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J  E  G  Y  Z  Ő  K  Ö  N  Y  V  

 
Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-i 
üléséről. 
 
Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Bánné Hornyik Mária, 
Csányi Tibor, Dr. Egedy Zsolt, Habony István, Kocsiné Tóth Valéria, Kovács László, 
Mészáros László, Murvainé Kovács Rita, Paczáriné Barna Rozália, Parti Mihály, Pető 
Istvánné, Retkes Mária, Szabó András Istvánné, Varga Sándorné Képviselő-
testület tagjai 15 fő. 
 
Napirend tárgyalása közben érkezett: Földi Áron, Gulykáné Gál Erzsébet, 
Krupincza Tibor képviselő. 
 
Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: dr. Németh Mónika jegyző, dr. Pástét 
Rita jegyzői titkárságvezető, Kovács Teodóra humán közszolgáltatások és 
munkaügyi osztályvezető, Pillmayer Lénárdné gazdasági osztály részéről, Gönczöl 
Erika gazdasági osztály részéről, Dusa Zsuzsanna településfejlesztési osztályvezető, 
Győri Lászlóné hatósági és építésügyi osztályvezető-helyettes, Bóta Lászlóné 
Okmányiroda vezetője, Bankó Gábor Okmányiroda részéről, Egedi Bernadett és 
Szekeres Marianna jegyzőkönyvvezetők. 
 
Jelen volt továbbá: Nagy Andrea Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény mb. igazgatója, Korbély 
Csabáné Abonyi Lajos Művelődési Ház és Könyvtár, Múzeumi Kiállítóhely vezetője, 
Bakosné Kocsi Judit Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
igazgatója, Kollár Péter ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója,  Kemecsei 
Antal ABOKOM Nonprofit Kft. részéről, Sulyok Istvánné ABOKOM Nonprofit Kft. 
részéről. 
 
Meghívottként jelen volt: Dr. Szebellédi István könyvvizsgáló, ifj. Bicskei Bertalan 
OLLÉ Programiroda Kht. programmenedzser és munkatársa, Deákné Orosz 
Zsuzsanna CTKT HSZK vezetője, Dr. Ferenczi Norbert CTKT Munkaszervezet 
vezetője. 
 
Jelenlévő bizottsági tag: Temesközy Tamás. 
 
Állampolgári megjelenés: 7 fő 

- - - 

Romhányiné Dr. Balogh Edit: Köszöntötte a képviselő-testületi ülésen 
megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 fővel határozatképes, az 
ülést megnyitotta. Földi Áron, Gulykáné Gál Erzsébet és Krupincza Tibor képviselők 
késésüket jelezték. 
 
A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot. Névsor szerint Bánné Hornyik 
Mária és Habony István képviselők a jegyzőkönyvi hitelesítők. 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a jegyzőkönyvi hitelesítők 
személyének elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett, egyhangúlag egyetértett Bánné Hornyik Mária és Habony 
István jegyzőkönyvi hitelesítők személyével. 
 
Ismertette a napirendi pontokat. 
 
Elmondta, hogy a 4. napirendi pont címe „Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 
Humán Szolgáltató Központja Alapító Okiratának módosítása” az alábbira módosul: 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevezetése. 
 
Javasolta továbbá a meghívóban kiadott 7. napirendi pont „Együttműködési Operatív 
Programok 2007-2013 (ETE) – „HU-SK Együttműködési Program” című pályázati 
felhívásra Távmunka-ház pályázat dokumentációjának elkészítésére megbízás 
adása” 27. napirendi pontként történő megtárgyalását, tekintettel arra, hogy az 
Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság a szünetben tárgyalja. 
 
Földi Áron képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők száma 
16 fő. 
 
Retkes Mária: Elmondta, hogy a kiküldött anyagok között két olyan előterjesztés is 
van, mely a napirendi pontok között nem szerepel: „Abony Város Díszpolgára” cím 
alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 22/1995. (XI.07.) számú rendelet 
módosításáról, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 
5/2000. (II. 29.) rendelet módosítása című előterjesztések. Kérdése, hogy ezek a 
napirendi pontok nem kerülnek megtárgyalásra? 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Válaszként elmondta, hogy az említett napirendi 
pontok nem kerülnek megtárgyalásra, tekintettel arra, hogy a bizottságok napirendről 
történő levételüket javasolták. 
 
Kérdezte, hogy van-e még a napirendi pontokkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás, 
más napirendi javaslat? 
 
Több kérdés, hozzászólás, napirendi javaslat nem volt. 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a Kécskei u. 1. sz. 4827 hrsz-ú 
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása című 
napirendi pont zárt ülésen történő tárgyalásáról. 
 
Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen és 5 nem szavazattal, 2 
tartózkodás mellett a Kécskei u. 1. sz. 4827 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása című napirendi pont zárt ülésen 
történő tárgyalását nem fogadta el, és a következő határozatot hozta: 
 

366/2008. (XI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított 
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jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony Város Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2007. (VI. 29.) 
számú rendelet 8. § (3) bekezdésének b) pontjában foglaltakat, a 
„Kécskei u. 1. sz. 4827 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása” című napirendi 
pontot nyílt ülésen tárgyalja. 
 
Határidő: azonnal, 2008. november 27. 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 
- - - 

 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a nyílt és zárt ülés napirendi 
pontjainak elfogadásáról a módosításokkal együtt. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett, egyhangúlag a nyílt és zárt ülés napirendi pontjait a 
módosításokkal együtt elfogadta. 
 
Zárt ülés: 
 
Napirend:        Előadó: 
 

1. Fellebbezések elbírálása    Habony István 
Szociális és Eü. Biz. Eln. 

 
2. „Abony Város Díszpolgára” cím adomá-  Kovács László 

nyozására benyújtott javaslatok megtárgyalása Ügyrendi és Közbizt. Biz. Eln. 
 
Nyílt ülés: 
 
Napirend:        Előadó: 
 

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

2. OLLÉ Program keretében megvalósítandó pályák Romhányiné dr. Balogh Edit 
megépítése      Polgármester 
 

3. Tájékoztató a Ceglédi Többcélú Kistérségi   Romhányiné dr. Balogh Edit 
Társulás alakulása óta eltelt időszakról  Polgármester 
 

4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevezetése Romhányiné dr. Balogh Edit 
       Polgármester 

 
5. Szociális és Munkaügyi Minisztérium által  Romhányiné dr. Balogh Edit 

meghirdetett téli közmunkaprogram pályázat Polgármester 
önerejének meghatározása 
 

6. TÁMOP-3.2.4./08./01/KMR pályázat benyújtása Romhányiné dr. Balogh Edit 
Polgármester 
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7. Keviterv Plusz Kft-vel kötött vállalkozási   Romhányiné dr. Balogh Edit 
szerződés módosítása    Polgármester 
 

8. Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és  Bánné Hornyik Mária 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani   Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln. 
Intézmény igazgatói állására pályázat kiírása 
 

9. Somogyi Imre Általános Iskola igazgatói állására Bánné Hornyik Mária 
pályázat kiírása     Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln. 
 

10. Abony Város Önkormányzat helyi iparűzési  Romhányiné dr. Balogh Edit 
adóról szóló 22/1997. (XII.09.) számú rende- Polgármester 
letének módosítása 

 
11. Abony Város Önkormányzat építményadójáról Romhányiné dr. Balogh Edit 

szóló 20/1998. (XII.19.) számú rendeletének Polgármester 
módosítása 

 
12. Abony Város Önkormányzat magánszemélyek Romhányiné dr. Balogh Edit 

kommunális adójáról szóló 21/1999. (XII.29.) Polgármester 
számú rendeletének módosítása 

 
13. Önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérle- Romhányiné dr. Balogh Edit 

téről, valamint elidegenítéséről szóló 17/2007. Polgármester 
(IV.26.) sz. rendelet módosítása 
 

14. Nem lakás célú helyiségek 2009. évi minimális Romhányiné dr. Balogh Edit 
bérleti díjának megállapítása    Polgármester 
 

15. 2009. évi mezőgazdasági haszonbérleti, valamint Romhányiné dr. Balogh Edit 
a piacterület bérleti díjak megállapítása  Polgármester 
 

16. A közterületek eltérő használatáról szóló   Romhányiné dr. Balogh Edit 
27/2003.(XII.17.) sz. rendelet módosítása  Polgármester 
 

17. Városi Ebédlő és a Városházában lévő díszterem Retkes Mária 
bérleti díjának jóváhagyása    Pénzügyi Biz. Eln. 

 
18. A Közoktatási és Közművelődési Intézmények  Retkes Mária 

által használt korlátozottan forgalomképes vagyon-Pénzügyi Biz. Eln. 
tárgyak bérleti díjának jóváhagyása 
 

19. Városi Sportcsarnok bérleti díjtételeinek jóvá- Retkes Mária 
hagyása      Pénzügyi Biz. Eln. 
 

20. ABOKOM Nonprofit Kft. gépjárművei, munka- Romhányiné dr. Balogh Edit 
gépei 2009. évi díjtételének és óradíjainak meg- Polgármester 
határozása 
 

21. Települési folyékony hulladék elszállításáról és Romhányiné dr. Balogh Edit 
ártalmatlanításáról 10/2003.(VII.14.) számú  Polgármester 
rendelet módosítása 

 
22. Abony Városi Strandfürdő 2009. évi díjainak Romhányiné dr. Balogh Edit 

megállapítása      Polgármester 
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23. Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből Romhányiné dr. Balogh Edit 

szolgáltatott ivóvízért, a közüzemi csatornamű Polgármester 
használatáért fizetendő díjak megállapításáról, a 
díjalkalmazás feltételeiről szóló 19/2004. (VII.29.)  
sz. rendelet módosítása 
 

24. Vásár- és piactartás rendjéről szóló 16/2001. Kovács László 
(XII.06.) sz. rendelet módosítása   Ügyrendi és Köbizt. Biz. Eln. 
 

