 Dr. Németh Mónika jegyző 
 Urbán Ildikó aljegyző 
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 Valamennyi Osztályvezető 
 Ceglédi Rendőrkapitányság 
 Abony Városi Polgárőrség 

- - - 
 
Kovács László képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők száma 
16 fő 
 

2./ Napirendi pont tárgya: A IV. számú fogorvosi körzet ellátása 
    

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni 
nem kívánta. Bizottságok megtárgyalták és elfogadásra javasolták. 
 
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 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő 
határozatot hozta: 
 
67/2009. (III. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat a IV. számú fogorvosi körzet 
ellátásáról 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdése, az 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdésének 
b) pontja alapján, figyelemmel a 2000. évi II. törvényre az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Dr. Abonyi Zitával 
2003. május 19. napján aláírt, a IV. sz. vegyes fogorvosi körzet ellátására 
vonatkozó megbízási szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetésének aláírására. 
 

2. A képviselő-testület megbízza a SZOLGA - DENT KFT.-t (székhelye: 
Abony, Vörösmarty út 7. képviseli: dr. Szolga Ferenc)  2009. április 01. 
napjától a IV. számú területi ellátási kötelezettséggel működő vegyes 
fogorvosi körzet működtetésével és az ellátásban személyesen 
közreműködő fogszakorvosként Dr. Szolga Ferencet (lakcím: Szolnok, 
Tanács út 5.2/9.) jelöli ki a mellékletben foglalt megállapodás szerint. 

 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2. pont szerinti 

megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2009. március 31. 
Felelős:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik:  
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Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 
A határozatról értesül:  

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
Dr. Németh Mónika jegyző 
Urbán Ildikó aljegyző 
Dr. Abonyi Zita Abony, Vörösmarty út 7. 
Dr. Szolga Ferenc Szolnok, Tanács út 5. 2/9. 
ÁNTSZ Regionális Intézete Cegléd, Kossuth tér 1. 
ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete Budapest Váci út 174. 

 
 

67/2009.(III.26.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete 
 
 

MEGÁLLAPODÁS  
Fogorvosi feladatok ellátására 

 
mely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzata (képviseli: Romhányiné Dr. 
Balogh Edit polgármester 2740 Abony, Kossuth tér 1.) , mint egészségügyi 
közszolgáltatásért felelős szerv (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről: SZOLGA-
DENT Kft. ( képviseli: Dr. Szolga Ferenc,  székhelye : Abony, Vörösmarty út 7. cg.: 13-
09-126913), mint egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: Egészségügyi szolgáltató) 
között a mai napon az alábbi feltételek szerint: 
 
1.) Az Önkormányzat az 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében és az 1997. évi 
CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kötelező feladatának 
ellátása érdekében, a 2000. évi II. törvény, a 18/2000. (II. 25.) Korm. rendelet, a 43/1999. 
(III.3.) Korm. rendelet továbbá a  4/2000. (II.25.) EüM rendelet, a 48/1997.(XII.17.) NM 
rendelet és a 26/1997. (IX.3.) NM rendeletben foglaltaknak megfelelően megbízza, az 
Egészségügyi szolgáltató pedig elvállalja a IV . számú vegyes fogorvosi  körzet  
lakosainak fogorvosi alapellátását, a hivatkozott jogszabályoknak megfelelő folyamatos 
területi ellátási kötelezettséggel.  
Jelen szerződés függelékét képezi a területi ellátás pontos megjelölése.  
2.) Az Egészségügyi szolgáltató jelen szerződésben kötelezettséget vállal arra, hogy az 
Önkormányzat ellátási kötelezettségébe tartozó közszolgáltatások közül a jelen 
szerződésben meghatározott szolgáltatásokat folyamatosan, a jogszabályokban és az 
egészségügyi szakmai szabályokban előírt, a szakmai irányelvekben rögzített 
színvonalon - a Fog- és Szájbetegségek Szakmai Kollégiuma által kiadott Szakmai és 
Módszertani Levelek és Irányelvek Gyűjteménye alapján - területi ellátási 
kötelezettséggel nyújtja. 
3.) E szerződés 2009. április 01. napján lép hatályba, és határozatlan időtartamra szól.  
4.) Az Egészségügyi szolgáltató köteles a körzet ellátási területén lakók fogászati 
ellátását biztosítani, valamint - a szabad orvosválasztás elvét figyelembe véve - a 
területén kívül lakók ellátását is biztosíthatja. Az Egészségügyi szolgáltató a fog- és 
szájbetegek gyógyító-megelőző alapellátását végzi.  
Fogorvosi alapellátása keretében feladatai a következők: 

 a fog- és szájbetegek alapellátás körébe tartozó vizsgálata, kezelése és 
gondozása,  

 a fogászati szűrővizsgálatok végzése,  

http://srvcom.debrecen.hu/testulet/Dokumentumok/K�zgy�l�s/2008.08.28/19/A%2037.sz�m�%20fogorvosi%20k�rzet%20ter�leti%20ell�t�si%20k�telezetts�ge.html
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 a góckutatás,  

 a terhesek fogászati gondozása, és  

 a sürgősségi ellátás.  
 
Az Egészségügyi szolgáltató fogászati prevenciós feladatkörébe tartozik továbbá az 
iskolafogászati tevékenység ellátása az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. 
(IX.3.)NM rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott korosztály számára a 6. §-ban 
foglaltak alapján. 
A szűrővizsgálaton való részvételt, valamint annak ideje alatt a tanulók felügyeletét a 
nevelési-oktatási intézmény biztosítja.  
A tanév kezdetét követő 2 hónapon belül az Egészségügyi közszolgáltatásért felelős 
szerv az Egészségügyi szolgáltató felé közli az adott tanévben ellátandó tanulók 
létszámát.  
5.) Az Egészségügyi szolgáltató a 4. pontban leírt feladatok ellátásához szükséges 
fedezetet az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerződés 
alapján folyósított összegből biztosítja. A finanszírozási szerződés megkötéséhez az 
Önkormányzat jelen szerződés aláírásával hozzájárul azzal, hogy a megbízás teljesítése 
másra át nem ruházható, az Egészségügyi szolgáltatót személyes szolgáltatás-nyújtási 
kötelezettség terheli. 
6.) A praxisban személyesen közreműködő fogszakorvos adatai: 

 
Név:  Dr. Szolga Ferenc 

 
Diplomájának kelte és száma: 57/2003 
 
Fogorvosok alapnyilvántartási száma: 62885 
 
Működtetési jog feltételei fennállását igazoló határozat száma és kelte:  2981-
2/2009. 2009. 02.19. 

7.) A közreműködő fogszakorvos helyett – a helyettesítés esetét kivéve – más csak az 
Önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulásával láthatja el az alapellátás feladatait. Az 
Önkormányzat hozzájárulása nélkül a közreműködő fogszakorvos személyének 
változása felmondásra okot adó magatartás. A praxisban személyesen közreműködő 
fogszakorvos távolléte idejére – a folyamatos betegellátás érdekében - megfelelő 
szakmai helyettesítésről saját költségére köteles gondoskodni. Egészségügyi szolgáltató 
az ellátási zavar esetén haladéktalanul, legkésőbb 24 órán belül köteles írásban 
tájékoztatni az Önkormányzat képviselőjét (Abony Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály vezetőjét.). Az előre nem 
tervezhető eseményeket, azok észlelését követő 5 munkanapon belül kell írásban 
bejelenteni. 
8.) Az Egészségügyi szolgáltató köteles a függelék szerinti körzet területi leírásában 
foglaltakat figyelembe venni, mely körzethatárokat az Önkormányzat egyoldalúan is 
módosíthatja. Ennek feltétele, hogy az Önkormányzat a módosítás tervezett időpontja 
előtt legalább 30 nappal a változást az Egészségügyi szolgáltatóval közölje, valamint a 
módosított körzethez tartozó lakosságszám ne legyen kevesebb a jogszabályban előírt 
minimumnál. Az Egészségügyi szolgáltató az Önkormányzat által módosított 
körzethatárral összefüggő változásokat köteles a szolgáltatást igénybevevőkkel külön-
külön megismertetni. 
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9.) A területi ellátási kötelezettség teljesítéséhez a mindenkor hatályos egészségügyi 
szolgáltatások finanszírozásról szóló jogszabályban előírt feltételeknek megfelelően, az 
Egészségügyi szolgáltató köteles biztosítani a IV. számú fogorvosi körzet térítésmentes, 
részleges térítés mellett igénybe vehető és térítésköteles ellátását.  
10.) Az Egészségügyi szolgáltató köteles a mindenkor hatályos egészségügyi 
szolgáltatások finanszírozásról szóló jogszabályoknak megfelelően térítésmentesen, 
részleges térítés ellenében vagy térítéssel elvégezni a szükséges fogorvosi ellátásokat. 
Amennyiben a térítésköteles fogorvosi beavatkozás térítési díját jogszabály nem 
határozza meg, az Egészségügyi szolgáltató a díjakat a szakmai irányelveknek 
megfelelően szabadon állapítja meg.  
Az alkalmazott díjtételekről az Egészségügyi szolgáltató köteles a rendelő 
váróhelyiségében tájékoztató táblát kifüggeszteni. 
11.) Az Egészségügyi szolgáltató köteles az ellátásban részesített személyekről és a 
nyújtott ellátásról a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelő orvosi 
dokumentációt, valamint nyilvántartást vezetni, és arról az arra jogosultaknak 
felvilágosítást adni. A térítésmentes ellátásokról az Egészségügyi közszolgáltatásért 
felelős szerv kérésére köteles adatot szolgáltatni.  
12.) Amennyiben az Egészségügyi szolgáltató akkreditált rezidensképzésben vesz részt, 
úgy köteles az Egészségügyi közszolgáltatásért felelős szervnek azt bejelenteni. Ez 
esetben köteles mindenkor biztosítani a rezidens fogorvos személyes, folyamatos 
szakorvosi felügyeletét.  
13.) Az Egészségügyi szolgáltató területi ellátási kötelezettségét az általa foglalkoztatott 
személy/ek közreműködésével látja el a mindenkor hatályos munkajogi jogszabályok 
szerint. 
14.) Az Egészségügyi szolgáltató az ÁNTSZ által kiadott működési engedélyben 
meghatározott időrendben köteles rendelni, és azt a szolgáltatást igénybevevőkkel, 
valamint az Önkormányzattal köteles közölni. 
A rendelési időt és az elérhetőséget (telefonszám) a rendelőhelyiség bejáratára 
közérthetően ki kell függeszteni. 
15.) Az Önkormányzat  ellenőrzi a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését.  
Ennek keretében  az Egészségügyi szolgáltató : 

- rendelkezésre bocsátja az ellenőrzéshez szükséges adatokat, információkat, 
biztosítja az     

      iratokba való betekintést. 
16.) Az Egészségügyi  szolgáltató  a  jelen  szerződésben  foglalt fogorvosi alapellátást 
2740 Abony, Vörösmarty út 7. sz. alatti helyiségben köteles biztosítani, saját tulajdonú  
kezelőegységeivel.  
Az Egészségügyi szolgáltató a gép- műszer és egyéb állóeszközök fenntartását, 
felújítását köteles biztosítani a minőségi fogászati alapellátás folyamatos biztosítása 
érdekében. Az eszközök működőképes rendelkezésre állásáról saját felelősségi körében 
gondoskodik. 
17.)  A szerződő felek a 4. pontban meghatározott feladatok színvonalát mérő 
mutatóknak tekintik az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény V. fejezetében 
foglaltakat, különösen a szakmai követelmények betartását és a minőség biztosítási 
rendszer kiépítését. A cél elérése érdekében a minőségi rendszer magába foglalja a 
minőségi követelmények meghatározását, ezek teljesítésének ellenőrzését, értékelését, 
szükség szerint tanúsítását és a folyamatos minőségfejlesztést. A megfelelőség 
tanúsítás az Egészségügyi szolgáltató minőségügyi rendszerének, valamint ezáltal a 
szolgáltató által nyújtott ellátások minőségének felülvizsgálata és elismerése. Az 
Egészségügyi szolgáltató a megfelelőség tanúsítást az általa önkéntesen teljesített, az 
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ellátás színvonalát emelő és szakmai tartalmát bővítő szolgáltatás minősége 
megfelelőségének elismerése érdekében kezdeményezheti. 
18.) Felek a jelen szerződést a másik félhez írásban intézett felmondással 
megszüntethetik. Az Önkormányzat 6 hónapos felmondási idővel jelen szerződést 
felmondhatja, ha 

 saját ellenőrzése, az egészségügyi hatóság, a betegjogi képviselő vagy a betegek 
érdekképviseleti szerveinek jelzése alapján megállapítható, hogy az egészségügyi 
szolgáltatás szakmai színvonala csökkent, és e szakmai színvonal csökkenést az 
egészségügyi hatóságnak az Önkormányzat felkérésére lefolytatott célellenőrzése 
is igazolja,  

 az Egészségügyi szolgáltató a területi ellátási kötelezettségét folyamatosan, 
súlyosan megszegi,  

 a MEP jelzése alapján az Egészségügyi szolgáltató súlyosan megszegte a 
közszolgáltatás finanszírozására vonatkozó szerződést, és emiatt fennáll a 
finanszírozási szerződés azonnali hatályú felmondásának veszélye. 

 
Jelen szerződés csak olyan határidővel mondható fel, amely alatt biztosítható az ellátás 
folyamatossága.  
A felmondási idő alatt az Egészségügyi szolgáltató köteles a szerződésben vállalt 
közszolgáltatást folyamatosan teljesíteni, melyet az Önkormányzat ellenőre útján 
ellenőrizhet.  
19.) Az Önkormányzat jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja, ha: 

 az Egészségügyi szolgáltató működési engedélyét visszavonták,  

 az Egészségügyi szolgáltató súlyosan megszegte a közszolgáltatás 
finanszírozására vonatkozó szerződést, és emiatt a finanszírozási szerződést 
felmondták.  

20.) A működéssel kapcsolatosan az Egészségügyi szolgáltató felel az általa harmadik 
személynek okozott kárért, az Önkormányzat ezzel kapcsolatos felelősségét kizárja.  
21.) Az Egészségügyi szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a 4. pontban  leírt 
feladatokat a mindenkori szakmai követelményeknek megfelelő működési engedély és 
kötelező felelősségbiztosítás birtokában látja el. 
 
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a háziorvosi, házi gyermekorvosi és 
fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglaltakat, valamint a 
Ptk. és az egészségügyi ellátásra irányadó hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell 
megfelelően alkalmazni.  
 
A szerződő felek a szerződést elolvasták, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
helybenhagyólag aláírják. 
 
Abony,2009. ………… 
 
   ………………………………………    ……………………………….……… 
     Abony Város  Önkormányzata              SZOLGA- DENT KFT: 
Képviseli: Romhányiné dr. Balogh Edit          Képviseli: Dr. Szolga Ferenc 
                           polgármester             fogorvos 

Függelék 
FOGORVOSI KÖRZET 

Abony 
IV. körzet 
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IV. számú fogorvosi körzet utcajegyzéke 

Attila Szeretet 

Abonyi Lajos Szabadság 

Árpád Thököly 

Berzsenyi Táncsics 

Balassa Toldi 

Bólyai Tavasz 

Batthyány páratlan Újszászi 

Csillag Zsigmond Zrínyi 

Cserép Zoltán 

Dobó István Vak Bottyán 

Dugoniscs Vörösmarty 

Egerssy Vasvári 

Esze Tamás Darabos dűlő 

Lovassy Sándor Elsővíz dűlő 

Wekerle Kismihálytó dűlő 

Fadrusz Piócás dűlő 

Blaskovics Rózsás dűlő 

Gaál Miklós Sashalom dűlő 

Haladás Táborhegy dűlő 

Honvéd Tatárhányás dűlő 

Ibolya Tóthgyurkaszék dűlő 

József Budai Nagy Antal 

Katona József Szilágyi Dezső 

Koszta   

Kemény Zsigmond  

Kisfaludy  

Klapka György  

Kinizsi Pál  

Kossuth Lajos tér  

Kasza  

Lukács  

Lenkey  

Liget  

Móra Ferenc  

Magyar Benigna  

Perczel Mór  

Radák páratlan  

Károly Róbert  

Kosztolányi Dezső  

Szegfű  

 
- - - 
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3./ Napirendi pont tárgya: Tájékoztató az Abonyi Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat 2006-2008. közötti időszakban végzett 
munkájáról 

    
Napirendi pont előadója: Raffai László Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kérdezte a 
Kisebbségi Önkormányzat elnökétől kívánja-e az írásban tett anyagot szóban 
kiegészíteni? 
 
Raffai László: Szóban nem kívánt kiegészítést tenni. Elmondta, amennyiben van 
kérdés, szívesen válaszol rá. 
 