25. Salgóbányai tábor 2009. évi térítési díjának  Romhányiné dr. Balogh Edit 
megállapítása      Polgármester 
 

26. Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság nem  Romhányiné dr. Balogh Edit 
képviselő tagjának megválasztása   Polgármester 
 

27. Együttműködési Operatív Programok 2007-2013  Földi Áron 
(ETE) – „HU-SK Együttműködési Program” című  Képviselő 
pályázati felhívásra Távmunka-ház pályázat  
dokumentációjának elkészítésére megbízás adása 

 
28. „Lehetőségeink Főtere” – Kossuth tér környezet- Romhányiné dr. Balogh Edit 

rendezési Abonyban c. projekt közbeszerzési Polgármester 
feladatainak ellátására cég kiválasztása 

 
29. „Lehetőségeink Főtere” – Kossuth tér környezet- Romhányiné dr. Balogh Edit 

rendezési Abonyban c. projekt projektmenedzs- Polgármester 
menti feladatainak ellátásra cég kiválasztása 

 
30. Tájékoztató Abony Város Önkormányzat 2008. Romhányiné dr. Balogh Edit 

III. negyedévi pénzügyi teljesítési adatairól  Polgármester 
 

31. Abony Város Önkormányzat 8/2008. (II.28.)  Romhányiné dr. Balogh Edit 
számú költségvetési rendelet módosítása  Polgármester 
 

32. Abony Város Önkormányzat 2009. évi költség-  Romhányiné dr. Balogh Edit 
vetési koncepciója     Polgármester 
 

33. Háziorvosi tevékenység ellátása céljából igénybe Romhányiné dr. Balogh Edit 
vett orvosi rendelőhelyiségek bérleti szerződés Polgármester 
meghosszabbítása 2009. évre 
 

34. Az Önkormányzat fenntartásában működő   Romhányiné dr. Balogh Edit 
nevelési-oktatási intézményekben igénybe vett Polgármester 
szolgáltatásokért kérhető térítési díjak és tandíjak 
megállapításának szabályairól szóló 13/2005.(V.17.) 
sz. rendeletének módosítása 
 

35. Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Bánné Hornyik Mária 
Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Program- Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln. 
jának módosítása 
 

36. Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészet- Bánné Hornyik Mária 
oktatási Intézmény Pedagógiai Programjának  Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln. 
módosítása 
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37. Az egyházi ingatlan kártalanítási összeg befek- Retkes Mária 

tetésének elbírálása     Pénzügyi Biz. Eln. 
 

38. Kécskei u. 1. sz. 4827 hrsz-ú önkormányzati Romhányiné dr. Balogh Edit 
tulajdonban lévő ingatlan értékesítésére kiírt Polgármester 
pályázat elbírálása 
 

39. Jogi szaktudást igénylő feladatok ellátására kötött Romhányiné dr. Balogh Edit 
megbízási szerződés felmondása   Polgármester 
 

40. Balatonszárszói Ifjúsági Tábor üzemeltetési  Romhányiné dr. Balogh Edit 
feladatainak ellátásra kötendő együttműködési Polgármester 
megállapodás jóváhagyása 
 

41. KEOP-1.3.0 Ivóvízminőség javítási pályázat Kovács László 
benyújtásához kapcsolódó megvalósíthatósági  Ügyrendi és Közbizt. Biz. Eln. 
tanulmány készítésére kötött megbízási szerződés 
felülvizsgálata 

 
42. 2009. évi rendezvényterv elfogadása  Bánné Hornyik Mária 

Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln. 
 

43. Abony Város Önkormányzat 2009. évi  Romhányiné dr. Balogh Edit 
munkatervének elfogadása    Polgármester 

 
- - - 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e napirend előtti kérdés, 
hozzászólás? 
 
Retkes Mária: Elmondta, hogy a kötvénnyel kapcsolatban kaptak ismét egy 
kimutatást. Október 16-án bizonyos ingatlan megvásárlására elkülönítettek 
15.743.475,- Ft-ot, mely ingatlan azonban nem került megvásárlásra. Kérdése, hogy 
mi történt ezzel az elkülönített pénzzel? Szeretne ezzel kapcsolatban felvilágosítást 
kapni. 
 
Kovács László: Elmondta, hogy az ősz beálltával a dűlőutak állapota nagyon 
rosszra fordult, járhatatlanná vált. Kérte a Polgármesteri Hivatalt és az ABOKOM 
Nonprofit Kft-t, hogy tekintsék át a helyzetet, és ahol szükséges, legalább a 
vízelvezetést tegyék rendbe. A dűlőkben lakók már többször jelezték, állandó 
anomália, hogy a közvilágítás nem mindig megfelelően működik. Meg kell nézni este, 
ki kell küldeni a közterület-felügyelőket, hogy hol nincs közvilágítás, és ezt pótolni 
kell. 
 
Olyan információkat hallott, hogy a Somogyi Iskolában egy pedagógust 
bántalmaztak, megvertek. Tájékoztatást kért a Somogyi Iskola részéről, hogy történt-
e büntető feljelentés, ki volt az elkövető. Kérte, hogy vizsgálják ki az ügyet. 
 
Parti Mihály: Hozzászólásával csatlakozna Kovács László képviselőtársa által 
elmondottakhoz. Hangsúlyozta, az ősz beálltával jó lenne, ha közterületi műtárgyaik, 
szobraik megóvásuk érdekében takarásra kerülnének. Kötelességük az utókor 
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számára ezeket a műtárgyakat megőrizni, olyan állapotban átadni, hogy az 
tisztességes emlék legyen a város elkövetkezendő nemzedékének is. Úgy tudja, 
hogy a fásítási program során az önkéntes hozzájárulás nem lett teljes egészében 
kimerítve. A rá eső részt felajánlotta a karácsonyi díszítés, kivilágítás céljára. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: A Képviselő-testület nevében köszönetét fejezte ki a 
Szociális és Egészségügyi Bizottságnak az Egészségnap megszervezéséért. 
Nagyon jó sikerült rendezvény volt. Köszönetét fejezte ki továbbá Pető Istvánné 
képviselőtársának a Véradónap megszervezéséért. 
 
Varga Sándorné: Hangsúlyozta, hogy a Vasút út – Hunyadi út sarkán a kockakő 
teljesen fölfordult. Kérte, hogy a Hivatal jelezze a problémát a Közútkezelő Kht. felé, 
mert balesetveszélyes. 
Javasolta, hogy a Taverna és a Sportcsarnok közötti falrészt minél előbb hozzák 
rendbe. 
 
Dr. Egedy Zsolt: Köszönetét fejezte ki a Szociális és Egészségügyi Bizottságnak az 
Egészségnap megszervezéséért, mely nagyon jó hangulatú rendezvény volt. Aki 
részt vett ezen a tartalmas délelőtti rendezvényen, komoly információkat kaphatott a 
saját egészségével kapcsolatban, valamint útbaigazítást, hogy merre kell tovább 
lépnie, ha az egészségét hosszú távon meg kívánja őrizni. 
Kiemelte, hogy Murvainé Kovács Rita és Paczáriné Barna Rozália képviselőtársai 
oroszlánrészt vállaltak a rendezvény megszervezésében. Külön köszönetét fejezte ki 
a szponzoroknak. 
Köszönetet mondott továbbá a Fúvószenekari Egyesületnek is a Márton Napi 
felvonulás megszervezéséért. 
Több állampolgári megkeresés történt irányába a közterületen hosszú ideje jelenlévő 
sóderrakások, közterületen parkoló kamionok és egyéb, ott elhelyezett tárgyak 
tekintetében. A mai képviselő-testületi ülés napirendjei között szerepel a közterületek 
eltérő használatáról szóló rendelet módosítása. Úgy gondolja, hogy körbe kellene 
járni a települést, és az évek óta illegálisan elhelyezett sóderrakásokat, és az 
illegálisan parkoló kamionok kérdését nyugvópontra kellene helyezni. 
 
Mészáros László: Elmondta, hogy szeptember végi Gazdasági Bizottsági ülésen 
szóba került a Hunyadi út – Vasút út sarkán a kockakő állapota. Úgy tudja, hogy a 
Hivatal részéről az ezzel kapcsolatos levél megküldésre került a Közútkezelő Kht-
nak. A legutóbbi bizottsági ülésen is szóba került, hogy a Közútkezelő Kht. továbbra 
sem kezeli ezt a problémát. A tél beállta előtt ez az útszakasz ténylegesen 
veszélyes. Bízik benne, hogy nem várják meg a rekonstrukciós munkálatokat, és 
elvégzik még ez év folyamán a helyreállítást. 
 
Habony István: Mint a Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnöke, jól eső érzéssel 
hallgatta azokat az elismerő szavakat, melyek az Egészségügyi Nappal kapcsolatban 
elhangzottak. Mint a Bizottság Elnöke, nem emelne ki senkit, mindenki 
tisztességesen dolgozott ezen a napon, és úgy gondolja mindenki helyt is állt ezen a 
napon. Tanulsága a napnak mindenféleképpen, hogy a jövőben hasonló 
rendezvényeket szervezni kell, mert a megjelentek kb. 1/3-a kapott olyan véleményt, 
hogy az egészségével kapcsolatban keresse fel a háziorvosát. Ez viszont azt jelenti, 
hogy embertársaik között vannak, akik rászorulnak a fokozottabb önellenőrzésre, 
illetve orvosi szolgálatra. Ez az egészségügyi társadalomnak annyiban jelzés, hogy a 
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prevenció elé menni mindig könnyebb, és ehhez a jövőben is segítséget nyújt az 
orvostársadalomnak és az egészségügyi társadalomnak a Bizottság. Megköszönte 
mindenkinek az Egészségügyi Nappal kapcsolatban végzett munkáját, és 
mindazokét, akik segítettek ebben a mozgósításban. 
 
A Mindenszentek és a Halottak Napja során szinte valamennyien kint jártak a 
temetőkben. Állampolgári megkeresés és saját tapasztalat alapján kéri a 
temetőfenntartó egyházat, az Egyházközség elnökét, és az Egyházközség elnökségi 
tagságát, hogy a XXI. századnak megfelelően teremtsenek olyan körülményeket a 
temetőkben, amely az odalátogató állampolgárok méltó megbecsülését jelenti. A 
megkereséseket követően nagyon sok temetőt megnézett a Tiszántúlon is. Nagyon 
sok helyen bent van a temetőben a vezetékes víz is, és nem okoz gondot a 
temetőben a vízvétel. Jó lenne, ha a következő időszakban figyelmet fordítanának 
erre, annak ellenére, hogy a temetők egyházi gondozásban vannak. 
A másik ilyen nagyon fontos téma, hogy a temetőben a megfelelő higéniás 
feltételeket meg kell teremteni a mosdóhelyiségek létrehozásával. 
Úgy gondolja, hogy ez közös ügyük. Kéri a Hivatalt, hogy készítsék elő a 
temetőrendeletet, tárgyaljanak erről a kérdésről. 
 
Parti Mihály: Az előző években is jogos igénye volt a lakosságnak a lomtalanítás. A 
környező településeken ez megvan szervezve. A tél beállta előtt Abonyban is fontos 
lenne ennek megszervezése, annál is inkább, mert ezeknek a lomoknak egy része 
valószínűleg külterületen kerül majd elhelyezésre.  
Egyetért Habony István képviselőtársa által elmondottakkal. Közös gondolkodásra 
van szükség az önkormányzat és a fenntartó egyházak tekintetében. A temetők 
fenntartásának költsége az egyházadóból tevődik össze, mely nem hajtható be úgy, 
mint a polgári adó. Sajnos egyre kevesebb állampolgár fizeti az egyházadót. 
 
Dr. Egedy Zsolt: Úgy gondolja, az önkormányzatnak arról is gondoskodnia kellene, 
hogy a nagytemető mellett lévő buszmegállóhoz egy kerékpártárolót telepítsen. Az itt 
felszálló abonyi állampolgárok a nagytemetőben helyezik el a kerékpárokat arra az 
időszakra, amíg távol vannak. 
Hangsúlyozta, nagyon nagy gondot okoz az is, hogy egyre inkább nő azoknak a 
száma, akik a szemetet a nagytemetőbe hordják be. A legnagyobb gond, hogy ennek 
megoldása, megelőzése egyszerű eszközökkel nagyon úgy tűnik, hogy nem 
működik. 
Kiemelte, hogy ebben az esztendőben sajnálatos módon mind a kistemetőbe, mind a 
nagytemetőbe több betörési kísérlet történt, melyek nagy része eredménnyel zárult. 
Elvitték a 200 ezer forintért vásárolt fűkaszát, a kistraktort, másik temetőből szintén 
elvitték a fűkaszát, a létrát stb., többszázezres kárt okozva a Római Katolikus 
Egyházközségnek. Ezt a gondot tovább tetézte, hogy Mindenszentek előtt 
megrendelt szemétszállításra az Egyházközség 900 ezer forintos árajánlatot kapott 
az ABOKOM Nonprofit Kft-től. Ennek finanszírozására nem volt megfelelő anyagi 
fedezet, a szemétszállítás kérdése, kivitelezése a mai napig is tart. Hosszú 
utánajárás, egyeztetés, és különböző csatornákból jövő felajánlások vezettek oda, 
hogy megfelelő anyagi keretek között el lehessen szállítani a szemetet. Ez a 
szemétszállítás, mint problémakör túlmutat ezen a kérdésen, hiszen továbbra is 
megoldatlan Abony városában az ún. zöld hulladék begyűjtése, és elszállítása. Az 
elmúlt esztendőben a nagytemetőben portalanításra kerültek a temetői utak, mely 
jelentős anyagi kiadással járt. Következő évben be van terezve a kistemetőben az 
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utak portalanítása. A középtávú tervek között szerepel mindkét temetőben egy angol 
wc-s illemhely kiépítése. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Az ABOKOM Nonprofit Kft. keretszerződése terhére 
áttekintésre kerül, hogy milyen teljesítést végzett az ABOKOM, s amennyiben van 
még szabad keret, akkor a dűlőutakra, illetve a lomtalanításra adnak megrendelést, 
melyről tájékoztatják a lakosságot és a képviselő-testületet. Átnézik, hogy a 
keretszerződésből mennyi a fel nem használt rész, s mi az, ami még belefér, minek a 
terhére lehet megoldani. 
Megköszönte Parti Mihály és Szabó Andrásné képviselőtársának a fásításból történő 
felajánlást. Ezek a keretek a képviselők kérésére olyan célra lesznek felhasználva, 
amelyet javasolnak. Szabó Andrásné képviselő aprókő kiszállítását kérte a Mikes 
Kelemen út padkázásához, Parti Mihály a karácsonyi világítás céljára ajánlotta fel a 
megmaradt összeget. 
A Közútkezelő Kht.-nak több megkeresést küldtek az utakkal kapcsolatban. Az 
Újszászi út kátyúzásával, Baross Gábor út felújításával kapcsolatban érkeztek már 
képviselői és lakossági megkeresések. A jövő évi költségvetésük tervezéséhez 
összeírják a Közútkezelő Kht. tulajdonában lévő utakkal kapcsolatos problémákat, és 
ismételten el fogják küldeni, hogy a jövő évben tervezzék be ezen utak kátyúzását, 
illetve szélesítését. 
A Taverna és a Sportcsarnok közötti falrésszel kapcsolatban elmondta, hogy a Főtér 
terve az egész kerítés elbontását tartalmazza. Egészen más fajta telekalakításra, 
illetve lekerítésre lesz szükség. Ha a szolnoki közintézményeket megnézik, 
nincsenek körbekerítve. Nem indokolt, hogy a Sportcsarnok és a Gimnázium előtt 
kerítés legyen kiépítve. A Taverna és Sportcsarnok közötti kerítést viszont meg kell 
oldani, hogy a salakospályára és az iskola udvarába idegenek ne menjenek be. 
Javasolta, hogy a munkaterv valamelyik hónap napirendjei közé kerüljön fölvételre a 
temetők rendtartása, üzemeltetési szabályzatának áttekintése. Nyújtsanak segítséget 
az Egyházaknak, akár pályázatok figyelésével stb. Meg kell nézni, hogy miben 
tudnak segíteni. 
A Somogyi Imre Általános Iskolában történtekről nem kapott hivatalosan az 
igazgatótól jelzést. Írásban tájékoztatást fog kérni, hogy ténylegesen történt-e 
pedagógus bántalmazás. 
A kötvénnyel kapcsolatban elmondta, hogy a kamatmarzsból és az átváltásból 
származott pluszbevétel, 20 millió 600 ezer forint, illetve 16 millió forint többlet. A 
kötvényből kivételre került 15 millió forintot termeszétesen vissza fogják pótolni. 
Átmenetileg a likviditási gondot enyhítette, ugyanis nincs folyószámlahitel, s a napi 
fizetéseket folyamatosan kell teljesíteni. Amennyiben decemberi hónapban a Tesco 
bevétele megérkezik, a kivett összeg azonnal visszapótlásra fog kerülni. 
 
Kérdezte, hogy van-e még napirend előtti kérdés, hozzászólás? 
 
Több napirend előtti kérdés, hozzászólás nem volt.  
 

- - - 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy Dr. Szebellédi István könyvvizsgáló 
kérte, hogy a meghívóban 31. napirendi pontként szereplő Abony Város 
Önkormányzat 8/2008. (II.28.) számú költségvetési rendelet módosítása, valamint 
32. napirendi pontként szereplő Abony Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési 
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koncepciója című napirendi pontokat a képviselő-testület a nyílt ülésen 1., illetve 2. 
napirendi pontként tárgyalja. 
 
Dr. Egedy Zsolt: Támogatja a könyvvizsgáló úr kérését. 
 
Romhányniné dr. Balogh Edit: Kérte a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a 
meghívóban 31. napirendi pontként szereplő Abony Város Önkormányzat 8/2008. 
(II.28.) számú költségvetési rendelet módosítása című napirendi pont nyílt ülés 1. 
napirendi pontjaként történő megtárgyalásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett, egyhangúlag a meghívóban 31. napirendi pontként szereplő 
Abony Város Önkormányzat 8/2008. (II.28.) számú költségvetési rendelet 
módosítása című napirendi pont nyílt ülés 1. napirendi pontjaként történő 
megtárgyalását elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 

367/2008. (XI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított 
jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony Város Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2007. (VI. 29.) 
számú rendelet 16. §-ában foglaltakat, a meghívóban 31. 
sorszámmal szereplő „Abony Város Önkormányzat 8/2008. (II.28.) 
számú költségvetési rendelet módosítása” című napirendi pontot 
nyílt ülés 1. napirendi pontjaként tárgyalja. 
 
Határidő: azonnal, 2008. november 27. 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 
- - - 

 
Romhányniné dr. Balogh Edit: Kérte a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a 
meghívóban 32. napirendi pontként szereplő Abony Város Önkormányzat 2009. évi 
költségvetési koncepciója című napirendi pont nyílt ülés 2. napirendi pontjaként 
történő megtárgyalásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett, egyhangúlag a meghívóban 32. napirendi pontként szereplő 
Abony Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója című napirendi pont 
nyílt ülés 2. napirendi pontjaként történő megtárgyalását elfogadta, és a következő 
határozatot hozta: 
 

368/2008. (XI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított 
jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony Város Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2007. (VI. 29.) 
számú rendelet 16. §-ában foglaltakat, a meghívóban 31. 
sorszámmal szereplő „Abony Város Önkormányzat 2009. évi 
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költségvetési koncepciója” című napirendi pontot nyílt ülés 2. 
napirendi pontjaként tárgyalja. 
 
Határidő: azonnal, 2008. november 27. 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 
- - - 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Bejelentette, hogy a képviselő-testület az Ötv. 12.§ 
(4) bekezdés a.) pontja értelmében a „Fellebbezések elbírálása”, valamint „Abony 
Város Díszpolgára” cím adományozására benyújtott javaslatok megtárgyalása című 
napirendi pontokat zárt ülésen tárgyalja. 
 
Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül! 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Bejelentette, hogy a zárt ülést követően a képviselő-
testület nyílt ülésen folytatja munkáját. 
 
Elmondta, hogy a képviselő-testület döntése alapján 2008. évben az „Abony Város 
Díszpolgára” címet Nagy András esperes plébánosnak adományozzák. 
 
Elmondta továbbá, hogy képviselő-testület döntése alapján Abony Város 
Önkormányzat 8/2008. (II.28.) számú költségvetési rendelet módosítása című 
napirendi pont megtárgyalásával kezdik a nyílt ülést. 
 
Dr. Egedy Zsolt képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők 
száma 15 fő. 
 
1./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat 8/2008. (II.28.) számú  

 költségvetési rendelet módosítása 
    
    Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
Kiegészítésként elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság, valamint az Ügyrendi és 
Közbiztonsági Bizottság javasolta a költségvetési rendelet elfogadását. Kérdezte 
Retkes Máriát, a Pénzügyi Bizottság Elnökét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést 
tenni? 
 
Retkes Mária: Szóbeli kiegészítést nem kívánt tenni. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, dr. Szebellédi István könyvvizsgálót, hogy 
van-e észrevétele a költségvetési rendelet módosításával kapcsolatban? 
 
Dr. Szebellédi István: Nagyon fontosnak tartja, hogy az előirányzat-rendezések 
megtörténjenek, melyet könyvvizsgálói véleményében is leírt. Januárban lehet az 
utolsó módosítást megtenni. 
 
Dr. Egedy Zsolt képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők 
száma 16 fő. 
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Dr. Egedy Zsolt: A költségvetési rendeletmódosításban meglepő dolgokat vett 
észre. Az alapállás mindenkor az volt, s reméli, a jövőben is így lesz, hogy 
megtörtént eseményeket, testületi döntéseket és azok pénzügyi következményeit 
vezetik át a költségvetési rendeletben. Ebben a rendeletmódosításban azonban van 
egy olyan tétel, amely mögött nem áll képviselő-testületi döntés. A képviselő-testület 
tárgyalta az adott témakört, de nem adta hozzá támogatását. Sajnálatos módon azt 
kell megállapítani, hogy ez a tétel ebbe a rendeletmódosítási tervezetbe be lett 
csempészve. Ha elfogadja a képviselő-testület utólag megtapasztalja a 
következményeit. Úgy gondolja, ez nem korrekt. A beléptető rendszerről, és a Hivatal 
őrzés-védelméről van szó. 
 