Pető Istvánné: Az anyagban szerepel, hogy rendszeresen látogatják a problémás 
gyermekek szüleit és megteszik a szükséges intézkedéseket. Ezzel kapcsolatban 
kérdezte, hogy milyen problémákról van szó? Pest megyében hány cigány kisebbségi 
önkormányzat működik? Hogyan segítik a gyermekek tanulását, hogyan alakul a 
tanulmányi eredményük? 
 
Raffai László: Iskolások esetében nagy figyelmet fordítanak a rájuk vonatkozó 
pályázatok figyelésére. Rendszeres kapcsolatban vannak a diákokkal, 
szakközépiskolások, érettségizettek és főiskolások is vannak közöttük. Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat Pest megyében 6 helyen működik, melyekkel tartják a 
kapcsolatot. Nemzetközi Romanapra rendszeresen meghívást kapnak. A gyermekek 
iskolába járásával vannak problémák, ezzel kapcsolatban tartják a kapcsolatot a 
szülőkkel. 
 
Földi Áron: Más településekről érkeznek szegényebb roma családok Abonyba, ezekkel 
felvették-e a kapcsolatot? Továbbá a betelepülők számát sikerült-e felmérni? 
 
Raffai László: Elmondta, hogy a Kisebbségi Önkormányzat nem hatóság, így sem a 
kapcsolatot nem vették fel velük, sem a számukról nem tud adatot mondani.  
 
Parti Mihály: Sajnálatát fejezte ki, hogy sokkal kevesebb roma személyt lát a 
közmunkaprogramban, mint amit a városban vél felfedezni. 
 
Raffai László: Csak azokat láthatja képviselő úr, akik járadékon vannak. A 
közmunkaprogramban olyan emberek kerültek foglalkoztatásra, akik megfeleltek a 
törvényi előírásoknak. 
 
Kovács László képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők 
száma 17 fő 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Megköszönte a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
munkáját. Véleménye szerint sok terhet levesznek Abony Város Önkormányzat válláról. 
További jó munkát kívánt. Bizottságok megtárgyalták az előterjesztést és támogatták 
annak elfogadását. 
 
Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás? 
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Több 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: 
 
68/2009. (III. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat az Abonyi Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat 2006-2008. közötti időszakban végzett munkájáról szóló tájékoztató 
elfogadásáról 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta: 
 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abonyi Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat 2006-2008. közötti időszakban végzett munkájáról szóló tájékoztatót 
megismerte és elfogadta. 
 
A határozatról értesül: 
 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
 Dr. Németh Mónika jegyző 
 Urbán Ildikó aljegyző 
 Valamennyi Osztályvezető 
 Abonyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
 

- - - 
 

4./ Napirendi pont tárgya: Együttműködési Megállapodás az Abonyi Lajos 
Múzeumi Alapítvánnyal az Abonyi Lajos Múzeumi 
kiállítóhely működtetésére 

    
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésül 
elmondta, hogy fél évvel ezelőtt átvételre került az Abonyi Lajos Falumúzeum. Abony 
Város működteti a Művelődési Ház és Könyvtár működési keretén belül. Az Abonyi Lajos 
Múzeumi Alapítvány beadvánnyal élt, hogy véglegesen működtetné a múzeumot, 
beadott egy tervezetet, de jelentős összegű támogatásra lenne szüksége ahhoz, hogy 
rentábilisan működtetni tudja. A múzeummal kapcsolatban az elmúlt fél év alatt eléggé 
megoszlottak a véleménye. Lakosság, a Múzeum Baráti Kör, valamint a testületi tagok is 
fenntartással vannak, hogy másra rá merjék-e bízni ezeket az abonyi emberek által 
összegyűjtött műtárgyakat. Szeretnék, ha az önkormányzat rendelkezne a fenntartásáról 
és működtetéséről. Bizottságok megtárgyalták az előterjesztést és támogatják az olyan 
fajta együttműködést, mely lehetővé tenné a pályázati lehetőségeket, de a Múzeum 
fenntartását továbbra is az önkormányzat a művelődési ház keretén belül kívánja 
biztosítani. 
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Retkes Mária: Pénzügyi Bizottság is tárgyalta októberben első ízben, akkori 
előterjesztés semmiféle kimutatást nem tartalmazott, hogy az alapítvány által kért 6,5 
millió forintot,, mire kívánja fordítani. Az akkori ülésen kérték, hogy később adja be újra a 
költségek kimutatásával. Ennek ellenére most újra kimutatás nélkül adta be a kérelmét, 
így a bizottság nem tudta támogatni a kérést. 
 
Györe Tibor: Kiegészíteni kívánta polgármester asszony hozzászólását. Abonyi 
emberek hordták össze a gyűjteményt, de pontosabban felajánlották a Múzeumnak 
megőrzésre. Ezek az emberek azért adták oda a tárgyakat, mert szerették volna a 
későbbiekben, ha unokáiknak is láthatóvá teszik. A tárgyak leltárbavétele megtörtént, 
ezeket onnan elvinni nem lehet. Azt, hogy ki mit mond azt egy beszélgetés keretében 
kellene meghallgatni. A meglévő tárgyakat ápolni kell, különböző kezeléseknek kell 
alávetni.  
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Nem azt mondta, hogy az emberek el szeretnék vinni a 
korábban beadott tárgyakat. Az abonyi emberek úgy gondolják, amennyiben az 
önkormányzat működteti a múzeumot nagyobb biztonságban tudják a tárgyakat. Nem 
látják azt, hogy az alapítvány tudná működtetni. A bizottságok nem támogatták az 
együttműködési megállapodás megkötését. 
 
Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás? 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati 
javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot 
hozta: 
 
69/2009. (III. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat az Abonyi Lajos Múzeumi 
Alapítvánnyal az Abonyi Lajos Múzeumi Kiállítóhely működtetésére szóló 
Együttműködési Megállapodás megtárgyalásáról 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta: 
 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abonyi Lajos Múzeumi Alapítvánnyal 
az Abonyi Lajos Múzeumi Kiállítóhely működtetésére nem kíván együttműködési 
megállapodást kötni. 
 
A határozatról értesül: 
 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
 Dr. Németh Mónika jegyző 
 Urbán Ildikó aljegyző 
 Valamennyi Osztályvezető 
 ALMA Alapítvány Kalácska Róbert útján 
 

- - - 
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5./ Napirendi pont tárgya: Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás és Abony Város 

Önkormányzata között létrejött feladat-ellátási 
megállapodás 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 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: 
 
70/2009. (III. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat a Ceglédi Többcélú Kistérségi 
Társulás és Abony Város Önkormányzata között létrejött feladat-ellátási 
megállapodás módosításáról 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 
Megállapodás módosítást jóváhagyja. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás módosítás 

aláírására. 
 

Határidő: 2009. március 31. 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik: 
 Jegyzői Titkárság 
A határozatról értesül: 
 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
 Dr. Németh Mónika jegyző 
 Urbán Ildikó aljegyző 
 Valamennyi Osztályvezető 
 Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás  
 
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi! 
 

- - - 
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6./ Napirendi pont tárgya: Fogászati ügyeleti ellátás a Ceglédi Többcélú Kistérségi 
Társulás keretében 

    
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kérte a 
Képviselő-testület tagjait támogassák a határozati javaslatban foglaltakat. 
 
Retkes Mária: Az előterjesztés mellékleteként két variáció szerepel, kérdezte, hogy 
ebből kell választani? 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, amennyiben az „A” variációt támogatná a 
testület az OEP általi ingyenes finanszírozás mellett támogatni kellene az 
önkormányzatnak. Költségvetés elfogadása után érkezett a beadvány, így fedezet sem 
áll rendelkezésre, valamint nem is indokolt. Tájékoztatásul elmondta, hogy az elmúlt 
időszakban 56 abonyi esetet láttak el, ingyenesen, megfelelő és jó körülmények között. 
 
Habony István: Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, az 
előterjesztésben szereplő „B” variációt javasolta a testületnek elfogadásra. 
 
Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás? 
 
Több 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: 
 
71/2009. (III. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat a fogászati ügyeleti ellátásról a 
Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás keretében 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Abony Város Önkormányzata fogászati ügyeleti ellátás tárgyában a területi ellátási 
kötelezettséget átengedi a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulásnak. 

 
2. Tudomásul veszi, hogy a szolgáltatást igénybe vevőnek térítési díjat kell fizetni a 

következők szerint: 
 

Fogak friss baleseti sérüléseinek ellátása  ingyenes 
Acutt ondotogen gyulladásos ellátása  ingyenes 
Ostitis alveolaris, perioronitis konzervatív kezelése  ingyenes 
intraorálisan elhelyezkedő ondotogen tályog megnyitása ingyenes 
Nyelést vagy/és légzést akadályozó idegentest eltávolítása ingyenes 
A szájnyálkahártya és az ajak akut gyulladásos  
megbetegedéseinek gyógyszeres ellátása  
Acut mandibula luxatio (álkapocs „kiakadása”) repositiója ingyenes 
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Frissen tört álcsont nyugalomba helyezése 
Trigeminus neuralgiás roham helyi érzéstelenítéssel 
történő csillapítása  ingyenes 
Fogeltávolítás  3900 Ft 
Vérzéscsillapítás (fogeltávolítás után)  4000 Ft 
Idegen test eltávolítása  4000 Ft 
Törött fog lecsiszolása  2500 Ft 
Gyökércsatorna megnyitása  3300 Ft 
Az előzőekhez szükséges érzéstelenítés    500 Ft 
Intraorális röntgen  3100 Ft 
OP röntgen  3900 Ft 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a 

Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulással kötendő - a fogászati ügyeleti ellátással 
módosított - megállapodás aláírására.  

 
Határidő:  2009. március 31. 
Felelős:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
A végrehajtásban közreműködik:  
 Jegyzői Titkárság 
Határozatról értesül:  
 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
 Dr. Németh Mónika jegyző 
 Urbán Ildikó aljegyző 
 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 
 Földi László CTKT elnöke 
 Dr. Ferenczi Norbert CTKT munkaszervezet vezetője 
 

- - - 
 
7./ Napirendi pont tárgya: Az ABOKOM Nonprofit Kft-vel kötött keretszerződés 

módosítása 
    

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésül 
elmondta, hogy bizottságok megtárgyalták az előterjesztést két melléklettel kapcsolatban 
kértek további egyeztetést. A parkfenntartás és a strand működtetése témában. 
Parkfenntartásnál indokolt, hogy 2 fő megmaradjon és a közmunkaprogram keretében 
gyakorlott szakemberek felügyelete mellett foglalkoztassák, melyre a költségvetésben 3 
millió forint került elfogadásra. Strand tekintetében kéri az ABOKOM Nonprofit Kft. 
vezetése, hogy indításhoz járuljon hozzá a város 750-800.000 forinttal. Strand bezárását 
követően a városnak ki kell fizetni, amennyiben veszteséget termel. Szerződésben kell 
vállalni, hogy a strand működéséhez biztosítja az összeget. Az 5 % jutalék törlésre 
kerülne. Zöldterületek fenntartása közmunkaprogram keretében valósulna meg. 
Karbantartás feladatkör kikerül az ABOKOM Kft-től, mivel minden intézmény ragaszkodik 
a saját karbantartójához. 
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Dr. Németh Mónika: Módosított előterjesztés kiküldésre került, az abban lévő határozati 
javaslat tartalmazza, hogy 1 millió forint zárolásra kerül hó- és síkosság mentesítésre. 
Költségvetésben 3 millió forint szerepel, az említett 750.000 forintra kellene fedezetet 
biztosítani. Közkifolyók díja nem szerepel a költségvetésben. Táborral kapcsolatos 
szerződés-módosítást nem tartalmazza az előterjesztés, később tárgyalnak róla. 
Bizottsági javaslatok több szerződés módosítását is érinti. Bővebben Pénzügyi Bizottság 
Elnöke fog szólni. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Gazdasági Bizottság az alábbi javaslatokat tette: 
Keretszerződés 3. számú mellékletét képező Megállapodás 1. számú módosítását a 
következő kiegészítéssel javasolja jóváhagyni: „A hulladékgyűjtő szigetek környékének 
takarítását közmunkaprogramban foglalkoztatott munkavállaló, az összegyűjtött hulladék 
elszállítását az ABOKOM Nonprofit Kft. végzi.” Köztisztasági és közterület fenntartási 
feladatainak elvégzésére irányuló Keretszerződés 5. számú mellékletét képező 
Megbízási Szerződés módosítása tekintetében további egyeztetést tart szükségesnek. 
Keretszerződés 7. számú mellékletét képező Megbízási Szerződés módosításának 4.1. 
pontját az alábbiakkal javasolja kiegészíteni: „Homlokrakodógép 7.470,-Ft/üzemóra”, 
valamint „a Megbízási Szerződés 5) pontjában lévő „naponta” szövegrész helyébe 
„hetente” szövegrész kerül. Abonyi Strandfürdő működtetésére irányuló Keretszerződés 
8. számú mellékletét képező Szolgáltatói Szerződés módosítása tekintetében további 
egyeztetést tart szükségesnek. 
 
Retkes Mária: Pénzügyi Bizottság az alábbi javaslatokat tette: Keretszerződés 8. sz. 
mellékletét képező Szolgáltatói Szerződés módosítását a következő kiegészítéssel 
javasolja jóváhagyni: Az önkormányzat a strand indulásához szükséges költségeket 
2009. évre maximum 750.000 forint erejéig biztosítja. Keretszerződés 5. sz. mellékletét 
képező Megbízási Szerződés módosítását a következő kiegészítéssel javasolja 
jóváhagyni: „Köztisztasági és közterület fenntartási feladatok tekintetében 3.000.000 
forintot biztosít éves szinten a parkfenntartási munkák irányítására. Keretszerződés 5. sz. 
mellékletét képező Megbízási Szerződés 4-es számú függelékét, valamint az 1. pontból 
az 1.4 törlését nem javasolta. 
 
Dr. Németh Mónika: Az 1.4. pont a közterületek, parkok gondozásáról szól, a 4. 
függelék pedig az érintett területeket sorolja fel. Amennyiben csak a fenti munkák 
irányítását akarja átadni az Önkormányzat, ezt a pontot törölni kell és ki kell egészíteni a 
szerződést egy 1.9. ponttal, ami arra utal, hogy az ABOKOM csak az irányítást végzi. 
Erre a feladatra 2009. évben 3 millió forint áll rendelkezésre. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: 3 millió forint havi átalányban kerül átutalásra. Javasolta, 
hogy számla ellenében kerüljön kiegyenlítésre. 
 
Dr. Egedy Zsolt: Az elhangzottakat támogathatónak tartotta. Amennyiben 1-12 hónapos 
arányban lesz a finanszírozás, így jó, de aggálya merült fel azzal kapcsolatban, hogy ha 
3.600.000 forintot vesznek alapul kettő fő folyamatos foglalkoztatására, akkor 1,75 ember 
jön ki. Véleménye szerint az előterjesztésben felsorolt területeken a szerződés vonatkozó 
módosítását nem képező források leszűkítése esetén az ABOKOM tevékenységi körét 
leszűkítik, csak az irányítás marad meg. Közmunkaprogramban foglalkoztatott 
dolgozóknak konkrét szabályozásra van szükség. 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Tábor működtetésével kapcsolatban elmondta, hogy az 
ügyvezető igazgató fel kívánja bontani a szerződést, amennyiben a működtetésére a 
testület nem biztosít fedezetet. A korábban kiírt pályázat eredménytelenül zárult. 3 
pályázó adott be ajánlatot. Kérte a képviselő-testület javaslatait a tábor működtetésére 
vonatkozóan. 
 
Dr. Egedy Zsolt: A táborra vonatkozó pályázati kiírásra 3 ajánlat érkezett, kedden 
gazdasági bizottság tárgyalta, de érvénytelen lett, mert nem teljesítették a pályázatban 
kiírt feltételeket. Pályázat érvénytelen, és az önkormányzat nem hajlandó plusz forrást 
biztosítani a költségvetésben, akkor két út van. Egyik újabb pályázat kerül kiírásra a 
tábor vonatkozásában. Másik pedig, hogy a Kft. és az önkormányzat közötti szerződést 
fenntartják. Célszerű lenne végérvényesen az eredeti keretszerződést hatályban tartani, 
és később lehet egyértelműsíteni új rendszer kidolgozásával. 
 
Gulykáné Gál Erzsébet: Tábor tekintetében nem kívánt vitát nyitni. Új pályázat kiírásától 
tartózkodik. Véleménye szerint az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság, valamint a 
Gazdasági Bizottság is két héten belül tegyen javaslatot. 
 
Dr. Németh Mónika: Jelezte, amennyiben a tábor szerződés így marad, - melyben 
szerepel, hogy számla ellenében kiegyenlíti a bevételekkel nem fedezett költségeket – a 
fedezetet biztosítani kell. Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy a  tábor mellett a 
szerződésnek megfelelően a közkifolyók, strand és zöldterület fedezetét is biztosítsák.  
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: A kiadási oldal meg fog nőni 4.460.000 forinttal. 
 