Dr. Németh Mónika: Elmondta, hogy nem ő kezdeményezte ezt a jellegű módosítást 
a költségvetési rendeletben. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta, hogy vegyék ki a rendeletből ezt a részt. A 
képviselő-testület tárgyalta a beléptető rendszer kérdését, a személyt illetően nem 
született döntés. 
Javasolja az 5. sz. melléklet 36. pontjának rendeletből történő kivételét, ezzel együtt 
a rendeletmódosítást elfogadásra javasolta. 
Hangsúlyozta, hogy a Hivatal őrzés-védelme nem szerepel az ABOKOM Nonprofit 
Kft. szerződésében. El kell dönteni, hogyan legyen megvalósítva a Hivatal őrzése. 
Felelőtlen hozzáállás, hogy fedezetet nem biztosítanak a rendszer kialakításához, az 
élő személy által történő vagyonvédelemhez se, ugyanakkor a felelősséget a Hivatal 
vezetői vigyék el, hogy megfelelően legyen biztosítva a tűz- és vagyonvédelem a 
Hivatalon belül. Arról döntött a képviselő-testület, hogy ezt a feladatot meg kell 
oldani, a személy kiválasztása nem lett konkretizálva. A képviselő-testületnek a 
feladat ellátásához a keretet biztosítani kell. Javasolta, hogy ez a rész maradjon 
benne a rendeletmódosításban, mondja meg a képviselő-testület, hogy mennyivel, 
mert ez a feladat jelenleg semmilyen formában nincs megoldva. Javasolni fogja a 
névszerinti szavazást, s mindenki vállalja a felelősséget, hogyan legyen megoldva a 
Hivatal őrzése-védelme. 
 
Kovács László: Nem tudja, miért úgy kell a képviselő-testület elé hozni egy általános 
tartalékkeret átcsoportosítást, hogy előre nincs egyeztetve, mire fogják ezt a pénzt 
fordítani. Hasonló volt a helyzet a szavazatszámláló rendszer megvásárlásakor. 
Keressék meg a megoldást a feladat ellátására vonatkozóan, de most vegyék ki ezt a 
részt a költségvetési rendelet módosításából. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Véleménye szerint annyi önállóságot lehet adni a 
Hivatal vezetőjének, hogy eldöntse, hogyan oldja meg a feladat ellátását, ha a 
keretet biztosítja hozzá a képviselő-testület. Ha jóváhagynak egy keretet a beléptető-
rendszerre vonatkozóan, a képviselő-testület biztosítsa hozzá a fedezetet, a Hivatal 
vezetője jogosult legyen eldönteni, hogy a Hivatal őrzését, tűzvédelmét milyen 
formában fogja megoldani. Akár élőszeméllyel, akár technikával biztosítják, meg kell 
oldani a feladatot, fedezetet kell hozzá biztosítani. A két éjjeliőrnek sincs a bére, 
járuléka jóváhagyva, azt csak átcsoportosításból lehet kifizetni, még visszamenőleg 
is. Itt vannak a számlák, nincs kifizetve, csak a 90 napot meghaladó tartozás. 
Szerződés nélkül nem tudja aláírni az átutalást. Dönthet úgy a képviselő-testület, 
hogy ezt a részt kihúzza a költségvetési rendeletből, de akkor többek között nem 
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tudják átutalni visszamenőleg a 11 hónap bérét, járulékát az ABOKOM Nonprofit Kft-
nek. Egyetért azzal, részletesen írják ki, hogy ez a rész mit tartalmaz, mi fog belőle 
megvalósulni, de annyi önállóságot egy intézmény vezetőjének meg kell adni, ha a 
keretet biztosítják, hogy kiválassza, melyik a legoptimálisabb a működési rendszerek 
közül, amely garantálja az épület biztonságát tűz- és vagyonvédelmi szempontból 
egyaránt. 
 
Varga Sándorné: Meg kell oldani az épület őrzését, és a tűzvédelmet, valamint az 
ehhez kapcsolódó területeket. De mivel jelen pillanatban ez a dolog tisztázatlan, 
javasolta, hogy tervezzék be a 2009. évi költségvetésbe az 5,5 millió forintot. 
 
Retkes Mária: A rendszer a beruházás soron van, de, ha ebből a ABOKOM 
Nonprofit Kft-nek kell kifizetni a költségeket, akkor nem jó soron van az összeg, 
módosítani szükséges. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Egyetért Varga Sándorné képviselőtársa által 
elmondottakkal. Elmondta, hogy az ABOKOM Nonprofit Kft. számláit nem fogadta be, 
mert nincs mögötte szerződés. A Hivatal őrzés védelmére vonatkozó részt kiveszik a 
költségvetési rendeletmódosításból, s a 2009. évre a rendszerre vonatkozóan egy 
keretet kell jóváhagyni, és meg kell hagyni a jogot a Hivatal vezetőjének, hogy 
eldöntse, milyen formában kívánja kiépíteni. 
 
Dr. Egedy Zsolt: Maga is azt javasolja, hogy a költségvetési rendeletmódosításból 
kerüljön törlésre az 5. számú melléklet 36. pontja, amely a Hivatal őrzés-védelmének 
kialakításáról szól. A kialakítás nem azt jelenti, hogy ebből a keretből fogják az 
ABOKOM Nonprofit Kft. részére a ki nem fizetett összeget kiegyenlíteni. Egyetért a 
Pénzügyi Bizottság Elnökének hozzászólásával. 
 
Krupincza Tibor képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők 
száma 17 fő. 
 
Nem arról van szó azok részéről, akik kérik ennek a sornak a törlését a 
rendeletmódosításból, hogy nem kívánják a Hivatal őrzés-védelmét megoldani. Elő 
kell készíteni, és a képviselő-testület elé kell terjeszteni, dönteni kell róla. Úgy 
gondolja, amennyiben lehetőség van a napirendet előkészíteni, nem lehet akadálya 
annak, hogy a decemberi képviselő-testületi ülésen tárgyalják. Gyakorlatilag ennek a 
költsége, amennyiben év végéig megoldható a kivitelezés, akkor év végéig le lesz 
rendezve, amennyiben nem, akkor Varga Sándorné képviselőtársa javaslatára a 
2009. évi költségvetésnek a terhére kell megteremteni ennek a forrását. Egyetért 
azzal, hogy a Hivatal vezetője dönthessen sok dologban. De az a gond ennek 
témakörnek a rendeletmódosításba történő beillesztésével, hogy ezen a képviselő-
testületi ülésen jelentette ki Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 
vezetője, dr. Németh Mónika jegyző, hogy nem az ő javaslatára történt ezen sor 
rendelet-tervezetbe történő beírása. Javasolja ezen sor kivételét a rendelet-
tervezetből, és a következő képviselő-testületi ülésre történő előkészítését. 
 
Habony István: Alpolgármester Úr hozzászólásának nem itt van helye, tekintettel 
arra, hogy ezt az anyagot kb. másfél héttel ezelőtt megkapták. Polgármester Asszony 
irodája mindenki előtt nyitva áll, egyeztetni kellett volna. Nem tartja ezeket a 
tiszteletköröket etikusnak, mely nem erősíti a város vezetését. 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Változatlanul fönntartja azt a kérését, hogy a keretet 
hagyja jóvá a képviselő-testület, akár decemberben, akár januárban vagy 
februárban. Egy a lényeg, hogy a Hivatal őrzés-védelmét, a vagyonvédelmet meg 
kell oldani, hogy milyen formában, az adott kereten belül, döntse el a Hivatal 
vezetése. Kérésük, hogy takarékosan, költség hatékonyan és biztonságosan legyen 
kiépítve a rendszer. Nem tartja helyesnek, hogy személyi kérdéseken vitatkozzanak, 
mert ugyanakkor a biztonságot a Hivatal vezetésének garantálnia kell. 
 
Kérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, szavazzanak azon módosító javaslat elfogadásáról, 
melynek értelmében a rendeletmódosítás 5. számú mellékletének 36. pontja törlésre 
kerül. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 3 
tartózkodás mellett a módosító javaslatot elfogadta. 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a 2008. évi költségvetésről szóló 
8/2008. (II.28.) számú rendelet módosításának elfogadásáról a módosítással együtt. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 3 
tartózkodás mellett a rendeletmódosítást a módosítással együtt elfogadta, és a 
következő rendeletet alkotta: 
 

Abony Város Önkormányzatának 
29/2008. (XI.28.) sz. rendelete 

a 2008. évi költségvetésről szóló 8/2008. (II.28.) számú rendeletének 
módosításáról 

 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján  – a 8/2008 
(II.28.) számú Abony Város Önkormányzat  2008. évi költségvetési rendeletét 
(továbbiakban R.) – az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 

A R. 3.§-ban a bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint módosítja: 
 - bevételi főösszegét  5 234 551 e Ft-ra megemeli 
 - kiadási főösszegét   5 234 551 e Ft-ra megemeli. 
                                                                       

2. § 
 

(1) Az R. 1. számú melléklete az alábbiakban módosul: 
I. Folyó (működési) kiadások előirányzatát: 2 220 226 e Ft-ra megemeli: 

Ebből: 
 - személyi jellegű kiadások előirányzata:                             984 818 e Ft 
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 - munkaadókat terhelő járulékok előirányzata:                     317 196 e Ft 
 - dologi jellegű kiadások előirányzata:                                 613 036 e Ft  
 - egyéb folyó kiadások előirányzata:                                      27 016 e Ft 
 - támogatásértékű kiadások előirányzata:                               41 869 e 
Ft 
 - műk.c.pe.átadás kiadások előirányzata:                               29 948 e Ft 
 - társadalom és szoc.pol.juttatás kiadásának előirányzata:   148 981 e 
Ft 
 - ellátottak pénzbeli juttatás kiadásának előirányzata:           13 981 e Ft 
 - kamatkiadások előirányzata:                                                43 381 e 
Ft. 

(2) II. A felhalmozási és tőke jellegű kiadások előirányzata: 437 226 e Ft-ra 
módosul:         
            Ebből: 
  - beruházási kiadások előirányzata:          116 019 e Ft 
  - felújítási kiadások előirányzata:             312 440 e Ft 
  - felhalmozási c.pe.átadás előirányzata:       8 767 e Ft. 
(3) III. Tartalékok kiadási előirányzata: 2 345 529 e Ft-ra módosul: 
             Ebből: 
  - általános tartalék előirányzata:            6 280 e Ft 
  - céltartalék előirányzata:               2 339 249 e Ft. 
(4) IV. Hitelek kamatai kiadási előirányzata:        22 566 e Ft. 
(5) VI. Finanszírozási kiadások előirányzata:      209 004 e Ft.   
    

 3. § 
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
Kelt: Abony, 2008. november 27. 

 
Romhányiné Dr. Balogh Edit s.k.    Dr. Németh Mónika s.k. 

   polgármester      jegyző 
 
Kihirdetve: Abony, 2008. november 28.    Dr. Németh Mónika s.k. 

jegyző  
- - - 

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

 koncepciója 
    
    Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Átadta a 
szót Kovács Lászlónak, az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Elnökének. 
 
Kovács László: Ismertette az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság határozatában 
foglaltakat. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: A Gazdasági Bizottság, valamint a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság külön prioritások meghatározása nélkül javasolta 
elfogadásra Abony Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepcióját. 
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Bánné Hornyik Mária: Ismertette az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság 
határozatában foglaltakat. 
 
Mészéros László: Elmondta, hogy a Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolta a 
koncepciót, bár erősen kételkedtek annak tartalmában. Nagymértékben állami 
költségvetés függő az önkormányzat. Ha megnézik az 1. számú mellékletet, 2009-
ben 2008-hoz képeset mintegy mínusz 2 millió forint áll a város rendelkezésére. Ha 
ezt az inflációval fölszorozzák, több mint 60 millió forintos forrásveszteséget jelent. 
Az „Új Tudás – Műveltség Mindenkinek” programmal, valamint a „Legyen jobb a 
gyerekeknek” programmal egyetért. Kérdés azonban, hogy ehhez lesz-e forrásuk. 
Tettekre és pénzre, forrásra van szüksége az önkormányzatnak. Az említett két 
programmal kapcsolatban elmondta, nemrég még arról volt szó, hogy a 
művészetoktatást megpróbálják átadni a megyének. Nem tudja, hogy milyen 
forrástöbbletet fog kapni a művészetoktatás. Összességében a koncepciót 
elfogadásra javasolta a Bizottság. A koncepció nagyon sokat fog módosulni a 
költségvetés kialakításáig, mint ahogy az ország helyzete is sokat változhat az 
elkövetkező időszakban. Fontos, hogy az önkormányzat biztosítani tudja a rábízott 
intézmények működését. A tökéletességre törekedni kell, a jövő kérdése, hogy ezt 
mikor érik el. Minden egyes területen felújításra beruházási igények vannak. Nagy 
valószínűséggel ezeket a beruházásokat, felújítási igényeket nem lehet véghez vinni. 
 
Retkes Mária: Kérdése Dr. Szebellédi István könyvvizsgálótól, hogy az országos 
költségvetés elfogadása után hogyan látja a helyzetet? Ismertette a Pénzügyi 
Bizottság határozatában foglaltakat. 
 
Dr. Egedy Zsolt: Hangsúlyozta, ha pénz bőségében vannak, akkor is hatékonyan és 
takarékosan kell felhasználni a pénzeszközöket, ha pénz szűkében van az 
önkormányzat, akkor halmozottan igaz ez a kijelentés. A koncepció igazából konkrét 
dolgokat nem kell, hogy tartalmazzon, általános irányelveket kell megfogalmazni az 
államháztartási törvény vonatkozó paragrafusai értelmében. Úgy gondolja, hogy 
ezeket a koncepció meg is fogalmazza. Az Ügyrendi Bizottság azon kiegészítésével 
kapcsolatban - melynek értelmében a megvásárolt vasúti kő felhasználásra kerüljön 
2009. évben - egy konkrét kiegészítést javasolna módosításként: a Tesco felé történő 
ingatlanértékesítés 60 millió forintos vételára legyen a koncepcióban is rögzítve, hogy 
útalap építésre kell fordítania a képviselő-testületnek. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy ez annyiban lenne tartható, ha 
februárban úgy fogadta volna el a képviselő-testület a költségvetést, hogy 
számszerűsítette volna konkrétan a bevételi és kiadási oldalt. Februárban úgy 
fogadták el a költségvetést, hogy mindenhonnan 5%-ot le kell faragni fűnyíróelv 
alapján, mert működési forráshiánnyal nem lehetett a költségvetést elfogadni. Ahol 
csak bérek voltak, és nem lehetett 5%-ot lefaragni, gyakorlatilag úgy lett elfogadva a 
költségvetés, hogy a területértékesítésből származó bevétel már nem fedezi az 
útalapok készítését. Még egyszer nem lehet sarokszámok nélkül, konkrét bevételi és 
kiadási oldal meghatározása nélkül elfogadni a költségvetést. Átadta a szót dr. 
Szebellédi István könyvvizsgáló úrnak. 
 
Dr. Szebellédi István: A költségvetési koncepció részben az Ötv., részben pedig az 
Áht. alapján azért készül, hogy a költségvetés irányait meghatározza. Ez a pillanat 
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nem alkalmas arra, hogy a képviselő-testület kötelezettséget vállaljon. Itt konkrét 
kötelezettségvállalásra végső soron van lehetőség, de meg kell mondani, hogy a 
költségvetés készítésénél ez a kötelezettségvállalás, ilyen fajta bevételi oldallal 
szemben kell, hogy bekerüljön a költségvetésbe. Könyvvizsgálói véleményében 
leírtakat továbbra is tartja, mely szerint abból a szempontból jónak tartja a 
költségvetési koncepciót, hogy megmondja azokat a főbb irányokat, amelyeket a 
város szeretne követni. Ma azt kellene megmondania a képviselő-testületnek, 
kiegészítve adott esetben a benyújtott költségvetési koncepciót, hogy „merre 
megyünk, mi lesz veled Abony?”. Sokat takarékoskodni nem lehet, melyet eddigi 
vizsgálati alapján meg tud erősíteni. Forrásokat lehet megszerezni, a forrásokat fel 
kell deríteni. A délután folyamán történő egyeztetés alapján kijelentheti, hogy egyik 
oldalról nagyon szegénynek tünteti fel magát a város, a másik oldalon pedig nagyon 
nagy pénzeket hagy veszni, hagy beszedés nélkül az önkormányzat. 100 millió 
forintokról beszél.  
Abban látja az elkövetkező időben Abony városának valamilyen fajta konszolidálási 
lehetőségét, hogy foglalkoznak egy összeszedett vagyongazdálkodással, egy 
összeszedett helyi adórendszerrel, és egy, a képviselő-testületnek megmutatott 
táblázat alapján azzal, hogy mik azok a nem kötelező önkormányzati feladatok, 
amelyeket most ellátnak, s ezt követően pedig nem fognak tudni ellátni. 
A Pénzügyi Bizottság Elnökének kérdésére válaszként elmondta, hogy elfogadásra 
került az országos költségvetés. 8600 milliárd forintos bevétellel, és 8960 milliárdos 
kiadással, tehát egy 360 milliárd forintos hiánnyal, ami annyit jelent, hogy nagyon sok 
normatíva megcsonkításra kerül az önkormányzatok vonatkozásában. Lesznek olyan 
normatívák, amelyek változatlanok maradnak, úgy tudja például, hogy a nemzetiségi 
normatívák változatlanok maradnak. Talán a társulások normatívái is megmaradnak, 
de nem tudják emelni azzal a százalékkal, amely az inflációt jelentené. Ilyen 
értelemben biztos, hogy az önkormányzatoknál lényegesen nagyobb lesz a szorítás 
a finanszírozás tekintetében. Ma még nem lehet tudni a részletes vita végét. Nagyon 
sok olyan beterjesztésről tudnak, amely még a részletes vitában ezt az 
önkormányzati finanszírozási rendszert érinti. Nem túl jó a helyzet, annak ellenére, 
hogy néhány helyen tartalékot képeznek azon önkormányzatok számára, akik 
„megbillennének” ennek a költségvetésnek, illetőleg a kialakult pénzügyi krízisnek a 
hatására. A pénzügyi krízisnek sem látják a végét, s ha ez a világgazdasági krízis 
elindul a reálgazdaság felé, akkor lesz nagy baj, mert megnő a munkanélküliek 
száma, megnő a segélyért folyamodók száma, s nyilván rosszabb lesz a fizetési 
lehetőség is, ami az adókat és az egyéb térítési díjakat jelenti. Ma még nem lehet 
pontosan tudni, de az előzetes számítások alapján is úgy néz ki, hogy 
kedvezőtlenebb helyzet alakul a költségvetésben. 
A szó jó értelmében egy nagyon konzervatív gazdálkodást folytat az abonyi 
önkormányzat, nem vállalnak kockázatot, mely helyes. Addig is jó, még bizonyos 
pénzeket „megpántlikáznak”. De, ha minden pénz „megpántlikázásra” kerül, akkor a 
saját mozgásterüket fogják korlátozni. Egy önkormányzat ne tegye azt, hogy 
mindenét „megpántlikázza”. A költségvetési koncepció tartalma nincs meghatározva. 
Kéri, hogy egy egységes vagyongazdálkodás követelményrendszerével, illetve a 
vagyongazdálkodás rendszerének a kialakításával, a kötelező és nem kötelező 
feladatok áttekintésével, mint 2009-ben követendő költségvetési cél kerüljenek bele a 
költségvetési koncepcióba. Ez az önkormányzat számára mozgásteret ad arra, ha 
akarnak foglalkoznak vele, ha akarnak, forrást határoznak meg, hogy legalább 
elkészüljön egy tanulmány, felmérés, kiegészítésre kerüljön a vagyonkataszter stb. 
Nagyon örül annak, - hogy jegyzőnő, polgármester asszony és a gazdasági 
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osztályvezető asszony folyamatos konzultálása mellett, és a képviselő-testület 
hozzájárulásával - ahhoz képest, hogy „billegett” a város, ma nem mondhatják azt, 
hogy „billeg” Abony. Nagyon szegényen finanszírozódik a város, de nincs billegés, 
hogy mi is történjen a továbbiakban. Van lehetősége, melyet nagy eredménynek tart. 
Mindenkit kér, hogy a jó értelemben vett lokálpatrióta szemével nézze azt, hogy 
stabilizálni kell a várost. Úgy gondolja, hogy ez a stabilizáció elindult, melyben a 
képviselő-testületnek elévülhetetlen érdemei vannak. A lakosság úgy fogja 
megjegyezni, hogy ez a képviselő-testület volt az, aki a válság körülmények között is 
tudták tartani a várost. Sok olyan feladat van a képviselő-testület előtt, – melyet nem 
csinálnak rosszul – amely ennek a városnak a hasznára válik. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Megjegyezte, először hallották hivatalos személytől, 
hogy nincs csődközelben a város, s stabilizálódni látszik az önkormányzat helyzete. 
Súlyos likviditási gondokkal nem küzdenek, mint két évvel ezelőtt. 
 
Dr. Egedy Zsolt: A konzervatív gazdálkodással kapcsolatban elmondta, hogy az 
önkormányzat részt vett kötvénykibocsátásban 2,2 milliárd forint értékben, mely 
részben konzervatív, részben nem. A pénzügyi konstrukciót tekintve, a biztonság 
szempontjából konzervatív, de az árfolyam ingadozásból adódó kockázat 
szempontjából mégsem nevezhető konzervatívnak. Teljes mértékben tisztában van 
azzal, hogy a költségvetési koncepcióban konkrét dolgokat meg lehet fogalmazni, de 
annak az ereje nem olyan, mint egy költségvetési rendelet kihirdetése, annak van 
ereje és következménye. Mégis fenntartja módosítását. Számára egyfajta prioritás 
Abonyban, hogy a kistemető mellett két esztendeje felhalmozott kőmennyiség 
kerüljön beépítésre. Ha ebben az évben nem sikerült, a következő évben legalább 
kezdődjön el ennek a beépítése. Úgy emlékszik, hogy a Tesco-val kötött üzletnek a 
konkrét számait a költségvetés elfogadásakor még pontosan nem ismerték. 10 millió 
forint foglalóként befolyt a számlára, a maradék 50 millió forint megfizetése a 
szerződés tartalmával és az építési engedély jogerőre emelkedésével függ össze. 
Véleménye szerint mondhatják egy koncepcióban, hogy a költségvetés tervezésekor 
ez az összeg, még nem volt látható, az akkori tervezéshez képest ez az összeg egy 
talált összeg, a feladat pedig folyamatosan előttük van, a felhalmozott útalapba illő 
kőmennyiséget lehetőségeik határai, és teherbíró-képességük figyelembevételével 
építsék be. Arra tett javaslatot, ha a költségvetést összeállítják, akkor így tekintsenek 
a Tesco felé történő ingatlanértékesítésből befolyt összeg felhasználására. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Az utaknál is fontosabbnak tartja, hogy az oktatási 
intézményeik állapota javuljon. Nagyon nagy gondok vannak a beázások miatt, az 
összes ingatlanuk tetőszerkezete gyakorlatilag megroggyant. Mind a két általános 
iskola, mind a gimnázium tetőcseréje nem halasztható tovább. Ha prioritásoktól 
beszélnek a vagyonhelyzetüket, az összes ingatlan állapotát át kell tekinteni, s 
azokban kell egy sorrendet felállítani. Amit lehet, pályázati úton, ami nem megy 
pályázat útján, önerőből, más vagyontárgy értékesítése mellett tudják csak 
megoldani. 
 