Habony István: Arról született döntés korábban, hogy kiadják bérbe a tábort. Elhangzott, 
hogy több pályázó is pályázott, melyet visszaadnak formai hiba miatt. Kérdezte, hogy 
felvették-e a kapcsolatot a pályázókkal és tisztázódtak-e a formai hibák? Újabb pályázat 
kiírását sem tartotta jó megoldásnak, mert kicsúsznak az időből. Véleménye szerint az 
lenne a legjobb megoldás, ha lakatot tennének a táborra. Javasolta alpolgármester 
megbízását a táborral kapcsolatos intézkedések megtételére. A tábort télen-nyáron 
üzemeltetni kellene, hogy nyereséges legyen. A tábor állaga folyamatosan romlik. Abony 
egész városának lehetne üdülőhelye ebben a megnehezedett gazdasági helyzetben. 
Javasolta, hogy újból nézzék át a pályázatokat. Az iskolák karbantartóival meg kell kötni 
egy változó munkahelyre szóló szerződést, mely értelmében a tábor területén is munkát 
végeznek, ezzel szolgálva Abony város érdekeit. 
 
Retkes Mária: Kérdezte, hogy az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság elkészíti a 
működtetésre vonatkozó kimutatást? Véleménye szerint a költségvetési fedezetről akkor 
kellene dönteni, amikor a kimutatást megkapják. 
 
Dudinszky István: Két héten belül olyan komplex tervet készít el az Oktatási Bizottság, 
mely tartalmazni fogja a helyi igényeket és lehetőségeket. Bizottság vállalta, hogy 
elmennek a táborba és felmérik a helyzetet. Foggal és körömmel harcolni fognak a tábor 
méltó módon történő üzemeltetéséért. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta, hogy ebben a témában áprilisban hozzanak 
döntést, akkor döntsenek a fedezet biztosításáról is. 
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Dr. Németh Mónika: Elmondta, hogy a tábor esetében élő szerződés van, amiben 
fizetési kötelezettség szerepel, melyre a fedezetet a költségvetésben biztosítani kell. 
Jelenleg a szerződésnek nincs fedezete. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta, hogy a szerződésmódosításból eredő 
többletköltségek fedezetét 4.697.800 forintot a 2008. évi pénzmaradvány terhére 
biztosítsák. 
 
Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás? 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy a szerződésmódosításból 
eredő többletköltségek fedezetét, 4.697.800,- Ft-ot a 2008. évi pénzmaradvány terhére 
biztosítja az alábbiak szerint: „közkifolyók” szakfeladat + 2.417.800,- Ft, „Stranddal 
kapcsolatos kiadások” 750.000,- Ft, „Zöldterületek karbantartása” 1.530.000,- Ft. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett a fent említett javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy a költségvetési rendelet 
módosítását a fentiek szerint a 2009 május havi képviselő-testületi ülésre elő kell 
készíteni. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett a fent említett javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy a téli hómunkák és síkosság 
elleni védekezés elvégzésére irányuló feladatokra Abony Város Önkormányzatának 
költségvetési rendelete működési céltartalék megnevezésű sorában 1.000.000,-Ft-ot 
zárol. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett a fent említett javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a kiegészített 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás 
mellett az előterjesztést és a kiegészített határozati javaslatot elfogadta, és a következő 
határozatot hozta: 
 
72/2009. (III. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat az ABOKOM Nonprofit Kft.-vel 
kötött keretszerződés módosításáról 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:  
 

1. A Képviselő-testület a 90/2008. (II.28.) sz. határozatával jóváhagyott 
Keretszerződést és annak mellékleteit képező szerződéseket a határozat 
melléklete szerint módosítja.  
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2. Felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert a határozat mellékletét 
képező szerződések aláírására. 

3. Képviselő-testület a szerződésmódosításból eredő többletköltségek fedezetét, 
4.697.800,- Ft-ot a 2008. évi pénzmaradvány terhére biztosítja az alábbiak szerint: 
 
„közkifolyók” szakfeladat    + 2.417.800,- Ft, 
„Stranddal kapcsolatos kiadások”        750.000,- Ft, 
„Zöldterületek karbantartása”      1.530.000,- Ft. 

 
A költségvetési rendelet módosítását a fentiek szerint a 2009 május havi 
képviselő-testületi ülésre elő kell készíteni. 
 

4. A Képviselő-testület a téli hómunkák és síkosság elleni védekezés 
elvégzésére irányuló feladatokra Abony Város Önkormányzatának költségvetési 
rendelete működési céltartalék megnevezésű sorában 1.000.000,-Ft-ot zárol.  

5. A Képviselő-testület az ABOKOM Nonprofit Kft. Üzleti Tervét megismerte. 
 
Határidő:  2009. április 01.  
 3. pont tekintetében 2009 május havi képviselő-testületi ülés időpontja 
Felelős:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik:  
 Jegyzői titkárság 
 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 

 
72/2009. (III.26.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 
KERETSZERZŐDÉS 

1. számú módosítása 
 
amely létrejött egyrészről: 
Abony Város Önkormányzat (továbbiakban Önkormányzat) 
Székhely: 2740 Abony, Kossuth tér 1. 
Képviseli: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Adószám:15390709-2-13 
Bankszámlaszám: 11993609-06147486-10000104 
 
Másrészről: 
ABOKOM Nonprofit Kft. (továbbiakban Szolgáltató) 
Székhely: 2740 Abony, Kossuth tér 1. 
Képviseli: Kollár Péter ügyvezető 
Adószám: 20244075-2-13 
Bankszámlaszám:11742142-20008907 
együttes említésük esetén Szerződő Felek között a mai napon alábbi feltételekkel: 
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Abony Város Önkormányzat és ABOKOM Nonprofit Kft. között 2008. március 12. napján 
kelt Keretszerződést Felek az alábbiak szerint módosítják: 
 

1.) II. 2.3. pontjából az „f” pontokat a felek törlik. 
 

2.) A Keretszerződés IV.2. pontja az alábbiakra módosul: 
 
„A II.2. pontban felsorolt különböző tevékenységek számlázása – amennyiben a II.3. pont 
szerinti  mellékletek ettől eltérően nem rendelkeznek  – havonta történik.” 
 

3.) A Szerződés egyéb rendelkezéseit jelen szerződésmódosítás nem érinti. 
 

4.) A Szerződő Felek a jelen szerződés kölcsönös elolvasás után, jognyilatkozat 
tételére jogosult képviselőjük útján, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 6 
egyező példányban jóváhagyólag aláírják, melyből mindkét felet 3-3 példány illeti 
meg. 

 
5.) Jelen Szerződést Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a …../2009. (II. 

26.) sz. határozatával hagyta jóvá. 
 
Abony, 2009. …………………. 
 
 
 ……………………………………….. ……………………………………. 
 Abony Város Önkormányzata nevében   ABOKOM Nonprofit Szolgáltató nevében 
 Romhányiné Dr. Balogh Edit Kollár Péter 
 polgármester ügyvezető  

 
 
 
 

KERETSZERZŐDÉS 
1. sz. mellékletét képező  

Közszolgáltatási szerződés 1. számú módosítása 
 
 
amely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzat (2740 Abony, Kossuth tér 1.), mint 
a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló önkormányzati közfeladat ellátására 
Abony Város területén jogosult és kötelezett (továbbiakban: Önkormányzat) 
képviseletében: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 
másrészről ABOKOM Nonprofit Kft. (2740 Abony, Tamási Áron út 2.) (továbbiakban: Kft.) 
képviseletében: Kollár Péter ügyvezető 
együtt felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 
 
Abony Város Önkormányzat és ABOKOM Nonprofit Kft. között 2008. március 12. napján 
kelt, a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló Keretszerződés 1. sz. mellékletét 
képező Közszolgáltatási szerződést Felek az alábbiak szerint módosítják: 
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1. A Közszolgáltatási szerződés III.5. pontja az alábbiakra módosul: 
 
„A közszolgáltatási díjat a mindenkori hatályos jogszabályok alapján úgy kell 
megállapítani, hogy a tartós működéshez szükséges nyereség fedezetére, illetve az 
indokolt költségek és ráfordítások megtérülésének a biztosítására alkalmas legyen és 
ösztönözzön a közszolgáltatás biztonságos és legkisebb költségű ellátására, a 
Szolgáltató kapacitásának a hatékony kihasználására, valamint a hatékony 
hulladékgazdálkodásra.” 
 
 
2. A Közszolgáltatási szerződés III.6. pontja az alábbiakra módosul: 
 
„A közszolgáltatás díját a mindenkori jogszabályokban foglalt részletszabályok 
figyelembevételével, az önkormányzat rendeletében állapítja meg.” 
 
3. A Szerződés egyéb rendelkezéseit jelen szerződésmódosítás nem érinti. 
 
4. A Szerződő Felek a jelen szerződés kölcsönös elolvasás után, jognyilatkozat tételére 

jogosult képviselőjük útján, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 6 egyező 
példányban jóváhagyólag aláírják, melyből mindkét felet 3-3 példány illeti meg. 

 
5. Jelen szerződést Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete ……/2009. (II.26.) 

számú határozatával hagyta jóvá.  
 

 
Abony, 2009. ……… 
 
 
 ………………..…………………… …………….…………………….. 
 Abony Város Önkormányzata nevében    ABOKOM Nonprofit Szolgáltató nevében 
 Romhányiné Dr. Balogh Edit Kollár Péter 
 polgármester ügyvezető  

 
KERETSZERZŐDÉS 

 2. sz. mellékletét képező  
Közszolgáltatási szerződés 1. számú módosítása 

 
amely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzat (2740 Abony, Kossuth tér 1.), mint 
a települési folyékony hulladék kezelésére irányuló önkormányzati közfeladat ellátására 
Abony Város területén jogosult és kötelezett (továbbiakban: Önkormányzat) 
képviseletében: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 
másrészről a települési folyékony hulladék begyűjtésére és leürítőre történő szállításra 
vonatkozó önkormányzati közfeladat ellátását átvállaló és azt kötelező közszolgáltatás 
keretében teljesítő ABOKOM Nonprofit Kft. (2740 Abony, Tamási Áron út 2.) 
(továbbiakban: szolgáltató) képviseletében: Kollár Péter ügyvezető 
együtt felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 
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Abony Város Önkormányzat és ABOKOM Nonprofit Kft. között 2008. március 12. napján 
kelt, a települési folyékony hulladék kezelésére irányuló Keretszerződés 2. sz. 
mellékletét képező Közszolgáltatási szerződést Felek az alábbiak szerint módosítják: 
 
1. A Közszolgáltatási szerződés Preambulum 2. bekezdés 2. mondata az alábbiakra 
módosul: 
„A közszolgáltatás a mindenkori hatályos jogszabályokban meghatározott települési 
folyékony (települési folyékony hulladék) hulladék begyűjtésére és leürítő helyre történő 
elszállítására terjed ki.” 
 
2. A Közszolgáltatási szerződés III. 15. pontja az alábbiakra módosul: 
 „A közszolgáltatási díjat a mindenkor hatályos jogszabályok szerint úgy kell 
megállapítani, hogy a tartós működéshez szükséges nyereség fedezetére, illetve az 
indokolt költségek és ráfordítások megtérülésének a biztosítására alkalmas legyen és 
ösztönözzön a közszolgáltatás biztonságos és legkisebb költségű ellátására, a 
Szolgáltató kapacitásának a hatékony kihasználására, valamint a hatékony 
hulladékgazdálkodásra.” 
  
3. A Közszolgáltatási szerződés III. 16. pontja az alábbiakra módosul: 
„A közszolgáltatás díját mindenkor hatályos jogszabályokban foglalt részletszabályok 
figyelembevételével, az önkormányzat rendeletében állapítja meg.” 
 
4. A Szerződés egyéb rendelkezéseit jelen szerződésmódosítás nem érinti. 

 
5. A Szerződő Felek a jelen szerződés kölcsönös elolvasás után, jognyilatkozat tételére 

jogosult képviselőjük útján, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 6 egyező 
példányban jóváhagyólag aláírják, melyből mindkét felet 3-3 példány illeti meg. 

 
6. Jelen szerződést Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 72/2009. (III.26.) 

számú határozatával hagyta jóvá.  
 
Abony, 2009. ……… 
 
 ………………..…………………… …………….…………………….. 
 Abony Város Önkormányzata nevében    ABOKOM Nonprofit Szolgáltató nevében 
 Romhányiné Dr. Balogh Edit Kollár Péter 
 polgármester ügyvezető  

 
KERETSZERZŐDÉS  

3. sz. mellékletét képező  
Megállapodás 1. számú módosítása 

 
amely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzat (2740 Abony, Kossuth tér 1.) 
(továbbiakban: Önkormányzat) képviseletében: Romhányiné dr. Balogh Edit 
polgármester 
 
másrészről a hulladékgyűjtő szigetek üzemeltetésére, ürítésére és lerakóhelyre történő 
szállításra vonatkozó önkormányzati közfeladat ellátását átvállaló és azt kötelező 
közszolgáltatás keretében teljesítő ABOKOM Nonprofit Kft. (2740 Abony, Tamási Áron út 
2.) (továbbiakban: Szolgáltató) képviseletében: Kollár Péter ügyvezető 
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együtt felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 
 
Abony Város Önkormányzat és ABOKOM Nonprofit Kft. között 2008. március 12. napján 
kelt, a hulladékgyűjtő szigetek üzemeltetésére, ürítésére és lerakóhelyre történő 
szállítására vonatkozó Keretszerződés 3. sz. mellékletét képező Megállapodást Felek az 
alábbiak szerint módosítják: 
 
1. A Megállapodás 4. pont 1. mondata az alábbiakra módosul: 
 
„A Szolgáltató az ürítést a hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításával 
egyidejűleg benyújtott költségkalkuláció alapján, Abony Város Önkormányzat mindenkori 
költségvetésében beállított összegből a Szolgáltatóval egyeztetett átalányáron végzi el. A 
hulladékgyűjtő szigetek környékének takarítását Közmunkaprogramban foglalkoztatott 
munkavállaló, az összegyűjtött hulladék elszállítását az ABOKOM Nonprofit Kft. végzi.” 
 
2. A Megállapodás 5. pont törlésre kerül: 
 
3. A Megállapodás 6. pontja törlésre kerül. 
 
4. A Szerződés egyéb rendelkezéseit jelen szerződésmódosítás nem érinti. 

 
5. A Szerződő Felek a jelen szerződés kölcsönös elolvasás után, jognyilatkozat tételére 

jogosult képviselőjük útján, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 6 egyező 
példányban jóváhagyólag aláírják, melyből mindkét felet 3-3 példány illeti meg. 

 
6. Jelen szerződést Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 72/2009. (III.26.) 

számú határozatával hagyta jóvá.  
 

 
Abony, 2009. ……… 
 
 
 ………………..…………………… …………….…………………….. 
 Abony Város Önkormányzata nevében  ABOKOM Nonprofit Szolgáltató nevében 
 Romhányiné Dr. Balogh Edit Kollár Péter 
 polgármester ügyvezető  
 
 

KERETSZERZŐDÉS 
4. sz. mellékletét képező 

Abony Város Víziközmű Üzemeltetésére, használatára  
vonatkozó Megállapodás 1. számú módosítására 

 
amely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzata (Abony, Kossuth tér 1.) képviseli: 
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, mint Önkormányzat (továbbiakban: 
Önkormányzat) 
 
másrészről az ABOKOM Nonprofit Kft. (székhely: Abony, Kossuth tér 1.) képviseli: Kollár 
Péter ügyvezető, mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) 
együtt felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 
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Abony Város Önkormányzat és ABOKOM Nonprofit Kft. között 2008. március 12. napján 
kelt, a Keretszerződés 4. sz. mellékletét képező Megállapodást Felek az alábbiak szerint 
módosítják: 
 
1. A Megállapodás II. 7. pontja az alábbiakra módosul: 
 
 „A közkifolyók helyét ás számát a tulajdonos Önkormányzat 75 db-ban határozza meg. 
A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a működő közkifolyókon elfolyó víz mennyiségét 
egységesen havi 10 m3/hó/közkútban állapítják meg.” 
 
2. II. 11. pontjában a felek az alábbiakat törlik: 
„Szolgáltató az ivóvíz-szolgáltatás hatósági árába 5 % nyereséghányadot épít be 2009. 
évtől vonatkozóan” 
„Szolgáltató a csatornaszolgáltatás hatósági árába 5 % nyereséghányadot épít be 2009. 
évtől vonatkozóan” 
 
3. A Megállapodás III. 14. és 15. pontja az alábbiakra módosul: 

„14. A 2009 évi elszámolást a felek az alábbiak szerint határozzák meg: 
 
a.) Szolgáltató félévente történő elszámolással, 2009 évre bruttó 91.000.000,- Ft bérleti 

díjat fizet az Önkormányzatnak. 
 

b.) Önkormányzat a félévente történő elszámolással évente bruttó 91.000.000,- Ft 
üzemeltetési díjat fizet a Szolgáltatónak. 