Dr. Szebellédi István: Alpolgármester úr a kövek útalapba történő beépítését 
prioritásnak tartja. Innentől kezdve a képviselő-testület döntse el, hogy benne van 
vagy nincs benne a koncepcióban. Hogy a 60 millió forintot mire kell költeni, arra 
mondta, hogy kötelezettségvállalást nem lehet tenni. 
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Habony István: A közmunkaprogrammal kapcsolatban elmondta, hogy nagyon 
fontos az eszközbiztosítás. A közmunkaprogramban szereplő egyének 
munkaszerződése a munkaidő teljes időtartamára, előre kidolgozva legyen meg. A 
közterület-felügyelők feladatként megkapták ezen embereknek a koordinálását. Egy 
részük dolgozott, egy részük nem dolgozott. Annak van értelme, ha tudják, hogy 
ezeket az embereket az elejétől fogva mire kívánják foglalkoztatni. Támogatja az 
eszközbeszerzést. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy az elmúlt két évben személyesen 
ellenőrizte a közmunkát. Két embernek voltak odaadva közvetlen 
termelésirányításra, de folyamatosan volt számonkérés, hogy mely területen 
dolgoznak. Nem volt jellemző sem a táppénz, sem a távolmaradás, sem az 
alkoholfogyasztás. Az elmúlt két évben foglalkoztatottak kitöltötték a munkaidejüket.  
 
Dr. Egedy Zsolt: A koncepciót ki kellene egészíteni a szociális rendelet olyan irányú 
felülvizsgálatával is, amely arról szól, hogy segély helyett munkát biztosítanak. A már 
elfogadott törvényi módosítások összegzése alapján, a helyi lehetőségek 
figyelembevételével kellene ebben a kérdésben olyan döntést hozni, hogy a segély 
értéket teremtsen, és a segélyezett számára a munkán keresztül egyúttal 
önmegbecsülést is. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A Bizottságok a költségvetési koncepciót támogatták, a kiegészítésekről kell 
szavazniuk, hogy mi kerüljön a prioritások közé. 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, szavazzanak az Ügyrendi és Közbiztonsági  
Bizottság által javasolt prioritásról, melynek értelmében felül kell vizsgálni az 
önkormányzat által nem kötelezően ellátandó feladatokat. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett, egyhangúlag az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság által 
javasolt prioritást elfogadta. 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, szavazzanak az Ügyrendi és Közbiztonsági  
Bizottság által javasolt prioritásról, melynek értelmében kiemelten kell kezelni az 
elektronikus közigazgatás megvalósításához szükséges számítástechnikai, 
informatikai fejlesztéseket. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett, egyhangúlag az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság által 
javasolt prioritást elfogadta. 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, szavazzanak az Ügyrendi és Közbiztonsági  
Bizottság által javasolt prioritásról, melynek értelmében kerüljön költség betervezésre 
utak karbantartására, új utak építésére, különös tekintettel a megvásárolt vasúti kőből 
építendő útalapokra. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett, egyhangúlag az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság által 
javasolt prioritást elfogadta. 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, szavazzanak az Ügyrendi és Közbiztonsági  
Bizottság által javasolt prioritásról, melynek értelmében kerüljön költség betervezésre 
a közvilágítás bővítésére. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság által javasolt prioritást 
elfogadta. 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, szavazzanak az Ügyrendi és Közbiztonsági  
Bizottság által javasolt prioritásról, melynek értelmében a veszélyeztetett korosztály 
térítésmentes védőoltására kerüljön 10 millió forint tervezésre a szociális ellátások 
költséghelyen. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 igen és 4 nem szavazattal, 7 
tartózkodás mellett az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság által javasolt prioritást 
nem fogadta el. 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, szavazzanak az Oktatási, Sport és Kulturális  
Bizottság által javasolt prioritásról, melynek értelmében biztosítsák a kötelezően 
ellátandó feladatok feltételeit. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett, egyhangúlag az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság által 
javasolt prioritást elfogadta. 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, szavazzanak az Oktatási, Sport és Kulturális  
Bizottság által javasolt prioritásról, melynek értelmében biztosítsák az önerőt a 
benyújtott pályázatokhoz. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett, egyhangúlag az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság által 
javasolt prioritást elfogadta. 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a könyvvizsgáló által javasolt 
prioritásról, melynek értelmében meg kell teremteni az egységes 
vagyongazdálkodást. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett, egyhangúlag a könyvvizsgáló által javasolt prioritást elfogadta. 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a Pénzügyi Bizottság által javasolt 
prioritásról, melynek értelmében szükséges a hatékonyabb hátralék behajtás. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett, egyhangúlag a Pénzügyi Bizottság által javasolt prioritást 
elfogadta. 
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Kérte a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a Pénzügyi Bizottság által javasolt 
prioritásról, melynek értelmében szükséges a költséghatékonyabb önkormányzati 
munka. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett, egyhangúlag a Pénzügyi Bizottság által javasolt prioritást 
elfogadta. 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a Pénzügyi Bizottság által javasolt 
prioritásról, melynek értelmében  be kell szerezni a közmunkaprogramhoz szükséges 
eszközöket. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett, egyhangúlag a Pénzügyi Bizottság által javasolt prioritást 
elfogadta. 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, szavazzanak Abony Város Önkormányzat 2009. évi 
költségvetési koncepciójának elfogadásáról a prioritásokkal együtt. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett, egyhangúlag Abony Város Önkormányzat 2009. évi 
költségvetési koncepcióját a prioritásokkal együtt elfogadta, és a következő 
határozatot hozta: 
 

373/2008. (XI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított 
jogkörében eljárva, figyelembe véve az államháztartásról szóló 1992. 
évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről 
szóló 217/1998. (XII. 30.) kormányrendeletben foglaltakat Abony 
Város Önkormányzat 2009. évi Költségvetési Koncepcióját az alábbi 
prioritások meghatározásával fogadja el: 
 
1. Felül kell vizsgálni az önkormányzat által nem kötelezően 

ellátandó feladatokat. 
2. Kiemelten kell kezelni az elektronikus közigazgatás 

megvalósításához szükséges számítástechnikai, informatikai 
fejlesztéseket. 

3. Kerüljön költség betervezésre utak karbantartására, új utak 
építésére, különös tekintettel a megvásárolt vasúti kőből építendő 
útalapokra. 

4. Kerüljön költség betervezésre a közvilágítás bővítésére. 
5. Kötelezően ellátandó feladatok feltételeinek biztosítása. 
6. Benyújtott pályázatokhoz önerő biztosítása. 
7. Egységes vagyongazdálkodás megteremtése. 
8. Hatékonyabb hátralék behajtás. 
9. Költséghatékonyabb önkormányzati munka. 
10. Közmunkaprogramhoz szükséges eszközök beszerzése. 
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Határidő: a költségvetési rendelet tervezet 2009. február 15. 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik:   
Abony Város Önkormányzat valamennyi intézménye 

 
- - - 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Megköszönte dr. Szebellédi István könyvvizsgáló 
munkáját, és a képviselő-testületi ülésen való részvételét. 
 

- - - 
 
3./ Napirendi pont tárgya: Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról 
    
    Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Az 
előterjesztéshez kiegészítést nem kívánt tenni. 
 
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak az előterjesztés és a határozati 
javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést és a határozati javaslatot 
17 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta, és a 
következő határozatot hozta: 

 
374/2008. (XI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
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: 

 
 58/2008 (II.14.) Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, valamint az alapfokú 
művészetoktatás működésének felülvizsgálata 

 83/2008. (II.19.) Az Abony, Csillag Zsigmond utca 2. sz. alatti 
Művelődési Ház funkciójának a Báthory utca 2. sz. alatti épületbe 
történő átköltöztetése 

 146/2008. (IV.24.) OLLÉ Program megtárgyalása 
 205/2008. (V.29.) A Kécskei u. 1. sz. 4827 hrsz-ú önkormányzati 

tulajdonban lévő ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása 
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 238/2008. (VI.26.) 2. pontja A Kinizsi Pál Gimnázium és 
Szakközépiskola statikai véleménye 

 265/2008. (VII.14.) Pályázatfigyelő és pályázatíró cég kiválasztása 
„KEOP-2007.5.1. az energetikai hatékonyság fokozása” című 
pályázat elkészítésére 

 266/2008. (VII.14.) Pályázatfigyelő és pályázatíró cég kiválasztása 
„KMOP-2008.2.1.1/B Belterületi utak fejlesztése” című pályázat 
elkészítésére 

 267/2008. (VII.14.) Polgármesteri Hivatalban behatolási és beléptető 
rendszer kiépítése, vagy az ABOKOM Nonprofit Kft-től 2 fő éjjeliőr 
átvétele 

 Z-271/2008. (VIII.28.) Abony Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalának aljegyzői állására benyújtott pályázatok elbírálása 

 279/2008. (VIII.28.) Abony, 859/1 hrsz-ú Piacfejlesztés tárgyában a 
SPRING PROJEKT Ingatlanhasznosító Kft-vel kötött szerződés 
felbontása 

 Z-297/2008. (IX.25.) KMOP 4.5.3 Mindenki Egészségmegőrző 
Központjának komplex akadálymentesítése kivitelezési feladatainak 
ellátására közbeszerzési eljárás lefolytatása 

 Z-298/2008.(IX.25.) KMOP 4.5.3 Mindenki Egészségmegőrző 
Központjának komplex akadálymentesítése kivitelezési feladatainak 
ellátására közbeszerzési eljárás lefolytatása 

 Z-299/2008.(IX.25.) KMRT TEUT Szabadság út burkolatjavítási 
kivitelezési feladatainak ellátására közbeszerzési eljárás lefolytatása 

 Z-300/2008.(IX.25.) KMRT TEUT Szabadság út burkolatjavítási 
kivitelezési feladatainak ellátására közbeszerzési eljárás lefolytatása 

 323/2008. (IX.30.) A Kécskei út 1. sz. 4827 hrsz-ú önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása 

 Z-325/2008. (IX. 30.) Egyebek 
 329/2008. (X.16.) 1. pontja „Mindenki Egészségmegőrző 

Központjának komplex akadálymentesítésére” kiírt ajánlattételi 
felhívás visszavonása 

 347/2008. (X.30.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2009. évi pályázati kiírás módosulásának 
jóváhagyása 

 351/2008. (X.30.) 1., 2. és 3. pontja Lakások önkormányzati érdekből 
és nem szociális érdekből történő bérbeadása 
 

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

 61/2008. (II.14.) A 2007/2008. tanév fenntartói órakeretének 
módosítása 

 92/2008. (II.28.) Pedagógus álláshelyek számának meghatározása a 
közoktatási intézményekben 

 96/2008. (II.28.) Abony, Árpád út 12. szám alatti (1602 hrsz-ú) 
ingatlan megosztására és értékesítésre történő kijelölése 

 246/2008. (VI.26.) A 2008-2009 közötti időszakra akcióterv 
előkészületi munkáinak – belvízelvezető rendszer, Strand fejlesztése- 
meghatározása 
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 247/2008. (VI.26.) A 2008-2009 közötti időszakra akcióterv 
előkészületi munkáinak – belvízelvezető rendszer, Strand fejlesztése- 
meghatározása 

 274/2008.(VIII.28.) Indítható osztályok számának meghatározása a 
Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézményben 

 310/2008. (IX.25.) Pályázati lehetőség a KMOP-2008.-3.3.4/B 
„Fenntartható életmód és fogyasztás” c. pályázati konstrukció 
keretében fedett kerékpártároló megvalósítása 

 Z-338/2008.(X.30.) Szabadság út kapacitást nem növelő felújítási 
kivitelezési feladatait ellátó szervezet kiválasztására döntési javaslat 
 

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

 294/2008. (IX.25.) Közbeszerzési Ad-hoc Bizottság megbízása a 
KMRT TEUT Abony Város belterületi Szabadság út burkolatjavítása 
kivitelező kiválasztásához kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
lefolytatására 
Határidő: 2008. december 31. 

 307/2008. (IX.25.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2009.évi csatlakozására és eljárási rendjének és 
megállapításának módjáról szóló szabályzat jóváhagyása 
Határidő: 2009. július 31. 

 Z-330/2008.(X.16.) Abony, Kossuth tér 9. szám alatti ingatlan 
adásvételi szerződés 
Határidő: 2009. január 31. 

 Z-339/2008. (X.30.) Abony, Árpád u. 1602/2 hrsz-ú ingatlan 
pályázatra történő kiírása 
Határidő: 2008. december 31. 

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

 353/2008. (X.30.) 3 db gépjármű átadása az Abokom részére 
térítésmentesen. 
Határidő: 2008. december 20. 

 363/2008.(X.30.) Képviselő- Testület kábeltelevíziós közvetítése 
Határidő: 2008. december 31. 
 
A határozatról értesülnek: 
Polgármesteri Hivatal illetékes Osztályai 

- - - 
 
4./ Napirendi pont tárgya: OLLÉ Program keretében megvalósítandó pályák   

  megépítése 
    
    Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Köszöntötte ifj. Bicskei Bertalant és munkatársát, az 
OLLÉ Programiroda Kht. részéről. Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Nagyon 
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szeretné, ha ez a pálya megépülne, mert gyakorlatilag a középkorú és idősebb 
férfiaknak nincs olyan lehetősége társas összejövetelre, ahol sportolási 
tevékenységet folytathatnának. A Városi Sportcsarnok reggeltől estig foglalt az 
iskolások és a kézilabda szakosztály által. A sportpálya szintén minden nap foglalt a 
KID FC sportolói által. Ez a program az egészség megőrzését is szolgálná, tehát 
nemcsak az utánpótlás nevelését és a sport szeretetét. Elsősorban arra tenné a 
hangsúlyt, hogy a 30-40-50 éves férfiakat rendszeres testmozgásra szoktassák, a 
belterületen belül legyen egy olyan pálya, amelyet csapatok, baráti társaságok bérbe 
tudnak venni, és kulturált körülmények között a sportolási lehetőségnek és az 
egészségmegőrzésnek hódolhatnak. Ilyen kedvező kamatozású hitelfelvétel mellett, 
melyet a Fejlesztési Hitelbank biztosít, nem tudnak hitelhez jutni. Ugyanúgy, mint a 
világításkorszerűsítést megcsinálták, ezt a pályát is meg lehet építeni.  
 
Mészáros László képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők 
száma 16 fő. 
 
A világításkorszerűsítés esetében az energia megtakarításból lehetett fedezni a 
törlesztő részletet, a pályák esetében pedig a bérleti díjból lehet a törlesztő részletet 
és a működési költséget fedezni. Bizottsági ülésen és az előző képviselő-testületi 
ülésen is elhangzott, hogy olcsóbban is meg lehet ezt a pályát építeni. Felhívta a 
figyelmet, hogy nagyon szigorú minőségi előírások vannak, amely a garancia 
feltétele. A cég három éves garanciát  biztosít, és egy pályának a kihordási ideje 15-
16 év, melyet vállalnak, ha megfelelően karban van tartva. Megéri a befektetés, mert 
fele idő alatt is ki lehet fizetni a hitel törlesztő részletét. Helynek pedig ideális a 
Sportcsarnok mögötti terület. A Sportcsarnokban öltözők, wc-k, zuhanyzók 
rendelkezésre állnak, körbekerített területről van szó, s gyakorlatilag mióta megépült 
a szolgáltatóház, a salakos pálya nem lett rendbe téve. A Gimnáziumnak nincsen 
tornaterme, nincsen sportpályája. Az OLLÉ Programiroda képviselői azért jöttek el, 
ha bármilyen kérdése van a képviselő-testületnek, akkor föl lehet tenni, és meg 
fogják válaszolni. Az előző képviselő-testületi üléshez képest még van egy újabb 
változás: december 5-ig lehet plusz 2 millió forint támogatásra pályázni az 
Önkormányzati Minisztériumtól, melyhez szükség van a Kistérségi Társulás 
elnökének támogató nyilatkozatára. Biztosították róla, hogy a támogatást megkapja 
az önkormányzat, amennyiben ezt a pályát meg kívánja építeni. Szabad 
felhasználású, nincs megkötve, hogy a pályaépítés során melyik szakaszba építik be. 
Ennyivel csökken a kiadás. Az Áfá-t vissza lehet igényelni, ezért a hitelt nem kell az 
Áfá-val növelt összegre igénybe venni, csak a nettó összegre. Erről nyilatkozott a 
könyvvizsgáló és a KÁR-MENTOR Bt. is. 
 
Dr. Egedy Zsolt: 2007. január 25-én volt az első alkalom, hogy tárgyaltak az OLLÉ 
Programról, amikor csatlakozási szándékát fejezte ki a képviselő-testület az OLLÉ 
Programhoz. Jómaga indította el ezt a javaslatot, akkor polgármester asszony még 
nem támogatta ezt a programot. Most úgy tűnik, hogy lesz műfüves pálya, kérdés 
csak az, hogy milyen módon és hogyan. A maga részéről támogatja, hogy legyen 
egy műfüves pálya Abonyban.  
A következő időpont 2007. március 29., amikor felhatalmazták az OLLÉ 
Programirodát a folyamat lebonyolítására. 2007. november 29-én lezárul a 
közbeszerzés I. szakasza. A munkanemenkénti első három legjobb ajánlatot adó 
céggel a keret-megállapodások aláírására felhatalmazza a képviselő-testület a 
polgármester asszonyt. Ebben a határozatszövegben szerepel egy fél mondat, mely 
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szerint amennyiben ez nem jár anyagi kötelezettséggel. Ezt követően 2008 
májusában, amikor polgármester asszony szabadságát töltötte, kapott a Hivatal egy 
levelet az OLLÉ Programiroda által megbízott Bita-Petrik Ügyvédi Irodától, aki a 
közbeszerzési eljárást lefolytatta. Ebben a levélben nem éppen finom hangnem 
szólítja fel önkormányzatukat az Ügyvédi Iroda, hogy szerződjenek a közbeszerzés 
II. fordulójában legjobb ajánlatot tevő, végleges befutó vállalkozókkal. Ezt 
megelőzően, már 2008. április 24-én Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
hozott egy olyan döntést, hogy a közel 30 millió forintos kivitelezési költséget nem 
tudják finanszírozni. Erre válaszul érkezett májusban a levél az Ügyvédi Irodától. Erre 
a levélre megírta ügyvéd úrnak a választ, mely a következőket tartalmazta: 
legfőképpen azt, hogy a közbeszerzési eljárás II. fordulójának a megindításához az 
önkormányzat képviselő-testülete nem adott felhatalmazást az Ügyvédi Irodának és 
az OLLÉ Programirodának. Olyat követel az önkormányzaton, amelyhez nem adtak 
felhatalmazást. Ezt alátámasztandó, az OLLÉ Programiroda honlapján fellelhetők 
azok a folyamatok, és pontos megfogalmazások, amelyek kellettek volna ahhoz az 
önkormányzat részről, hogy a II. fordulót le tudja folytatni az Ügyvédi Iroda és a 
Programiroda. Január 16-án kelteződött polgármester asszony részéről egy olyan 
anyag, amely valamilyenfajta felhatalmazást ad a Programiroda számára ennek a 
folyamatnak a lefolytatásához, de képviselő-testületi döntés a második körös 
közbeszerzési eljárás lefolytatásához, és a felhatalmazáshoz nem áll rendelkezésre. 
Nem volt akkor a birtokukban a finanszírozás feltételrendszere, és a konkrét műszaki 
tartalomra sem adtak akkor felhatalmazást. Ez azt a kérdést veti fel jogi oldalról, hogy 
az előttük lévő anyag elfogadása kapcsán a képviselő-testület jogszerűen, 
törvényesen jár-e el. Információi szerint egy közbeszerzés közben, amely valahol 
megakadt, s vitatott a második forduló jogi, felhatalmazási alapja, nincs lehetőség 
tárgyalásra. A mai nap délelőtt kaptak egy anyagot, amelyben szerepelt egy kivonat, 
a második fordulót indító döntés mintája.  
 
Mészáros László képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő 
képviselők száma 17 fő. 
 