 
 
15. A 2009 évi elszámolást a felek 2009. június 30-i eredmények ismeretében 

felülvizsgálják.” 
 
4. A Megállapodás III. 17. pontja az alábbiakra módosul: 

„17.  2009. december 31. határidővel felek a II. félévi elszámolást a 16. pont szerint 
elvégzi.” 

 
5. A Megállapodás III. 19. pontja az alábbiakra módosul: 

„19. Az Önkormányzatnak, mint a használatba adott vagyontárgyak tulajdonosának 
fizetendő üzemeltetési díj maximális mértéke 2010 évtől évente kerül 
meghatározásra. Az üzemeltetési díj mértékét felek a szolgáltatási díj hatósági 
ármegállapításakor határozzák meg. Az üzemeltetési díjat a negyedévet követő 
hónap 15. napjáig számolják el.”  

 
6. A Szerződés egyéb rendelkezéseit jelen szerződésmódosítás nem érinti. 

 
7. A Szerződő Felek a jelen szerződés kölcsönös elolvasás után, jognyilatkozat tételére 

jogosult képviselőjük útján, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 6 egyező 
példányban jóváhagyólag aláírják, melyből mindkét felet 3-3 példány illeti meg. 

 
8. Jelen szerződést Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 72/2009. (III.26.) 

számú határozatával hagyta jóvá.  
 



 32 

Abony, 2009. ……… 
 
 
 ………………..…………………… …………….…………………….. 
 Abony Város Önkormányzata nevében   ABOKOM Nonprofit Szolgáltató nevében 
 Romhányiné Dr. Balogh Edit Kollár Péter 
 polgármester ügyvezető  

 
 

KERETSZERZŐDÉS  
5. sz. mellékletét képező 

Megbízási Szerződés módosítására 
 
mely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzata – képviseletében: Romhányiné dr. 
Balogh Edit polgármester, mint Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 
 
másrészről az ABOKOM Nonprofit Kft. – képviseletében: Kollár Péter ügyvezető (Abony, 
Kossuth tér 1.), mint Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) 
együtt felek között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett: 
 
Abony Város Önkormányzat és ABOKOM Nonprofit Kft. között 2008. március 12. napján 
kelt, a köztisztasági és közterület fenntartási feladatainak elvégzésére irányuló 
Keretszerződés 5. sz. mellékletét képező Megbízási Szerződést Felek az alábbiak 
szerint módosítják: 
 
1. A Megbízási Szerződés 1) pontjából az 1.4. és 1.5. rendelkezéseket a felek törlik. 
 
2. A Megbízási Szerződés 1) pontja az alábbiakkal egészül ki: 
 
„1.9. Köztisztasági, közterület-fenntartási és parkfenntartási munkák irányítása (10. sz. 
függelék)” 
 
„Önkormányzat köztisztasági és közterület fenntartási feladatok tekintetében 3.000.000 
forintot biztosít éves szinten a parkfenntartási munkák irányítására.” 
 
3. Megbízási Szerződés 5. pontja az alábbiakra módosul: 
 
„A Szolgáltató nyilatkozik, hogy az 1.) pontban elvégzendő munkálatokhoz rendelkezik 
megfelelő munkagépekkel (9. sz. függelék). 
Szolgáltató vállalja, hogy az elvégzett munkálatokat lehetőségeinek legjobb 
kihasználásával végzi el. Az elvégzett munkák feletti szakmai irányítást a Szolgáltató 
gyakorolja. 
 
A munka elvégzésének, illetve a számlák igazolását a Polgármesteri Hivatal 
Településfejlesztési Osztályának osztályvezetője végzi havonta.”   
 
4. A Megbízási Szerződés 1. sz. függeléke az alábbiakra módosul: 
 
„Szolgáltató a külterületi dűlőutak karbantartását külön megrendelés alapján a 
mindenkori költségvetésben betervezésre kerülő keretösszeg erejéig végzi.” 
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5. A Megbízási Szerződés 1. sz. függeléke az alábbiakra módosul: 
 
„Szolgáltató a város kezelésében lévő utak karbantartását külön megrendelés alapján 
végzi.” 
 
6. A Megbízási Szerződés 4. sz. függeléke törlésre kerül: 
 
7. A Megbízási Szerződés 5. sz. függeléke törlésre kerül: 
 
8.  A Megbízási Szerződés 6. sz. függelék 2. pontja az alábbiakra módosul: 
 
„2. Felek megállapodnak abban, hogy a konténerek ürítése ellentételeként az ATEV Zrt. 
által kiszámlázott összeget a mindenkori költségvetésben betervezésre kerülő összeg 
erejéig a tételes elszámolást követően (a közterületen elhullott és beszállított 
állattetemek függvényében) az Önkormányzat felé tovább számlázza.” 
 
9. A Megbízási Szerződés 7. sz. függeléke az alábbiakra módosul: 
 
„A KRESZ táblák beszerzése, kihelyezése az Önkormányzat által, külön megrendelő 
alapján, számla ellenében, a mindenkori költségvetésben betervezett összeg terhére 
történik, 20.000,- Ft/db áron, mely magában foglalja a beszerzés költségét és a 
munkadíjat is.” 

 
10. A Megbízási Szerződés 8. sz. függelék 2. pontja az alábbiakra módosul: 
 
„A Szolgáltató az Önkormányzat mindenkori költségvetésében meghatározott összeg 
erejéig, a polgármesterrel előzetesen jóváhagyott ütemterv alapján végzi jelen függelék 
1.) pontban meghatározott munkákat, mellyel Felek havonta elszámolnak. 
A Szolgáltató az ütemtervet minden év március 31-ig köteles jóváhagyatni a 
polgármesterrel.” 
 

11. A Szerződés egyéb rendelkezéseit jelen szerződésmódosítás nem érinti. 
 

12. A Szerződő Felek a jelen szerződés kölcsönös elolvasás után, jognyilatkozat tételére 
jogosult képviselőjük útján, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 6 egyező 
példányban jóváhagyólag aláírják, melyből mindkét felet 3-3 példány illeti meg. 
 
13. Jelen szerződést Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 72/2009. (III.26.) 
számú határozatával hagyta jóvá.  

 
Abony, 2009. ……… 
 
 
 ………………..…………………… …………….…………………….. 
 Abony Város Önkormányzata nevében   ABOKOM Nonprofit Szolgáltató nevében 
 Romhányiné Dr. Balogh Edit Kollár Péter 
 polgármester ügyvezető  
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5. számú melléklet 10. számú függelék 
 
Köztisztasági, közterület-fenntartási és parkfenntartási munkák irányítása 
 
Szolgáltató a köztisztasági, közterület-fenntartási és parkfenntartási munkák 
közmunkaprogram keretében ellátandó szakmai irányítását és speciális kertészeti 
szaktudást igénylő feladatok ellátását biztosítja 2009. évben 3.000.000,- forintos keret 
erejéig. 
 
A Szolgáltató a tárgyhót követő hónap 15. napjáig számlát bocsát ki az Önkormányzat 
részére, melyet a számla ellenében 15 napon belül megfizet. 

 
 

Megállapodás  
 
 
amely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzat (2740 Abony, Kossuth tér 1.) 
(továbbiakban: Önkormányzat) képviseletében: Romhányiné dr. Balogh Edit 
polgármester 
 
másrészről az ABOKOM Nonprofit Kft. (2740 Abony, Tamási Áron út 2.) (továbbiakban: 
Szolgáltató) képviseletében: Kollár Péter ügyvezető 
együtt felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 
 
1. Abony Város Önkormányzat és az ABOKOM Nonprofit Kft. között 2008. március 12. 
napján kelt, a lakások nem lakáscélú bérlemények, intézményi épületek 
karbantartási felújítási feladataira vonatkozó Keretszerződést a Felek közös 
megegyezéssel 2009. március 31. napjával megszüntetik. 
 
2. A fenti időpontig elvégzett szolgáltatásokról a felek 2009. április 30. napig 
elszámolnak. 
 
3. A Szerződés egyéb rendelkezéseit jelen szerződésmódosítás nem érinti. 

 
4. A Szerződő Felek a jelen szerződés kölcsönös elolvasás után, jognyilatkozat tételére 

jogosult képviselőjük útján, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 6 egyező 
példányban jóváhagyólag aláírják, melyből mindkét felet 3-3 példány illeti meg. 

 
5. Jelen szerződést Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 72/2009. (III.26.) 
számú határozatával hagyta jóvá.  

 
 

Abony, 2009. ……… 
 
 
 ………………..…………………… …………….…………………….. 
 Abony Város Önkormányzata nevében   ABOKOM Nonprofit Szolgáltató nevében 
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 Romhányiné Dr. Balogh Edit Kollár Péter 
 polgármester ügyvezető  
 
 

KERETSZERZŐDÉS  
7. sz. mellékletét képező 

Megbízási Szerződés módosítására 
 
mely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzat – képviseletében: Romhányiné dr. 
Balogh Edit polgármester – (Abony, Kossuth tér 1.), mint Önkormányzat (továbbiakban: 
Önkormányzat) 
 
másrészről az ABOKOM Nonprofit Kft. – képviseletében: Kollár Péter ügyvezető – 
(Abony, Kossuth tér 1.), mint Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)  
együtt felek között, alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett: 
 
Abony Város Önkormányzat és ABOKOM Nonprofit Kft. között 2008. március 12. napján 
kelt, a téli hómunkák és síkosság elleni védekezés elvégzésére irányuló 
Keretszerződés 7. sz. mellékletét képező Megbízási Szerződést Felek az alábbiak 
szerint módosítják: 
 
1. 1.) pont 1.3. pontját a felek törlik. 
2. A Megbízási Szerződés 4.) pontja az alábbiakra módosul: 
4.1 „Szolgáltató az 1.) pontban megjelölt munkát 2009. évre az alábbi díjakon végzi el: 
MTZ   5200,-Ft/üzemóra + Áfa 
Tolólapos IFA    270,-Ft/km + Áfa 
Homlokrakodógép 7470,-Ft/üzemóra + Áfa” 
4.2 „A Szolgáltató az Önkormányzat 2009. évben a költségvetési rendelet működési 
céltartalék megnevezésű sorában zárolt összeg erejéig végzi az 1.) pontban 
meghatározott munkákat.” 
4.3 A Szolgáltató 2009. évet követően az Önkormányzat mindenkori költségvetésében 
meghatározott összeg erejéig végzi az 1.) pontban meghatározott munkákat.” 
3. A Megbízási Szerződés 5.) pontja az alábbiakra módosul: 
„A Szolgáltató a hetente leigazolt felmérési napló alapján a tárgyhót követő hónap 15. 
napjáig számlát bocsát ki az Önkormányzat részére, melyet az számla ellenében 
megfizet. 
 4. A Megbízási Szerződés függeléke törlésre kerül: 
5. A Szerződés egyéb rendelkezéseit jelen szerződésmódosítás nem érinti. 
6. A Szerződő Felek a jelen szerződés kölcsönös elolvasás után, jognyilatkozat tételére 

jogosult képviselőjük útján, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 6 egyező 
példányban jóváhagyólag aláírják, melyből mindkét felet 3-3 példány illeti meg. 

7. Jelen szerződést Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 72/2009. (III.26.) 
számú határozatával hagyta jóvá.  

 
Abony, 2009. ……… 
  
………………..…………………… …………….…………………….. 
 Abony Város Önkormányzata nevében   ABOKOM Nonprofit Szolgáltató nevében 
 Romhányiné Dr. Balogh Edit Kollár Péter 
 polgármester ügyvezető  



 36 

KERETSZERZŐDÉS 
8. sz. mellékletét képező 

Szolgáltatói Szerződés módosítására 
 
mely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzat (2740 Abony, Kossuth tér 1.) 
képviselő: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, a továbbiakban, mint 
Önkormányzat 
 
másrészről az ABOKOM Nonprofit Kft. (2740 Abony, Kossuth tér 1.) képviselő: Kollár 
Péter ügyvezető, továbbiakban, mint Szolgáltató között Abony város strandfürdő 
működtetésére az alábbi tartalommal: 
 
Abony Város Önkormányzat és ABOKOM Nonprofit Kft. között 2008. március 12. napján 
kelt, a Abonyi Strandfürdő működtetésére irányuló Keretszerződés 8. sz. mellékletét 
képező Megbízási Szerződést Felek az alábbiak szerint módosítják: 
 
1. A Szolgáltatói Szerződés 10. pontja az alábbira módosul: 

 
„Az önkormányzat a strand indulásához szükséges költségeket 2009. évre maximum 
750.000 forint erejéig biztosítja.” 
 
2. A 11. pont az alábbiakra módosul: 
 
„Önkormányzat és a Szolgáltató az 1. pont alatti ingatlan üzemelését illetően a bevételek 
és kiadások vonatkozásában az alábbiakban állapodnak meg: 
 
A Szolgáltató a Strand üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket saját javára szedi be, 
kiadásokat saját költségére állítja ki. 
 
A Strand területén lévő kabinok bérlőivel a szerződéseket a Szolgáltató köti saját javára.” 

 
3. A Szerződés egyéb rendelkezéseit jelen szerződésmódosítás nem érinti. 

 
4. A Szerződő Felek a jelen szerződés kölcsönös elolvasás után, jognyilatkozat tételére 

jogosult képviselőjük útján, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 6 egyező 
példányban jóváhagyólag aláírják, melyből mindkét felet 3-3 példány illeti meg. 

 
5. Jelen szerződést Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 72/2009. (III.26.) 
számú  
    határozatával hagyta jóvá.  

 
Abony, 2009. ……… 
 
 ………………..…………………… …………….…………………….. 
 Abony Város Önkormányzata nevében   ABOKOM Nonprofit Szolgáltató nevében 
 Romhányiné Dr. Balogh Edit Kollár Péter 
 polgármester ügyvezető  
 
 

- - - 
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8./ Napirendi pont tárgya: Abony, Vasút u. 118. sz. 4136 hrsz-ú önkormányzati 

tulajdonban lévő iskola bérbeadása 
    

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Felkérte 
Vincze Imrénét a Tanulni Egy Életen Át Alapítvány képviselőjét tegye meg kiegészítését 
az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Vincze Imréné: Tanulni Egy Életen Át Alapítvány által fenntartott  Gubody Ferenc 
Szakképző Iskola kéri az iskola részére telephely létesítéséhez a testület hozzájárulását. 
A telephelyet a nyolc általános iskolát el nem végzett 16-20 éves fiatalok felzárkóztató 
képzésére szeretnék létrehozni. A képzés anyagi fedezetét a normatíva és az Oktatásért 
Közalapítványtól pályázaton nyert pénz fedezné. A Gyulai Iskola ajánlott fel épületet, az 
igazgató úrral beszéltek erre a típusú oktatásra a helyiségek megfelelőek lennének. A 
testnevelés órákat és az ebédeltetést a központi iskolában kapnák meg. A képzés egész 
napos reggel közismereti és személyiségfejlesztő órákkal, délután szabadidős 
foglalkozásokkal folyna. Referenciánk a ceglédi iskolában 2008/2009-es tanévben 54 
fővel hasonló képzés folytatása, ennek tapasztalatai birtokában kezdenék meg a képzést 
Abonyban. A diákok a nap folyamán háromszori étkezést kapnak, diákigazolványt, 
amennyiben bejárók, bérlet térítést, ingyenes tankönyvet, tanszereket és emellett havi 
rendszerességgel ösztöndíjat. Az iskoláért bérleti díjat fizetnének, természetesen a 
pályázati költségvetésnek megfelelő méltányos összegben. Cél, a túlkoros, hátrányos 
helyzetű fiatalok kiemelése az általános iskolai környezetből, a magántanuló státuszban 
és a közoktatásból kikerült fiatalok visszaemelése a rendszeres nappali tagozatos 
képzésbe. Továbbá lehetőséget biztosítanak, hogy továbbtanuljanak, szakmát 
szerezzenek. Építőipari szakmacsoportba szerveznek szakiskolai képzést, de igény 
szerint tovább tanulhatnak 9. évfolyamon is, lehetőséget biztosítanak egyéb szakmák 
elvégzésére is, indítanak szakközépiskolai osztályt, érettségizhetnek is. Ennyit szeretett 
volna elmondani, ha bármilyen kérdés van, szívesen válaszol rá. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Rendelkezik-e adatokkal arra vonatkozólag, hogy hány 
túlkoros gyermek jár az abonyi intézményekbe? 
 
Vincze Imréné: 11 fő van jelenleg. 
 
Dudinszky István: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság tegnap kapta meg a kérelmet, 
meg is lepődtek, a téma fajsúlyára tekintettel megtárgyalták. Későbbiekben lehet, hogy 
hálásak is leszünk, ha ilyen dolog létrejön Abonyban. Kérdésként merült fel, hogy ide 
hoznák a tanulókat, vagy az abonyi problémás gyermekekkel foglalkoznak? Felügyeletet 
hogyan képzelik el? Nagyon jó lett volna, ha a bizottsági ülésen is jelen lett volna, így 
nagyon sok kérdés megválaszolatlan maradt, ebből kifolyólag nem tudtak dönteni. 
 
Vincze Imréné: Azért kellett ilyen hirtelen testület elé hozni a kérelmet, mert március 31-
ig működési engedélyüket módosítani kell. A sietség oka, hogy a telephelyet meg kell 
jelölni. Abony azért került képbe, mert a tavalyi évben nagyon sok túlkoros, és a 8 
általános iskolát el nem végzett abonyi tanuló volt. 
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Dudinszky István: Abonynak segítség lenne, de ki tudja eldönteni ilyen hirtelen, hogy 
tudnak-e helyet biztosítani, vagy sem. Véleménye szerint az intézményvezetők tudnák 
elmondani, hogy van-e tanterem. 
 
Vincze Imréné: Dr. Soós igazgató úrral beszélt, ő ajánlotta az előterjesztésben szereplő 
tantermeket. Korábban egy magán tulajdonban lévő épületet kaptak volna meg, de az 
utolsó pillanatban meghiúsult. Fél éves tapasztalatuk, hogy nagyon jól érzik magukat a 
gyermekek ebben az oktatási formában, tisztában vannak azzal, hogy utolsó lehetőségük 
a 8 általános iskola befejezésére. Kis létszámú osztályokra bontják a csoportokat, több 
pedagógussal dolgoznak. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Hiánypótló tevékenység, amit csinálnak, mert egyre több 
az ilyen gyermek. 
 
Vincze Imréné: Most már elérték, hogy a 8 általános iskola elvégzése után igénylik a 
továbbtanulást, hogy szakiskolai képzésben is részt vegyenek. Jó hír, hogy a szakiskolai 
képzésüket is meg tudják oldani. 2 olyan tanuló is van, akit érettségire is alkalmasnak 
tart. 
 
Kocsiné Tóth Valéria: Nagyon szép és fontos dolognak tartotta az elképzelést. Akkor 
tudja támogatni a kérelmet, ha a városnak fizetett bérleti díj fedezné a működési 
költségeket. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Alapítvány fizeti a gyermekek oktatását és rezsiköltségét 
is. Ezen felül az alapítvány bérleti díjat is fizet az önkormányzatnak. 
 
Bánné Hornyik Mária: Sajnálatát fejezte ki, hogy az alapítvány részéről nem vett részt 
senki az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság ülésén. Kevés információval 
rendelkeztek, mely nem volt elegendő a döntéshez. Az elmondottak alapján máris jobban 
képben vannak. Elmondta, hogy nem irigylésre méltó az alapítvány munkája. 
Tapasztalata szerint nem azok nem végzik el a 8. osztályt, akik nem okosak, hanem 
akiknek magatartásbeli problémájuk van. Kérdezte, hogy megnézték-e az épületet, 
egyáltalán megoldható e a háromszori étkeztetés? A bizottság ülésén egyoldalú volt a 
tárgyalás, az iskola részéről Simonné részt vett az ülésen, elmondta, hogy nélkülözni 
tudják a tantermet. Szeptembertől megoldható, hogy mindkét tanterem rendelkezésre 
álljon. Bizottsági ülésen felmerült többek között, hogy több intézmény is tanterem 
problémával küzd. Ezt az épületet használhatná valamelyik intézmény. Gimnázium nem 
tudja használni, mert problémát jelent a távolság. Amennyiben a Gyulai Iskola nélkülözni 
tudja a két tantermet, maga részéről támogatni tudja a kérelmet. Kérdezte, hogy a 
térségből kerülnének-e ide tanulók, vagy csak abonyi gyermekeket érint? Kis csoportos 
foglalkozást nagyon dicséretes dolognak tartotta. 
 
Mészáros László képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők 
száma 18 fő 
 
Vincze Imréné: Véleménye szerint a két tantermet abonyi diákokkal meg tudják tölteni. 
Egy osztályt is több csoportra bontanak, nagyon nehéz velük, ezért nem lehet nagy 
létszámú csoportban foglalkoztatni őket. Tapasztalata szerint az ösztöndíjért nagyon 
fegyelmezettek és nagyon jól tanulnak. Csak abonyi gyermekeket szeretnének oktatni, 
de jelenleg még nem tudja megmondani a létszámot. Az iskola csak alapítványi bevételre 
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számíthat, ebből fizetik ki a bérleti díjat. Mivel mindent biztosítanak a gyermekek 
számára, így méltányos bérleti díjat kér megállapítani. Étkezésre nincs lehetőség a 
ceglédi iskolában, de egy étterembe viszik őket. Elmondta, hogy fegyelmezetten mennek 
az utcán, jól és megfelelő módon étkeznek. Abonyban is meg fogják találni annak 
lehetőségét, hogy pár perc sétával megoldják az étkeztetést. Elmondta, hogy az épület 
állagmegóvásával kapcsolatban személyes felelősséget vállal. 
 
Retkes Mária képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők száma 
17 fő 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta, hogy támogassa a testület az előterjesztésben 
foglalt határozati javaslatot. 
 
Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás? 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati 
javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen és 0 nem szavazattal, 5 tartózkodás 
mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot 
hozta: 
 
73/2009. (III. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat az Abony, Vasút u. 118. sz. 4136 
hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő iskola bérbeadásához történő 
hozzájárulásról 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, valamint Abony Város vagyonáról és 
a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 13/2007.(IV.12.) sz. rendelet 8. 
§-ában foglalt felhatalmazás alapján, az alábbi határozatot hozta: 
 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az Abony, Vasút út 118. sz. 
4136 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő kivett általános iskola művelési ágú 
ingatlan, 2009. szeptember 1-től 5 éves időtartamra való bérbeadásához és ezzel együtt 
a telephelyként történő bejegyzéséhez a Tanulni Egy Életen Át Alapítvány által 
fenntartott Gubody Ferenc Szakképző Iskola részére. 
Határidő: 2009. március 31. 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik: 
 Településfejlesztési Osztály 
A 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 

Tanulni Egy Életen Át Alapítvány 
- - - 
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Retkes Mária képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők száma 
18 fő 
 
Szünet ! 
 
Képviselő-testület szünet után folytatta munkáját! 
 
Gulykáné Gál Erzsébet és Mészáros László képviselők az ülésterembe nem jöttek 
vissza, így a jelenlévő képviselők száma 16 fő 
 

9./ Napirendi pont tárgya: Az Abonyi Két Torony kötvény szerződés módosítása 
    

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, 
hogy a város számára előnyöket hozott a kötvény kibocsátása. Jelenleg a banknak az 
árfolyam ingadozása problémát okoz, ezért kerül megtárgyalásra a szerződés 
módosítása. 
 
Szendrődi Tamás: Kötvényszerződés szerint forint gyengülése esetén a Raiffeisen 
Banknak jogában áll, hogy visszavásárolja és forint alapú kötvényt bocsát ki az 
önkormányzat részére, melynek veszteség megállító célzata van. Mai nappal jóval 
magasabb értéken áll, mint kibocsátáskor. Véleményük, hogy a svájci frank pozíció 
fenntartása érdeke az önkormányzatnak, mert jelenleg alacsony kamatozású a kötvény. 
Önkormányzat esetében az aktuális kamat megfizetésének lehet elmozdulása. Jelen 
pillanatban egy bank sem tud svájci frankban kibocsátani, mert megdrágultak a 
költségek. Hangsúlyozta, hogy szeptember óta fennáll ez a helyzet, de ezt az időszakot a 
bank próbálta kitolni minél későbbre. Lényeg, hogy forintba kell átállítani a kötvényt. 
Önkormányzat a jelenlegi árfolyam kockázatot nem érzékelné, mert a kamat forintban 
jelenne meg, ezt 2,3 %-os emeléssel tudja kisúlyozni. Kötvény dokumentáció alapján 
kötvényhez kapcsolódóan kamatfizetés „0” %-ért díjat nem tesz a bank ebben az 
esetben. Ebből a szempontból teljesen mindegy a banknak, mert a svájci frank pozícióját 
meg tudják tartani. Csak erre az egy félévre szeretnék beállítani a költséget, mert 
októberben újra fogják tárgyalni. Svájci jegybank csökkenti a kamatot, így 1,53 % alatt 
van a svájci frank libor. 6 hónapra nézzük nem pedig 12 hónapra. Éves kamatszinten 4 
% alatt van. Nagyon fontos, hogy átmeneti intézkedésnek kell tekinteni. Amennyiben a 
következő 3 hónapban árfolyamveszteséget nem produkál, akkor ezt meg tudják tartani. 
Amikor helyre áll a piac a svájci frank a forinttal szemben erősödni fog.  
 
Mészáros László képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők 
száma 17 fő 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy félre értés adódott, hogy a 2,3 %-os 
díjnövekményt fél évben gondolták. Ezzel szemben évi díjnövekményt jelent, 
kötelezettség vállalás 1,15 % fél évre, ezt a szerződésben is garantálni kell. 
 
Szendrődi Tamás: Véleménye szerint teljesen mindegy mi van a szerződésben, fél évre 
és ennyi %-ra. Svájci frank pozíciót fenn szeretnék tartani, a szerződés nem számít csak 
az összegszerűség. 
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Retkes Mária: Szerződés-tervezetet áttanulmányozva arra jutottak, hogy erre nem volt 
konkrét utalás. Éppen ezért a bizottsági javaslatban konkrétan megfogalmazták, hogy 
erre a félévre tudják elfogadni.  
 
Földi Áron képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők száma 16 
fő 
 
Dr. Egedy Zsolt: Véleménye szerint veszteség nélkül nem lehet ezt eszközölni? Lényeg, 
hogy ami az önkormányzatnak eddig ingyenes volt, az díjazással lesz ellátva. Elmondta, 
hogy nem tudta átnézni a teljes alapszerződést, ezért néhány kérdése lenne. 4.1.6. pont 
esetében Ön által ismertetett bankszámlára megnövekedett lefinanszírozási költségek 
évi kamatnövekményről szólnak. 3. pontban az átalánydíj vonatkozó mértékét, adott 
mindenkori teljesítés tartalmazza, ez véleménye szerint nagyon rugalmas 
megfogalmazás, az önkormányzat számára egyáltalán nem előnyös. Többen 
tájékozódtunk ez ügyben, Tóth Róbert úr azt a választ adta, hogy 1,15 % a kamat, ez 
éves szinten 2,3 %. Ezzel szemben a 2,3 % marad akkor ha fél évig 1,15 %, ez nem 
teljesen egyforma történet. Ezekből a beszélgetésekből 1,15 %/év díjazást lehetett 
leszűrni. Nem tudja ki értett, kit félre. Szeptember 30-ig, vagy addig az időpontig, amíg az 
árfolyam a 110 %-ot el nem éri, 1,15 %-os éves díj legyen meghatározva. A bank a 
visszaváltási igényét benyújtotta. Köszönetét fejezte ki a bank felé, annak ellenére, hogy 
a 110 % már október közepén nem volt igaz, mégis csak most él a visszaváltási 
lehetőségével. A kötvény kibocsátásakor 178,4 forintot jelentett, jelenleg 200 forint 
környéki árfolyamon bő negyedévet vártak ennek az anyagnak a benyújtásával. A mi 
felénk kibocsátott kötvény mögött hitel van, ez költségbe kerül a banknak is. 
Mindenképpen szükséges, hogy a negatív-pozitív hatások mindkét fél részéről 
egyformák legyenek. 20 éves futamidőben ezt figyelembe kell venni. Amennyiben az 
önkormányzat nem köt szerződés-módosítást, a bank be fogja nyújtani a visszavásárlási 
igényét. Megjegyezte, hogy Tóth úr a bank képviselőivel történt megbeszélés után 
tájékoztatta az önkormányzatot. Polgármester asszonnyal örültek is ennek az 1,15 %/év 
díjnak. Most leforrázták őket, megint az eredeti javaslatot tartják fenn, ezt nem értette. 
 
Szendrődi Tamás: Véleménye szerint egy üzlet attól üzlet, ha mindkét félnek megéri. 
2008. 04. hónapban lehető legjobb árat fogadták el. 2008. 10. hónaptól 2009. 04 hónapig 
a bank elszenvedi ezt a veszteséget. Jóval többet buktak el mint amennyit az első 
félévben nyert. Nem azért kell 2,3 %-ot fizetni, mert ennyit emelkedett a forrásköltség. 
Banknak is érdeke, hogy fenntartsa a svájci frank pozícióját. Libor csökkenése nem 
került pénzébe az önkormányzatnak. A bank nem akar profitálni ezzel a kapcsolattal. 
1,15 %-ról beszélnek, azért mondta Tóth úrnak, mert 6 hónapra fizeti ki, tehát nem egy 
évre. Éves 1 % díjemelés nélkül jön ki a 2,3 %. Ebből adódóan 1,15 %-ot fizet, mert 6 
hónapra esedékes. Megint gyengült a forint értéke, vismaior helyzet van, nem tudja azt 
mondani, hogy fél év múlva, vagy 7 hónap múlva jobb lesz, mert nem lehet garantálni. 
Forint bevételt annyit kell tenni amennyi a kiadása. Jelen esetben a banknak az az 
érdeke, hogy zéró profitot érjenek el, így az önkormányzatnak sem okoznak kárt. 
Alpolgármester úr a szerződéssel zsarolást feltételez, de nem ez a cél. Elmondta, hogy 
olyan önkormányzatnál is megkötötték a szerződést, ahol magasabb volt a nyereség. Az 
önkormányzatok között abban van eltérés, hogy a betéteknél csökkentik a kamatszintet, 
ez egy matematikai játék. 
 
Gulykáné Gál Erzsébet képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő 
képviselők száma 17 fő 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: A libor hat havi csökkenése kompenzálja a díjfizetést. 
Önkormányzatnak plusz terhet nem jelent az a profit, amit elveszítenek. Elmúlt 1 évben 
kamatnyereség volt a kötvényen és a likviditási gondjukat nem egyszer meg tudták ebből 
oldani. Forintalapú kötvény esetében nem lesz kamatmars, így viszont napi likviditási 
gondjai lesznek az önkormányzatnak. Kérte a testület tagjait, hogy fél évre fogadják el 
ezt a megoldást. Továbbá kérte dr. Tóta Áron ügyvéd urat, hogy a szerződés 
módosításával kapcsolatos tárgyalásokat a Raiffeisen Bank Zrt-vel lefolytassa. 
 
Bánné Hornyik Mária és Murvainé Kovács Rita képviselők az ülésteremből 
kimentek, így a jelenlévő képviselők száma 15 fő 
 
Dr. Egedy Zsolt: Az árfolyami veszteségből jelentkezik többletköltség. Véleménye 
szerint van akkora összeg svájci frankban lekötve, amiből tudja kezelni az önkormányzat 
ezt a jelenlegi helyzetet.  
 
Szendrődi Tamás: Amíg a piac helyre nem áll, addig kell alkalmazni ilyen díjemelést. 
Korábban azt gondolták, hogy a svájci frank a legstabilabb, de most az euró erősebb és 
stabilabb. Euróra történő áttérés durván 1 %-kal magasabb kamatszinttel, mely 
kockázatmentes értékpapíron.  
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta, hogy a kötvény kibocsátás 13.564.000,- CHF 
évi 2,3%-ának félévre eső mértékét fogadják el, hogy számlavezetési díjként 
felszámolásra kerüljön. A számlavezetési díj 2009. október 1-jén esedékes. A 
számlavezetési díj elfogadásának feltétele, hogy ezen időszak alatt a Raiffeisen Bank 
Zrt. garantálja, hogy a lejárat előtti visszaváltás jogával nem él. Javasolta továbbá, hogy 
2009. szeptemberében a számlavezetési díj szükségességéről ismét döntsenek. Kérjék 
fel dr. Tóta Áron ügyvéd urat, hogy a szerződés módosításával kapcsolatos 
tárgyalásokat a Raiffeisen Bank Zrt-vel lefolytassa. 
 
Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás? 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy a kötvény kibocsátás 
13.564.000,- CHF évi 2,3%-ának félévre eső mértékét fogadja el, hogy számlavezetési 
díjként felszámolásra kerüljön. A számlavezetési díj 2009. október 1-jén esedékes. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett a fent említett javaslatot elfogadta. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy a számlavezetési díj 
elfogadásának feltétele, hogy ezen időszak alatt a Raiffeisen Bank Zrt. garantálja, hogy a 
lejárat előtti visszaváltás jogával nem él. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett a fent említett javaslatot elfogadta. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy 2009. szeptemberében a 
számlavezetési díj szükségességéről ismét döntenek. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett a fent említett javaslatot elfogadta. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy felhatalmazzák dr. Tóta Áron 
ügyvéd urat, hogy a szerződés módosításával kapcsolatos tárgyalásokat a Raiffeisen 
Bank Zrt-vel lefolytassa. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett a fent említett javaslatot elfogadta. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a módosított 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett az előterjesztést és a módosított határozati javaslatot elfogadta, és a következő 
határozatot hozta: 
 
74/2009. (III. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat az Abonyi Két Torony kötvény 
szerződés módosításáról 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 10. § (1) d) és a 88. § (1) b) (2) (3) pontja értelmében az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kötvény kibocsátás 
13.564.000,- CHF évi 2,3%-ának félévre eső mértékét fogadja el, hogy 
számlavezetési díjként felszámolásra kerüljön. A számlavezetési díj 2009. október 
1-jén esedékes. 

 
2. A számlavezetési díj elfogadásának feltétele, hogy ezen időszak alatt a Raiffeisen 

Bank Zrt. garantálja, hogy a lejárat előtti visszaváltás jogával nem él. 
 

3. A Felek 2009. szeptemberében a számlavezetési díj szükségességéről ismét 
döntenek. 

 
4. Képviselő-testület felhatalmazza dr. Tóta Áron ügyvéd urat, hogy a szerződés 

módosításával kapcsolatos tárgyalásokat a Raiffeisen Bank Zrt-vel lefolytassa. 
 

5. Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a 
szerződésmódosítás aláírására. 

 
Határidő: 2009. március 31. 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Határozatról értesülnek: 

1. Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
3. Dr. Németh Mónika jegyző 
4. Urbán Ildikó aljegyző 
5. Raiffeisen Bank Zrt. Budapest  
6. Dr. Tóta Ügyvédi Iroda 
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7. Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 
 

- - - 
 

10./ Napirendi pont tárgya: A települési szilárd hulladékgazdálkodás 2009. évi 
közszolgáltatási díjának részletes költségelemzése 

    
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni 
nem kívánta. 
 
Dr. Németh Mónika: Az anyagban szerepeltetni kell, hogy a „fajlagos díj 6.176 
liter/fő/év” mert kimaradt az előterjesztésből. 
 
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 14 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot 
hozta: 
 
75/2009. (III. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat a települési szilárd 
hulladékgazdálkodás 2009. évi közszolgáltatási díjának részletes 
költségelemzéséről 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. Törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény 25. § ( 4 ) bekezdésében 
foglaltakat az alábbi határozatot hozza: 
 
Az Abokom Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által elkészített és a jegyző által 
beterjesztett 2009. évre vonatkozó szilárd hulladékkezelés részletes költségelemzését 
áttekintette és tudomásul vette. 
 
Határozatról értesül:  
 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
  Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
  Dr. Németh Mónika jegyző 
  Urbán Ildikó aljegyző 
  Településfejlesztési Osztály 
  Gazdasági Osztály 
  Abokom Nonprofit Kft. 

- - - 
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11./ Napirendi pont tárgya: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 
6/2003.(V.16.) számú rendelet módosítása 

    
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni 
nem kívánta. 
 
Kovács László: Javasolta, hogy a jövőben a költségvetéssel egyidőben tárgyalják a 
hulladékrendelet módosítását. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Abban az esetben lehet a költségvetéssel egyidőben 
tárgyalni, ha két évre határoznák meg a díjakat, rövidebb idő alatt nem lehet. Javasolta, 
hogy jövőre ne legyen változás az árakban, hanem 2010 december 31-ig lenne 
érvényben. 
 
Sulyok Istvánné: Kovács László Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnökétől érkezett 
javaslat, mely szerint egyszerre tárgyalják a többi díjemeléssel. Erre válaszolva 
elmondta, hogy bele kellene kalkulálni a darab évre emelésről szóló díjat is. Jelenleg egy 
évre szól, mely meghatároz egy összeget, amely tonnánkénti emelésről szól. Ebben az 
esetben a 2010. márciusától – 2010. december 31-ig  szóló lerakási díj emelés nem fog 
benne lenni. Nem lehet egy évre előre meghatározni. Amikor a díjról szóló előterjesztést 
készítették akkor kellett volna ezt jelezni. Javasolta, hogy jelenleg hagyják meg így, 
következő évben kellene a testületnek olyan határozatot hozni, hogy az elkészített 
kalkuláció 3-4 évre szóló díjmódosítást is tartalmazzon. 
 
Földi Áron képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők száma 
16 fő 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Az elhangzott javaslat bevezetésével az ABOKOM 
Nonprofit Kft. vesztesége tovább növekedne, a mai gazdasági helyzetben ezt nem tudja 
támogatni. 
 
Csányi Tibor: Hulladékgazdálkodási törvény előírja, hogy a díjkalkulációban mit lehet 
érvényesíteni. Önkormányzat megteheti, hogy alacsonyabb árat fogad el, de akkor ki kell 
egészítenie a szolgáltató felé a plusz költséget. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta, hogy az eredeti előterjesztési javaslatnál 
maradjanak. Kérdezte Kovács elnök urat, hogy visszavonja-e módosító javaslatát.  
 
Kovács László: Következő évet így fogadják el, de a javasolt módosítást jövőre bele kell 
foglalni a készítendő anyagba. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta felkérni az ABOKOM Nonprofit Kft-t, hogy a 
következő díjfizetési időszakra a települési szilárd hulladék közszolgáltatási díjának 
költségelemzését 2010. április 1-től 2011. december 31-ig terjedő időszakra tekintettel 
készítse el. 
 
Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás? 
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Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy felkérik az ABOKOM Nonprofit 
Kft-t, hogy a következő díjfizetési időszakra a települési szilárd hulladék közszolgáltatási 
díjának költségelemzését 2010. április 1-től 2011. december 31-ig terjedő időszakra 
tekintettel készítse el. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett az elhangzott határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő 
határozatot hozta: 
 
76/2009. (III. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat a települési szilárd 
hulladékgazdálkodás közszolgáltatási díjának részletes költségelemzéséről a 2010. 
március 31-ét követő időszakra vonatkozóan 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 
 
Képviselő-testület felkéri az ABOKOM Nonprofit Kft-t, hogy a következő díjfizetési 
időszakra a települési szilárd hulladék közszolgáltatási díjának költségelemzését 2010. 
április 1-től 2011. december 31-ig terjedő időszakra tekintettel készítse el. 
 
Határidő: 2010. márciusi képviselő-testületi ülés időpontja 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
A határozat végrehajtásban közreműködik: 
Településfejlesztési Osztály 
ABOKOM Nonprofit Kft. 
Határozatról értesülnek: 

8. Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
9. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
10. Dr. Németh Mónika jegyző 
11. Urbán Ildikó aljegyző 
12. Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 
13. ABOKOM Nonprofit Kft. 

 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a rendelet-
módosítás elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett az előterjesztést és a rendeletmódosítást elfogadta, és a következő rendeletet 
hozta: 
 

Abony Város Önkormányzat 
7/2009. (III.30.) sz. rendelete 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladék kezelési  helyi 
közszolgáltatásról szóló 6/2003. (V.16.) sz. rendelet módosításáról 

 
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 
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2000. évi XLIII. törvény ( Hgt. ) 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a 
települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai 
szabályairól szóló 64/2008.(III.28.) Korm. rendeletben foglaltakra a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési  helyi közszolgáltatásról szóló 6/2003. (V.16.) 
sz. rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 

1. § 
 

A R. felhatalmazó részében a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj 
megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000 (XII.23.) Korm. 
rendeletre történő hivatkozás helyébe a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj 
megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008 (III.28.) Korm. rendelet 
kerül. 
 

2. § 
 

A R. 3. § 14. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
„A helyi közszolgáltató neve: ABOKOM Nonprofit Kft. (Abony, Tamási Áron út 2.)” 
 

3. § 
 

A R. 1. számú melléklete (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„(2) Települési szilárd hulladék nettó közszolgáltatási díja 
 
2009. április 1. – 2010. március 31. díjfizetési időszakra vonatkozóan 
 
- 60 literes hulladékgyűjtő edényzet egyszeri ürítési díja :   261,-Ft 
- 120 literes hulladékgyűjtő edényzet egyszeri ürítési díja :   384,-Ft 
- 1100 literes konténer egyszeri ürítési díja :              3520,-Ft 
- szolgáltató által biztosított 110 literes emblémával ellátott 
  hulladékgyűjtő zsák egyszeri elszállítási költsége:    352,-Ft 
       
A közszolgáltatási díjak összege az Áfa-t nem tartalmazza. 
 

4. § 
 

Ezen rendelet 2009. április 1-jén lép hatályba. 
 
Kelt: Abony, 2009. március 26. 
  
 

Romhányiné dr. Balogh Edit sk.   Dr. Németh Mónika sk. 
                     polgármester                                                                jegyző 
Kihirdetve: 
 
Abony, 2009. március 30. 
                  Dr. Németh Mónika sk. 
                     jegyző 

- - - 
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12./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzata 2009. évi 
Közfoglalkoztatási tervének elfogadása 

    
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Megköszönte 
Kovács Teodóra Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztályvezető, valamint Pélyi-
Tóth-Szabó Nikoletta Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi ügyintéző munkáját. 
 
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 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a 
következő határozatot hozta: 
 
77/2009. (III. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat Abony Város Önkormányzata 
2009. évi Közfoglalkoztatási tervének elfogadásáról 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben foglaltakra az alábbi határozatot 
hozta: 
 

1.) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abony Város Önkormányzata 
2009. évi Közfoglalkoztatási tervét a határozat melléklete szerint elfogadja. 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1.) ponthoz kapcsolódó 

intézkedések megtételére.  
 

Határidő: 2009. április 15. 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik:  

Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 
A határozatról értesül:  

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
Dr. Németh Mónika jegyző 
Urbán Ildikó aljegyző 
Magyar Államkincstár Budapest 
Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Cegléd 

 
A határozat mellékletét képező Abony Város Önkormányzata 2009. évi 
Közfoglalkoztatási Terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi! 
 

- - - 
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13./ Napirendi pont tárgya: Az önkormányzati beruházásoknál végzett garanciális 
eljárások tapasztalatai 

    
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni 
nem kívánta. 
 
Gulykáné Gál Erzsébet: Elmondta, hogy az elmúlt időszakban tartott bejárásokon 
igyekezett részt venni. Kérte, hogy kapjanak a testületi tagok értesítést a megtartandó 
bejárásokról, hogy akik szeretnének azok tudjanak részt venni. 
 
Kocsiné Tóth Valéria: Bíró Róbert településfejlesztési ügyintézőnek kétszer jelezte, 
hogy a Bólyai János út padkáját meg kellene javítani. Ebben intézkedés nem történt. 
Szeretné ismételten kérni, hogy a garanciális javítás keretében ezt oldják meg. Az út alá 
folyó csapadék az út állagát rontani fogja, amennyiben ebben nem történik intézkedés. 
 
Bánné Hornyik Mária és Murvainé Kovács Rita képviselők az ülésterembe 
visszajöttek, így a jelenlévő képviselők száma 18 fő 
 
Habony István: Véleménye szerint érvényesíteni kell a garanciális javításokat. A 
közpénzen elkészült utak esetében az önkormányzat dolgozói igen is keményen hajtsák 
be a garanciális javításokat.  
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Petrezselyem Gábor fogja irányítani a bejárásokat, a 
testület részéről is kért segítséget a munkájához. 
 
Dr. Egedy Zsolt: Habony elnök úrnak mondta, hogy Gazdasági Bizottság ülésén még 
kevesebb információ hangzott el a garanciális jogok tekintetében. Elhangzott az is, hogy 
jövőbeni elvégzendő feladatokról szól az anyag, de a cím megtörtént eseményekről szól. 
A kettő nem egyezik meg. Az viszont örömteli, hogy az összes beruházás tekintetében 
teljes összefoglaló anyagot kaptak, mely tartalmazza az elvégzett beruházásokat, 
kivitelezéseket, kivitelező nevét és a dátumokat is. 
 
Kovács László: Kérte azokat a jegyzőkönyveket, amik az utakhoz kapcsolódnak, 
valamint kapjanak tájékoztatást milyen hibák voltak, és mikor, hogyan végezték el a 
garanciális javításokat. 
 
Habony István: Kérdezte polgármester asszonytól, hogy ezeken a garanciális 
bejárásokon a műszaki ellenőr is részt vesz-e? Nem látja Petrezselyem Gáborban azt a 
szakmai többletet, hogy képes legyen érvényre juttatni a garanciális dolgokat. Műszaki 
ellenőrnek is küldeni kell meghívót a bejárásokra.  
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: A műszaki ellenőr megbízása a műszaki átadással 
megszűnik, nem érvényes a bejárásokra.  
 
Parti Mihály: Véleménye szerint nemcsak a garanciális utakra kellene koncentrálni. 
Damjanich utca esetében töredezik az út széle. A meglévő utak állapotát is meg kellene 
óvni, erre is keresni kellene a megoldásokat. 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Útépítésekkel kapcsolatban a közbeszerzési kiírás 
minden esetben a testület elé kerül.  
 
Dr. Egedy Zsolt: Szerződés köttetett a műszaki ellenőrrel, abban rögzítettek szerint kell 
eljárni. Műszaki ellenőrzés díja vissza lett tartva, addig amíg a garanciális időtartam le 
nem jár, teljesítése ezután történjen meg. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta a határozatba tegyék bele, hogy a garanciát 
minden esetben érvényesíteni kell. 
 
Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás? 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy a garanciát minden esetben 
érvényesíteni kell. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 18 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett a módosító javaslatot elfogadta. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a módosított 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 18 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett az előterjesztést és a módosított határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és 
a következő határozatot hozta: 
 
78/2009. (III. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat az önkormányzati 
beruházásoknál végzett garanciális eljárások tapasztalatairól szóló tájékoztató 
elfogadásáról 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva, az alábbi határozatot hozza. 
 
A Képviselő-testület az önkormányzati beruházások garanciális eljárásainak 
tapasztalatairól, az esetleges hibák kijavításának és érvényesítésének összegzéséről, 
további feladatok meghatározásáról szóló tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakat 
elfogadja, azzal, hogy a garanciát minden esetben érvényesíteni kell. 
 
Határozatról értesül:   
 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
 Dr. Németh Mónika jegyző 
 Urbán Ildikó aljegyző 
 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 
 

- - - 
 

14./ Napirendi pont tárgya: KEOP-2009-5.3.0/A kódjelű „Épületenergetikai 
fejlesztések” című pályázat benyújtása 
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Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésül 
elmondta, hogy megtekintette a két általános iskolát, dicsérettel szólt a két karbantartó 
munkájáról. Előterjesztésben szerepel, hogy a Papp Bt. felé nem került érvényesítésre a 
megbízási díj, mert nem került a Bíráló Bizottság elé a pályázat. Testületnek jóvá kell 
hagyni, hogy a Pa-Ku Bt-t megbízzák a pályázat elkészítésével. 
 
Kocsiné Tóth Valéria: Kérdezte, hogy csak a nyílászárókat cserélnék ki? 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Nyílászáró cseréjéről van szó, valamint 25 cm-es 
vakolatot kellene tenni ahhoz, hogy elérjék a megfelelő energia-megtakarítást.  
 
Retkes Mária: Pénzügyi Bizottság javasolta, hogy a Polgármesteri Hivatal a beruházási 
költségek ismeretében az önerőre vonatkozó döntési javaslatot a testület részére 
készítse elő. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Az önerő meghatározásában, a későbbiekben fog 
dönteni a testület. 
 
Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás? 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati 
javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 18 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a 
következő határozatot hozta: 
 
79/2009. (III. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat a KEOP-2009-5.3.0/A kódjelű 
„Épületenergetikai fejlesztések” című pályázat benyújtásáról 
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 1. §. (4) bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva az 
alábbi határozatot hozta: 

1. Abony Város Önkormányzata pályázatot nyújt KEOP-2009-5.3.0./A kódjelű 
„Épületenergetikai fejlesztések” című pályázati kiírásra, a Gyulai Gaál Miklós 
és a Somogyi Imre Általános Iskolák fűtéskorszerűsítésére, és 
energiahatékonyságának növelésére.  

2. A Képviselő-testület megbízza a Pa-Ku Consulting B.t-t a KEOP-2009-
5.3.0./A kódjelű „Épületenergetikai fejlesztések” című, , a Gyulai Gaál Miklós 
és a Somogyi Imre Általános Iskolák fűtéskorszerűsítésére, és 
energiahatékonyságának növelésére irányuló pályázat megírásával. 
A megbízási díj 300.000,-Ft + Áfa, mely a Városi tevékenység szakmai 
szolgáltatások soron rendelkezésre áll. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit 
polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges előkészületi munkálatok 
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elvégzésére, a pályázati dokumentáció, valamint a határozat mellékletét 
képező vállalkozási szerződés aláírására. 

 
Határidő:  2009. március 31.   
Felelős:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
A végrehajtásban közreműködik:  
 Településfejlesztési Osztály 
 Gazdasági Osztály 
Határozatról értesül:  
 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
 Dr. Németh Mónika jegyző 
 Településfejlesztési Osztály 
 Gazdasági Osztály 
 Jegyzői titkárság 
 Pa-Ku Consulting Bt 

 

79/2009 (III.26.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 
 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 

Amely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzata (képviseli: Romhányiné dr. 
Balogh Edit polgármester) 2740 Abony, Kossuth tré 1., a továbbiakban mint Megbízó, 
 
másrészről a Pa-Ku Consulting Bt. 
2750 Nagykőrös, Kodály Zoltán u. 3. (képviseli: Palotai Sándor ügyvezető, adószám: 
22317957-2-13) a továbbiakban Megbízott között az alábbi feltételek szerint: 
 

1. A Megbízó megbízza a Megbízottat a KEOP-2009-5.3.0./A kódjelű 

„Épületenergetikai fejlesztések”  című pályázat kiírás alapján a Gyulai Gaál Miklós 

Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Somogyi Imre 

Általános Iskola főépületének felújítása és korszerűsítésére vonatkozó pályázat 

elkészítésével. 

 
A pályázaton való részvételre a 79/2009. (III.26.) sz. képviselő-testületi határozat 
ad felhatalmazást. 
 

2. A Megbízó a megbízást elfogadja. 

 
3. A Megbízott vállalja, hogy a pályázatot úgy készíti el, hogy az a pályázati  kiírás 

szerinti határidőig benyújtásra kerüljön. E pont tekintetében felelősség nem terheli 

a Megbízottat, ha a Megbízó adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget. 

 
4. A Megbízó köteles a pályázat megírásához szükséges információkat, anyagokat, 

adatokat a Megbízott írásbeli megkeresésére teljesíteni. A megkeresésben a 

teljesítésre reális, de legalább 5 munkanapos határidőt kell kitűzni. Az információk, 

dokumentumok valódiságáért, hitelességéért, pontosságáért a megbízó vállal 

kizárólagos felelősséget. 
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Megbízó részéről szakmai, illetve egyéb kérdésekben kapcsolattartó: 

- Mátyus Zoltánné 

 
Megbízott részéről kapcsolattartó:  

- Palotai Sándor 

 
5. A Megbízott adatszolgáltatás kérésekor köteles konkrétan megfogalmazni 

elvárásait, az adatszolgáltatás határidejét. Az így megfogalmazott kérdésre adott 

hibás adatszolgáltatásból eredő minden kár a Megbízót terheli. A megbízó által 

késve, határidőn túl megadott információk miatti következmény a Megbízó 

felelőssége. 

 
6. A Megbízott a benyújtandó pályázati anyag egy példányát a benyújtást követően a 

Megbízó részére köteles átadni. 

 
7. A Megbízott felel a benyújtott pályázat formai hibájáért, a pályázat késedelmes 

benyújtásáért, a nem megfelelő adatszolgáltatási kérelemből eredő hibákért, 

illetve az adatszolgáltatás iránti kérelme késedelmes elterjesztéséért, és az ebből 

eredő késedelmes benyújtásért. 

 
8. A Megbízó jelen szerződés aláírásával előzetesen lemond arról, hogy a pályázat 

eredménytelensége – kivéve a 7. pontban foglaltakat – esetén a Megbízottal 

szemben követelést érvényesítsen. 

 
9. Amennyiben a pályázat a 7. pontban foglaltakat körülírt, Megbízottat terhelő 

okokból kerül elutasításra Megbízott köteles a Megbízó részére a kifizetett 

megbízási díj összegéig terjedő kárát megtéríteni. 

 
10. Amennyiben a pályázat benyújtására a Megbízónak felróható okból nem kerül sor, 

a Megbízó köteles a Megbízott részére a pályázatírással összefüggésben 

felmerült, igazolható költségeit megtéríteni 

 
11. A Megbízottat az 1. pontban körülírt feladatok ellátásáért összesen 300.000,- 

Ft+ÁFA, - azaz háromszázezer forint + ÁFA – egyszeri díj illeti meg. 

 
12. A Megbízó a díjat a pályázatok benyújtását követően hiánypótlás nélküli 

befogadás visszaigazolása után, hiánypótlás esetén annak teljesítését követően a 

Megbízott által kiállított számla ellenében fizeti meg a kézhezvételtől számított 15 

napon belül. 

 
13. A felek megállapodnak abban, hogy a pályázatot érintő információkat, 

értesítéseket haladéktalanul telefonon (beleértve az előzetes e-mail-ben, vagy 

faxon történő értesítést is) illetve 3 munkanapon belül írásban közlik egymással. 
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14. A Megbízott hozzájárul, hogy a Megbízott – Megbízó neve és a pályázat 

megjelölésével – referenciaként hivatkozhasson a pályázat során elért 

eredményre. 

 
15. Megbízó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a beadandó 

pályázatok feltételeivel tisztában van, és azoknak maradéktalanul megfelel. 

 
16. A szerződés által nem rendezett egyéb kérdésekben a Ptk. rendelkezései az 

irányadók. Jelen vállalkozói szerződést felek elolvasás és tartalmának megértése 

után, mint akaratukban mindenben megegyezőt, helyben hagyólag írták alá. 

 
Abony, 2009. március”   „ 
 
 ……………………………………. ……………………………….. 
 Pa-Ku Consulting Bt. Abony Város Önkormányzata 
 Palotai Sándor ügyvezető Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 Megbízott Megbízó 

 
- - - 

 
15./ Napirendi pont tárgya: KMOP 4.5.3. „Mindenki Egészségmegőrző 

Központjának komplex akadálymentesítése” című 
pályázat költségvetésének módosulása 

    
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni 
nem kívánta. 
 
Retkes Mária: Kérdezte jelenleg, hogy áll a beruházás? 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Megtörtént a beruházás készre jelentése.  
 
Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás? 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati 
javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 18 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a 
következő határozatot hozta: 
 
80/2009. (III. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat a KMOP 4.5.3. Mindenki 
Egészségmegőrző Központjának komplex akadálymentesítése című pályázat 
költségvetésének módosulásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 
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Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva, az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület a KMOP 4.5.3. Mindenki Egészségmegőrző Központjának komplex 
akadálymentesítése című pályázat költségvetésének módosulásáról szóló tájékoztatót 
tudomásul vette. 
 
Határozatról értesül:   
 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
 Dr. Németh Mónika jegyző 
 Urbán Ildikó aljegyző 
 Valamennyi Osztályvezető 

- - - 
 

16./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzata által zártkörűen 
kibocsátott Két Torony kötvénycsomag által biztosított 
forrás felhasználására vonatkozó Szabályzat 
módosítása 

    
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésül 
elmondta, hogy azért van szükség a Szabályzat módosítására, hogy a hazai 
pályázatokhoz az önerő mértékének biztosításához a kötvény felhasználható legyen. 
 
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 18 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a 
következő határozatot hozta: 
 
81/2009. (III. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat Abony Város Önkormányzata 
által zártkörűen kibocsátott Két Torony kötvénycsomag által biztosított forrás 
felhasználására vonatkozó Szabályzat módosításáról 
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 10. §-ában biztosított jogkörében eljárva, az 
alábbi határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület a Két Torony kötvénycsomag által biztosított forrás felhasználására 
vonatkozó szabályzat módosítását a határozat melléklete szerint jóváhagyja. 
 
A határozatról értesül: 
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
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Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
Dr. Németh Mónika jegyző 
Urbán Ildikó aljegyző 
Valamennyi Osztályvezető 
 

81/2009. (III.26.) számú képviselő-testületi határozat melléklete 
 
 

Abony Város Önkormányzata által zártkörűen kibocsátott Két Torony 
kötvénycsomag által biztosított forrás felhasználására vonatkozó Szabályzat I. 

számú módosítása 
 
 
A Szabályzat II. pontja az alábbiakra módosul: 
 
„II. Prioritást meghatározó szempontok  
 
1. Képviselő-testületi döntéssel jóváhagyott pályázatok. 
 
2. A kötvénykibocsátásból származó forrás a hazai infrastrukturális és Európai Uniós 
pályázatok önrészének biztosítását kell, hogy szolgálja. 
 
3. Az önerőt biztosító forrás felosztásakor elsőbbséget élveznek az infrastrukturális 
és/vagy működési költséget csökkentő és/vagy önkormányzat bevételszerző 
tevékenységét erősítő pályázatok.” 
 
 
A Szabályzat III.3.1. pontja az alábbiakra módosul: 
 
„III. Eljárási szabályok 
 
3. 1  A felhasználásra vonatkozó előterjesztésnek tartalmaznia kell: 

- pályázati lehetőséget, 
- pályázattal elérni kívánt célt,  
- a beruházás költségét alátámasztó adatokat, 
- gazdasági programnak való megfelelősség bemutatását” 
 

Abony, 2009. március 26.  
                                                                              Romhányiné Dr. Balogh Edit sk. 
              polgármester 
 

- - - 
 

17./ Napirendi pont tárgya: Az egyházi ingatlan kártalanítási összeg 
befektetésének meghosszabbítása 

    
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni 
nem kívánta. 
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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 18 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a 
következő határozatot hozta: 
 
82/2009. (III. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat az egyházi ingatlan kártalanítási 
összeg befektetésének meghosszabbításáról 
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egyházi kártalanítás 124 m Ft-
os összegét a lejárat után ismételten leköti további 3 hónapra a számlavezető 
Erste Bank 2009. április 06-án érvényben levő ajánlata szerint. 

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

Balogh Edit polgármestert az egyházi kártalanítás összegének lekötésével 
kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2009. április 06. 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit 
A határozat végrehajtásában közreműködik: Gazdasági Osztály 
A határozatról értesül: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
dr. Egedy Zsolt, alpolgármester 
dr. Németh Mónika, jegyző 
Urbán Ildikó, aljegyző 
Gazdasági Osztály, általa ERSTE Bank Nyrt. 
Polgármesteri Hivatal valamennyi osztályvezetője  

 
- - - 

 
18./ Napirendi pont tárgya: Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság kiegészítése és 

megbízása 
    

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Véleménye 
szerint minden esetben szakmai szakembert kellene igénybe venni az Ad-Hoc Bizottság 
tagjának. Aki a tervezésben részt vesz, az kerülne be plusz tagként a bizottságba. 
 
Dr. Németh Mónika: Az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz.  Az egyik 
szerint ki kell egészíteni az Ad-Hoc Bizottságot Krupincza Tibor érintettsége miatt. A 
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másik határozati javaslat az utas pályázatok esetében konkrét személyeket kell megbízni 
a bizottsági munkával. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Javaslata szerint a tervezésben részt vevő személyt 
kellene megbízni. Kérdezte, hogy távollétében megbízható-e? 
 
Dr. Németh Mónika: Amennyiben tudják, hogy kit akarnak megbízni, és felkérték erre, 
az érintett pedig elfogadta, igen. Egyéb esetben nem tudnak dönteni róla. 
 
Szünet ! 
 
Képviselő-testület szünet után folytatta munkáját! 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Az egészségügyi centrum pályázat megvalósítására 
irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatásában részt vevő Közbeszerzési Ad-Hoc 
Bizottság 4 főre csökkent, ezért javasolta Urbán Ildikó aljegyző tagként történő 
megszavazását. Továbbá az utas pályázat megvalósítására irányuló közbeszerzési 
eljárás lefolytatásában 6 fő megszavazását kérte az Ad-Hoc Bizottságban. 
 
Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás? 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és az 1-es számú 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 18 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett az előterjesztést és az 1-es számú határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, 
és a következő határozatot hozta: 
 
83/2009. (III. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat a Közbeszerzési AD-HOC 
Bizottság kiegészítéséről (KMOP-4.3.2.-2008. Pest megye dél-keleti területi igényeit 
kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című pályázat 
megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárásban) 
 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvényben, valamint a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény – 
2009. április 1-től hatályos – 8. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 
figyelembe véve a helyi közbeszerzési szabályzatról szóló 22/2008. (I.31.) számú 
képviselő-testületi határozatban foglaltakat, az alábbi határozatot hozta: 
 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 71/2007. (III.08.) számú határozatával 
létrehozott és a 324/2007. (IX.27.) számú határozatával kiegészített Közbeszerzési AD-
HOC Bizottság tagjai közé a KMOP-4.3.2.-2008. Pest megye dél-keleti területi igényeit 
kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című pályázat megvalósítására 
irányuló közbeszerzési eljárás időtartamára megválasztja  
 

Urbán Ildikó 
5081 Szajol, Ady E. u. 26. sz. 

alatti lakost. 
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A határozatról értesül: 
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
Dr. Németh Mónika jegyző 
Urbán Ildikó aljegyző 
Valamennyi Osztályvezető 
Közbeszerzési AD-HOC Bizottság 

- - - 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a 2-es számú 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett az előterjesztést és a 2-es számú határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és 
a következő határozatot hozta: 
 
84/2009. (III. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat a Közbeszerzési AD-HOC 
Bizottság megbízásáról (KMOP 2008-2.1.1./B. „belterületi utak fejlesztése” című 
pályázat, valamint a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács települési 
önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának 
támogatása (TEUT) pályázati kiírás, az Apponyi út felújítása című projekt 
megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárásban) 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvényben, valamint a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény – 
2009. április 1-től hatályos – 8. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 
figyelembe véve a helyi közbeszerzési szabályzatról szóló 22/2008. (I.31.) számú 
képviselő-testületi határozatban foglaltakat, az alábbi határozatot hozta: 
 
Képviselő-testület a KMOP 2008-2.1.1./B. „belterületi utak fejlesztése” című pályázat, 
valamint a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács települési önkormányzati 
szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása (TEUT) pályázati 
kiírás, az Apponyi út felújítása című projekt megvalósítására irányuló közbeszerzési 
eljáráshoz kapcsolódó feladatok ellátásával 
 

m e g b í z z a 
 

Krupincza Tibor 
(2740 Abony, Bercsényi u. 25.) 

Retkes Mária 
(2740 Abony, Kapisztrán u. 43.) 

Kovács László 
(2740 Abony, Erzsébet királyné u. 22/A) 

Mészáros László 
(2740 Abony, Vasút út 104.) 
Kelemenné Kummer Erika 

(2740 Abony, Erzsébet királyné u. 24.) 
Urbán Ildikó 

(5081 Szajol, Ady E. u. 26.) 
személyeket. 
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Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Határozat végrehajtásában közreműködik: 
Jegyzői Titkárság 
Krupincza Tibor (2740 Abony, Bercsényi u. 25.) 
Retkes Mária (2740 Abony, Kapisztrán u. 43.) 
Kovács László (2740 Abony, Erzsébet királyné u. 22/A) 
Mészáros László (2740 Abony, Vasút út 104.) 
Kelemenné Kummer Erika (2740 Abony, Erzsébet királyné u. 24.) 
Urbán Ildikó (5081 Szajol, Ady E. u. 26.) 
A határozatról értesül: 
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
Dr. Németh Mónika jegyző 
Urbán Ildikó aljegyző 
Valamennyi osztályvezető 
Krupincza Tibor (2740 Abony, Bercsényi u. 25.) 
Retkes Mária (2740 Abony, Kapisztrán u. 43.) 
Kovács László (2740 Abony, Erzsébet királyné u. 22/A) 
Mészáros László (2740 Abony, Vasút út 104.) 
Kelemenné Kummer Erika (2740 Abony, Erzsébet királyné u. 24.) 
 

- - - 
 

19./ Napirendi pont tárgya: A KMOP-2.1.1.B „Abony város belterületi 
kapcsolatainak javítása az élhetőbb település 
megvalósítása érdekében” című pályázat, valamint a 
KMRFT-TEUT-2008. „Az Apponyi út felújítása” című 
pályázatokkal kapcsolatosan a kivitelező 
kiválasztásához kapcsolódó közbeszerzési eljárást 
lefolytató szervezet megbízása 

    
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 18 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a 
következő határozatot hozta: 
 
85/2009. (III. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat a KMOP-2.1.1.B „Abony város 
belterületi kapcsolatainak javítása az élhetőbb település megvalósítása érdekében” 
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című pályázat, valamint a KMRFT-TEUT-2008. „Az Apponyi út felújítása” című 
pályázatokkal kapcsolatosan a kivitelező kiválasztásához kapcsolódó 
közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megbízásáról 
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 2008. május 5. napján aláírt 

Megbízási Szerződés 2.2.2. pontja alapján megbízza a KÁR-MENTOR Bt-t a „Abony 
Város belterületi kapcsolatainak javítása az élhetőbb település megvalósítása 
érdekében” c. KMOP-2.1.1./B-08-2008-0053 azonosító számú, valamint a KMRFT-
TEUT - 2008. az Apponyi út felújítása” c. pályázatok kivitelezési és tervezési 
feladatainak ellátására történő közbeszerzési eljárás lefolytatására. 
 

2. A felek a megbízás díját 2.012.000,- Ft + Áfa összegben határozzák meg. A 
megbízási díj fedezete az „Abony Város belterületi kapcsolatainak javítása az 
élhetőbb település megvalósítása érdekében” c. KMOP-2.1.1./B-08-2008-0053. 
azonosító számú pályázat tekintetében a pályázatban biztosított. Az Apponyi út 
felújítása c. projekt tekintetében, Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
12.000,-Ft-ot, a működési céltartalék terhére biztosítja. 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a 
határozat mellékletét képező Megállapodás aláírására. 

 
Határidő:    2009. március 31. 
Felelős:    Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik: 

KÁR-MENTOR Bt. 
Jegyzői Titkárság 
Gazdasági Osztály 

A határozatról értesül: 
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
Dr. Németh Mónika jegyző 
Urbán Ildikó aljegyző 
KÁR-MENTOR Bt. 
A Polgármesteri Hivatal Osztályai  

 
 

85/2009.(III.26.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 
 

MEGÁLLAPODÁS 
 
amely létrejött egyrészről, Abony Város Önkormányzata (2740, Abony, Kossuth tér 1.) 
képviseli Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester mint megbízó - továbbiakban 
megbízó  
 
másrészről a KÁR-MENTOR Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (5008 Szolnok, Füst 
Milán út 3.) képviseli:Tóthné Dr. Besze Mária, mint megbízott - továbbiakban 
megbízott között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett. 
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1. Előzmények 
 

Felek között 2008. május 5-én Megbízási szerződés jött létre Abony Város 
Önkormányzata „Közbeszerzési tevékenységhez kapcsolódó általános feladatok 
folyamatos ellátása”, valamint „Az egyes közbeszerzési eljárások teljeskörű 
lebonyolítása” tárgyában. 
 
A szerződés 3.1. pontja értelmében a felek minden esetben egyedileg állapodnak meg 
az egyes eljárások lebonyolítására vonatkozó díj megállapításáról. 
 
2. A megállapodás tárgya 
 
Megbízó megbízza megbízottat, mint a közbeszerzési eljárásban a Megbízó 
Önkormányzat nevében eljáró szervezetet,  
„Abony Város belterületi kapcsolatainak javítása az élhetőbb település megvalósítása 
érdekében” c. KMOP-2.1.1./B-08-2008-0053. azonosító számú, valamint a KMRFT-
TEUT-2008 „Az Apponyi út felújítása” c. pályázatok kivitelezési feladatainak ellátására 
történő közbeszerzési eljárás lefolytatására, a felek között 2008. május 5-én megkötött 
szerződés 2.2. 2. pontjában foglalt részfeladatok ellátásával, a szerződés általános 
feltételei betartása mellett egyedileg megállapított díjazással. 
 
3. Megbízási díj mértéke, esedékessége 

 
3.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy megbízottat a 2. pontban foglalt 

feladat  maradéktalan, s szerződésszerű  ellátásáért megbízási díj  illeti meg, 
melynek mértéke: 2.012.000,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 2.414.400.-Ft, azaz 
kettőmillió-négyszáztizennégyezer-négyszáz forint, melyből bruttó 2.402.000,-Ft-ot 
a KMOP-2.1.1./B-08-2008-0053. azonosító számú pályázatból, bruttó 12.000,-Ft-
ot a működési céltartalék terhére biztosít az önkormányzat. 
 

3.2. Benyújtásra kerülő számlák ütemezése: 
Ajánlattételi felhívás és Ajánlati dokumentáció  
megküldése az ajánlattevők részére:      50% 
Az eljárást lezáró szerződés aláírása:      50%. 

 
4. Egyéb rendelkezések 
 
Jelen megállapodásban nem, vagy másképpen nem szabályozott kérdésekben a felek 
között 2008. május 5-én megkötött Megbízási Szerződés rendelkezései az irányadók. 
 
Abony, 2009. év március hó ..... nap 
 
…………………………………………                            …………………………………… 
              megbízó       megbízott 
 

- - - 
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20./ Napirendi pont tárgya: Az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság nem képviselő 
tagjának megválasztása 

    
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésül 
elmondta, hogy a Tiszta Udvar Rendes Ház Egyesület Szabó Ferenc jelölt elfogadását 
javasolta a testületnek. 
 
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, 1 tartózkodás 
mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a 
következő határozatot hozta: 
 
86/2009. (III. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat az Ügyrendi és Közbiztonsági 
Bizottság nem képviselő tagjának megválasztásáról 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 22.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve 
Abony Város Önkormányzatának a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 21/2007. (VI. 29.) számú rendelet 34.§ (1) bekezdésében 
foglaltakat, az alábbi határozatot hozta: 
 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 203/2006.(X.12.) számú határozatával 
létrehozott Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság nem települési képviselő tagjának 
 

Szabó Ferencet 
(2740 Abony, Szolnoki út 61.) 

 
megválasztja. 
 
A határozatról értesül:  
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
Dr. Németh Mónika jegyző 
Urbán Ildikó aljegyző 
Valamennyi Osztályvezető 
Szabó Ferenc 2740 Abony, Szolnoki út 61. 
 
Szabó Ferenc Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság tagja letette az esküt !  
 

- - - 
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21./ Napirendi pont tárgya: Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról 
    

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 18 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a 
következő határozatot hozta: 
 
87/2009. (III. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat a lejárt határidejű határozatokról 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, Abony Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete által hozott képviselő-testületi határozatok végrehajtása kapcsán 
az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi az alábbi 
határozatokat: 

 
 28/2008. (I. 31.) Polgárőrség autóvásárlás iránti kérelme 
 245/2008. (VI. 26.) Abony, 3311 hrsz-ú ingatlan birtokvédelme 
 316/2008. (IX.25.) Abonyi Lajos Múzeumi Kiállítóhely állagmegóvási és felújítási 

munkálataihoz fedezet biztosítása 
 317/2008. (IX.25.) Abonyi Lajos Múzeumi Kiállítóhely állagmegóvási és felújítási 

munkálataihoz fedezet biztosítása 
 Z-330/2008. (X. 16.) Abony, Kossuth tér 9. szám alatti (hrsz.: 862/3) ingatlan 

adásvételi szerződése 
 373/2008. (XI. 27.) Abony Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési 

koncepciója 
 406/2008. (XI. 27.) Jogi szaktudást igénylő feladatok ellátására kötött megbízási 

szerződés felmondása 
 419/2008. (XII.18.) A TÁMOP-3.1.4/08/02 kompetencia alapú oktatás, egyenlő 

hozzáférés – innovatív intézményekben pályázat benyújtására 
 Z-430/2008. (XII. 18.) Intexa Ingatlanfejlesztő Kft-vel kötött szerződés módosítása 
 5/2009. (I. 29.) A Szociális és Egészségügyi Minisztérium által meghirdetett téli 

közmunkaprogramban való részvétel meghosszabbítása és pályázati önerejének 
biztosítása 

 6/2009. (I. 29.) Az Országos Kyokushin Karate Gyermek és Serdülő Verseny 
megrendezésének támogatása 

 10/2009. (I.29.) Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola Pedagógia 
Programjának módosítása 
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 11/2009. (I. 29.) Főtér pályázat megvalósításához kapcsolódó kiviteli terv 
elkészítésére tervező megbízása 

 12/2009. (I. 29.) A 2009-2010. évi független értékbecslői feladatok ellátása 
 13/2009. (I. 29.) A 2009-2010. évi független földmérői feladatok ellátása 
 14/2009. (I. 29.) A 2009. évi városi rendezvények hangosítására kötendő 

szerződés jóváhagyása 
 17/2009. (I. 29.) Háziorvosi tevékenység ellátása céljából igénybevett orvosi 

rendelő helyiség bérleti szerződés meghosszabbítása a 2009. évre 
 18/2009. (I. 29.) Klapka Gy. u. 11/a. sz. alatti helyiségek más célú hasznosítása 
 Z-21/2009. (I. 29.) Petrezselyem Attila részére önkormányzati lakás 

önkormányzati érdekből történő bérbeadása 
 25/2009. (II. 12.) Abony Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének 

megalkotása 
 26/2009. (II. 12.) A Városi Asztalitenisz Verseny megrendezésének támogatása 
 Z-30/2009. (II. 12.) Bagi Mihály Attila részére önkormányzati lakás önkormányzati 

érdekből történő bérbeadása 
 Z-31/2009. (II.12.) A „Lehetőségek Fő tere – Kossuth tér környezetrendezése 

Abonyban” (I. ütem), KMOP-5.2.1/A-2008-0040 azonosító számú projekt kivitelező 
kiválasztására zajló közbeszerzési eljárást kezdeményező, KÉ-21617/2008. 
számú ajánlati felhívás hirdetményének módosítása 

 38/2009. (II. 26.) KMOP-4.3.2.-2008. Pest megye dél-keleti területi igényeit 
kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című pályázat 
megvalósításához kapcsolódó kiviteli terv elkészítésére tervező megbízása 

 39/2009. (II. 26.) KMOP-4.3.2.-2008. Pest megye dél-keleti területi igényeit 
kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című projekt 
projektmenedzsmenti feladatainak ellátására cég kiválasztása 

 43/2009. (II. 26.) Salgóbányai tábor működtetésére kötött Szolgáltatói szerződés 
módosítása 

 45/2009. (II. 26.) A KMOP 2008-2.3.1/C jelű „Parkolók és csomópontok 
fejlesztése” című benyújtott pályázat önerejének módosítása 

 48/2009. (II.26.) Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 
szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés céljából benyújtandó pályázatának 
támogatása 
 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő megjelölése nélkül 
hatályban tartja az alábbi határozatot: 
 

 278/2008. (VIII. 28.) Költségtakarékosság növelése a képviselő-testületi munka 
során, laptopok biztosítása, előterjesztések DVD-n vagy pendrive-n 
 

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

 
 306/2008. (IX. 25.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2009. évi csatlakozására és eljárási rendjének és 
megállapításának módjáról szóló szabályzat jóváhagyása 
Határidő: 2010. június 15. 

 315/2008. (IX.25.) Abonyi Lajos Múzeumi Kiállítóhely állagmegóvási és felújítási 
munkálataihoz fedezet biztosítása 
Határidő: 2009. május 31. 
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 359/2008. (X. 30.) Az Energia-Hatékony Önkormányzatok Szövetségéhez 
(EHÖSZ) való csatlakozás 
Határidő: 2009. december 31. 

 360/2008. (X. 30.) A városi szennyvíztelep tisztított szennyvizének elvezetéséről 
kötendő szerződésről 
Határidő: 2009. május 31. 

 361/2008. (X. 30.) A városi szennyvíztelep tisztított szennyvizének elvezetéséről 
kötendő szerződésről 
Határidő: 2009. május 31. 

 379/2008. (XI. 27.) TÁMOP-3.2.4/08./01/KMR pályázat benyújtás 
Határidő: 2009. december 31. 

 381/2008. (XI.27.) Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény igazgatói állására pályázat kiírása 
Határidő: 2009. május 31. 

 382/2008. (XI.27.) Somogyi Imre Általános Iskola igazgatói állására pályázat 
kiírása 
Határidő: 2009. május 31. 

 422/2008. (XII. 18.) Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola 50 éves 
évfordulója alkalmából kiadvány készítésére és a Kinizsi színmű bemutatására 
fedezet biztosítása 
Határidő: 2009. április 30. 

 426/2008. (XII.18.) TK-VÍZ Termelő és Szolgáltató Kft. „f.a.” felszámolási eljárása 
során készült vagyonfelosztási javaslat jóváhagyása 
Határidő: 2009. június 30. 

 Z-441/2008. (XII. 18.) Közbeszerzési eljárás indítása Főtér kivitelezésére 
Határidő: 2009. április 30. 

 Z-442/2008. (XII. 18.) Közbeszerzési eljárás indítása Főtér kivitelezésére 
Határidő: 2009. április 30. 

 4/2009. (I.29.) Megállapodás a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás által a 
logopédiai és gyógytestnevelési feladatok 2009. augusztus 31-ig történő 
ellátására 
Határidő: 2009. augusztus 31. 

 15/2009. (I. 29.) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2009. évi 
teljesítménykövetelményeinek alapját képező célok meghatározása 
Határidő: 2009. december 31. 

 27/2009. (II.12.) A társadalmi szervezetek 2009. évi önkormányzati 
támogatásának pályázati kiírása 
Határidő: 2009. március 31. 
 

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

- - - 
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22./ Napirendi pont tárgya: Tájékoztató bölcsőde és közoktatási intézmények 
infrastrukturális fejlesztésének támogatására pályázat 
tartalma 

    
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésül 
elmondta, hogy ezekhez a pályázatokhoz volt szükséges a kötvény szabályzat 
módosítása. 
 
Kérdezte van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és az 1-es számú 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 18 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett az előterjesztést és az 1-es számú határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, 
és a következő határozatot hozta: 
 
88/2009. (III. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat a bölcsőde és közoktatási 
intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatásáról szóló pályázat 
tartalmáról 
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület az 53/2009.(III.09.) számú határozat (Pingvines Óvoda) 2. pontját az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
„ 2. A pályázathoz szükséges 3.310.177,-Ft önerőt (20 %) a 2008. április 11-én 
kibocsátott kötvény terhére biztosítja.” 
 
Határozatról értesül: 
 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
 Dr. Németh Mónika jegyző 
 Urbán Ildikó aljegyző 
 Valamennyi Osztályvezető 
 Pa-Ku Consulting Bt. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a 2-es számú 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 18 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett az előterjesztést és a 2-es számú határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és 
a következő határozatot hozta: 
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89/2009. (III. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat a bölcsőde és közoktatási 
intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatásáról szóló pályázat 
tartalmáról 
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület az 52/2009.(III.09.) számú határozat (Szivárvány Óvoda) 2. pontját 
az alábbiak szerint módosítja: 
 
„2. A pályázathoz szükséges 5.601.755,-Ft önerőt (20 %) a 2008. április 11-én 
kibocsátott kötvény terhére biztosítja.” 
 
Határozatról értesül: 
 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
 Dr. Németh Mónika jegyző 
 Urbán Ildikó aljegyző 
 Valamennyi Osztályvezető 
 Pa-Ku Consulting Bt. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a 3-as számú 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 18 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett az előterjesztést és a 3-as számú határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és 
a következő határozatot hozta: 
 
90/2009. (III. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat a bölcsőde és közoktatási 
intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatásáról szóló pályázat 
tartalmáról 
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület az 55/2009.(III.09.) számú határozat (Gyöngyszemek Óvoda) 2. 
pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 
„2. A pályázathoz szükséges 2.027.954,-Ft önerőt (20 %) a 2008. április 11-én 
kibocsátott kötvény terhére biztosítja.” 
 
Határozatról értesül: 
 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
 Dr. Németh Mónika jegyző 
 Urbán Ildikó aljegyző 
 Valamennyi Osztályvezető 
 Pa-Ku Consulting Bt. 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a 4-es számú 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 18 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett az előterjesztést és a 4-es számú határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és 
a következő határozatot hozta: 
 
91/2009. (III. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat a bölcsőde és közoktatási 
intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatásáról szóló pályázat 
tartalmáról 
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület az 56/2009.(III.09.) számú határozat (Somogyi Iskola) 2. pontját az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
„2. A pályázathoz szükséges 18.408.000,-Ft önerőt (20 %) a 2008. április 11-én 
kibocsátott kötvény terhére biztosítja.” 
 
Határozatról értesül: 
 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
 Dr. Németh Mónika jegyző 
 Urbán Ildikó aljegyző 
 Valamennyi Osztályvezető 
 Pa-Ku Consulting Bt. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és az 5-ös számú 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 18 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett az előterjesztést és az 5-ös számú határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, 
és a következő határozatot hozta: 
 
92/2009. (III. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat a bölcsőde és közoktatási 
intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatásáról szóló pályázat 
tartalmáról 
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület az 57/2009.(III.09.) számú határozat (Gyulai Iskola) 2. pontját az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
„2. A pályázathoz szükséges 4.677.700,-Ft önerőt (20 %) a 2008. április 11-én 
kibocsátott kötvény terhére biztosítja.” 
 
Határozatról értesül: 
 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
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 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
 Dr. Németh Mónika jegyző 
 Urbán Ildikó aljegyző 
 Valamennyi Osztályvezető 
 Pa-Ku Consulting Bt. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a 6-os számú 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 18 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett az előterjesztést és a 6-os számú határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és 
a következő határozatot hozta: 
 
93/2009. (III. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat a bölcsőde és közoktatási 
intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatásáról szóló pályázat 
tartalmáról 
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület az 54/2009.(III.09.) számú határozat (Szivárvány Bölcsőde) 2. 
pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 
„2. A pályázathoz szükséges 4.770.724,-Ft önerőt (20 %) a 2008. április 11-én 
kibocsátott kötvény terhére biztosítja.” 
 
Határozatról értesül: 
 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
 Dr. Németh Mónika jegyző 
 Urbán Ildikó aljegyző 
 Valamennyi Osztályvezető 
 Pa-Ku Consulting Bt. 

- - - 
 
Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, így Romhányiné dr. Balogh Edit 
polgármester a nyílt ülést bezárta. 
 
Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját! 
 
Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült! 
 

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

Dudinszky István               Földi Áron  
jegyzőkönyvi hitelesítők 