Gyakorlatilag ez a kivonat nagy vonalakban azokat a pontokat tartalmazza, amely 
2007 november környékén fellelhető volt a Programiroda honlapján. Ismertette a 
kivonat 2. pontjának utolsó bekezdésében foglaltakat. Kérdése, hogy utólag akarják 
törvényesíteni azt a közbeszerzési folyamatot, amelyet nem jogszerűen hajtott végre 
a Programiroda? Ez a kérése a Programirodának? Érdekes tény, hogy ügyvéd úr 
azóta nem válaszolt az észrevételekre, viszont a Programiroda megkereste az 
önkormányzatot. Úgy gondolja, hogy ezen kivonat az általa mondottakat támasztja 
alá. A határozati javaslat nem tartalmazza azt a kötelezettségvállalást, amelyet az 
önkormányzatnak a döntés pillanatában vállalni kell a Programiroda honlapján lévő 
információk szerint, amely arra vonatkozik, hogy a Magyar Fejlesztési Bank erre a 
projektre akkor adja az állam által vállalt garantált hitelt, ha az önkormányzat, mint 
megrendelő, 5%-os önerőt biztosít ennek a projektnek a kivitelezéséhez. Ez hiányzik 
ebből a határozati javaslatból, melyet mindenféleképpen be kell építeni. A 
Programiroda honlapjáról szerezve az információt, az tűnik talán jó megoldásnak, és 
megítélése szerint jogkövető magatartásnak, ismerve az általa felvázolt 
előzményeket, hogy december 5-ig lehet pályázni OLLÉ pályára, s erre vonatkozóan 
a pályázóknak 2 millió forint minisztériumi támogatás jár. A 2 millió forint abban a 
pályázati kiírásban nem járt, amikor Abony Város Önkormányzata beadta 
csatlakozási szándékát. Talán azt kellene meglépni, hogy erre a pályázatra 
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december 5-ig az önkormányzat bejelentkezik, a Kistérség elnöke támogató 
nyilatkozatát adja, hogy ismeretei szerint a kistérségenként maximum három 
megépíthető és támogatható pálya közül az abonyi lesz az egyik. Ezután a 
Programiroda a gyorsított közbeszerzést – azzal a műszaki tartalommal, amely a 
tárgyalások során pontosítva lett – lefolytatja, s ezt követően megépítésre kerülhet a 
pálya a Gimnázium udvarán. Úgy gondolja, hogy ez lenne egy korrekt megoldása, 
lezárása ennek a dolognak. Így a Programiroda sem fog jogi vitába keveredni az 
önkormányzattal, s az abonyi önkormányzat sem fog a felhatalmazás nélküli 
polgármesteri válaszlevél miatt a Programirodával vitába keveredni. Nem lesz jogi 
probléma. Ezt a javaslatot azért teszi, mert 2007. január 25-én is pályaépítési 
javaslatot tett, s úgy gondolja, ha már elkövették ezeket a hibákat, akkor közösen 
tegyék ezeket a jogi problémákat tisztába, s ne legyen belőle per. A pálya 
finanszírozása tekintetében véleménye, hogy nem látja biztosnak az Áfa 
visszaigénylésének kérdését. Megítélése szerint a bérbeadás, mint fogalom 
egyértelműnek tűnik, de nem mindegy, hogy hogyan és kinek adják bérbe a pályát. 
Mint önkormányzat adják majd bérbe a pályát a futballozni szándékozóknak, vagy 
bérbe adják saját intézményüknek – például a Sportcsarnoknak – vagy bérbe adják a 
labdarúgó egyesületnek stb. Véleménye szerint nem ugyanaz a pénzügyi kérdéskör. 
Új elem számára, hogy a közbeszerzési tanácsadó szerint támogatható ilyen 
formában a  bérbeadás, s az Áfa visszaigénylés, de a könyvvizsgáló által leírtakból 
azt olvassa ki az Áfa kérdésben, hogy üzemeltetőnek adják oda a pályát, s nem 
óránként adják bérbe külön-külön, mint önkormányzat. Kérdés, hogy mennyit lehet a 
kiadással szemben bevételként megtakarítani. Ha minden jól megy, 50 % körüli az az 
összeg, amely visszajöhet, hiszen ennek a pályának éves karbantartási költsége 
lesz, illetve lesznek még ezenkívül üzemeltetési költségek. Bevételi oldalon felmerül 
a reklámfelületek értékesítése, amelynek jelentős része az OLLÉ Programirodát illeti 
a honlapon fellelhető anyagok alapján. 
 
Gulykáné Gál Erzsébet képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő 
képviselők száma 18 fő. 
 
Ha megépítik a pályát, kéri, amennyiben megoldható a NUSI Program keretében 
kerüljön visszaosztásra a reklámbevételnek minél nagyobb hányada a KID FC 
egyesületnek a költségvetésébe. 
 
Habony István képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők 
száma 17 fő. 
 
Retkes Mária: A pályázati felhívással kapcsolatban elmondta, hogy nem az 
önkormányzat nyújtja be a pályázatot, és nem támogató nyilatkozat kell, vagy 
hozzájárulás, hanem a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai 
számára van kiírva a pályázat, rajtuk keresztül kell benyújtani. A Kistérségi Társulás 
tudja, hogy pályázatot kell benyújtania, mert Abony csak akkor kapja meg a 2 millió 
forintot. 
A bérbeadással kapcsolatban az Áfa visszaigénylés úgy szól, hogy amennyiben a 
bérbeadásból, vagy bármiféle tevékenységből bevétele származik az 
önkormányzatnak, amely után Áfá-t fizet, akkor az ahhoz kapcsolódó beruházásnak 
az Áfá-ja visszaigényelhető. Mindegy, hogy egy egyesületnek vagy a 
Sportcsarnoknak adják bérbe, ha ebből az önkormányzatnak Áfa fizetési 
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kötelezettsége van, mert bérbe adják, akkor az ehhez kapcsolódó beruházás Áfá-ját 
vissza lehet igényelni. 
 
Kovács László: Alpolgármester úr által elmondottakból úgy tűnik számára, hogy 
képviselő-testületi felhatalmazás nélkül polgármester asszony kötelezettségvállalást 
írt alá, vagy van olyan képviselő-testületi határozat, amelyben megbízták 
polgármester asszonyt, hogy írja alá ezt a kötelezettségvállalást? Szeretné ezt a 
helyzetet tisztázni. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Nem érti, hogy milyen kötelezettségvállalást írt alá. 
Olyat írt alá, amelyben vállalták, hogy az OLLÉ Programban indulnak. Ezt 
alpolgármester úr terjesztette elő, és vitte végig, ő volt ezért a feladatért megbízott 
felelős, ezenkívül mást nem írt alá. 
 
Habony István képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők 
száma 18 fő. 
 
Ezért kérték az ügyvéd úr részéről, hogy mi az az 500 ezer forint eljárási illeték, amit 
ki kell fizetni, melyre válasz nem érkezett. Hangsúlyozta, hogy semmiben nem 
kötelezte el magát. Azért tárgyalják most a napirendet, mert még alpolgármester úr 
kezelésében ide került előterjesztés szerint az OLLÉ Programiroda ajánlata 30 millió 
forint + Áfa volt, ahhoz képest a mostani ajánlat 20 millió forint + Áfa. Ha ez a 10 
millió forintos csökkenés nem realizálódik az ajánlatban, akkor ugyanúgy nem 
támogatja, s nem terjeszti a képviselő-testület elé.  Ifj. Bicskei Bertalan eljött 
Abonyba, és megnézték a helyszínt, mely után azt mondta, hogy ezt a pályát 
olcsóbban meg lehet építeni. Egy héten belül, mérnök úrral egyeztetve leírta 
ajánlatukat. Kiemelte, hogy semmilyen szerződést nem írt alá, se hitelfelvételre, se 
kivitelezésre, semmire. Elkötelezve csak az ügy mellett van, és nemcsak azért, mert 
a Futballklub elnöke, sokkal inkább orvosként. 
 
Varga Sándorné: Az előterjesztésben fel vannak sorolva a munkák. Az Oktatási 
Bizottság ülésén felmerült, hogy lehetne-e jobb ajánlatot kérni, vagy beépíteni az 
anyagba, tehát csökkenteni a világításnál a költséget. Kérdése, hogy a világítás 
kiépítésénél szükséges-e a hálózatfejlesztés, mert ha igen, akkor az megemeli a 
költséget. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Válaszként elmondta, egyfajta biztosíték, hogy 3 évig 
vállalják a garanciát. A nagypályánál is voltak olcsóbb ajánlatok, de amikor a 
gyakorlati kivitelezésre kerül a sor, akkor kiderül, hogy ami olcsónak tűnik, nem is 
annyira olcsó. Nagyon fontos, hogy a világítás megbízható legyen érintésvédelmi 
szempontból is, a megfelelő fényerőt tudja biztosítani, és ugyanúgy legyen rá három 
év garancia, mint magára a műfűre és alépítményeire. Átadta a szót ifj. Bicskei 
Bertalan úrnak, az OLLÉ Programiroda Kht. programmenedzserének. 
 
Ifj. Bicskei Bertalan: Elmondta, hogy nem 3 év, hanem 8 év garanciát adnak az 
alépítményre, a világításra és a labdafogó hálóra is. A világítással kapcsolatban 
elmondta, hogy a mai napon küldte át műszaki kollegájuk az erről szóló 
dokumentumokat, melyben leírta, hogy mi a különbség az önkormányzat által kapott 
ár és azon ár között, melyet a Programiroda tud adni. A világításnál az olcsóbb 
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árajánlat sárgafényű lámpatestekre szólt, a Programiroda ajánlata pedig, az erre a 
célra kitalált FIFA minősítésű pálya megvilágításra. 
Alpolgármester úr hozzászólásával kapcsolatban elmondta, hogy amikor maga a 
program elindult, az egész arra volt kitalálva, hogy labdarúgásukat fejlesszék. Az 
utánpótlást úgy lehet fejleszteni, hogy megpróbálják a gyerekeket bevonni a 
labdarúgásba, és olyan pályákat biztosítanak a számukra, ahol élvezet focizni, erre 
találták ki ezt a műfüves pálya programot. Ez a kollektív közbeszerzési eljárás, keret-
megállapodás teljesen új dolog volt, ebből kifolyólag követtek el hibákat. Valószínű, 
hogy az Ügyvédi Iroda által küldött levéllel kapcsolatban is inkább kommunikációs 
probléma volt. Két szakasza volt a szerződésnek, az első kör, és a második kör. Az 
első kör aláírása nem tartalmaz semmiféle felelősségvállalást, elkötelezettséget, a 
második kör azonban igen, s itt lépett fel bizonyos kommunikációs probléma, melyet 
úgy érzi meg tudtak beszélni. Az ügyvéd úr termeszétesen mindenkinek, aki benne 
volt ebben a körben, s nem kötötte meg a szerződést, küldött egy ilyen levelet. 
Sajnos nem tudták neki az egyéni módosításokat elmondani, ezért elnézést kért. 
Polgármester asszony nem írt alá olyan dolgokat, amely miatt bármiféle jogi 
bonyodalmakba kerülnének. Véleménye szerint ez a lehetőség egy Abony méretű 
városnak olyan, melyet nem szabad kihagyni. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy Siófokon négy pálya, Dabason 
három pálya került megépítésre. 
 
Ifj. Bicskei Bertalan: Budapesten majdnem minden kerületben építettek már pályát. 
Most adták át a XIII. kerületben, a III. kerületben, most épül Kispesten, Zuglóban, 
Budafokon. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdése, hogy Abony környékén van-e valahol 
műfüves pálya? 
 
Ifj. Bicskei Bertalan: Válaszként elmondta, hogy Jászberényben. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ezt azért tartja fontosnak, mert a környező 
kistelepüléseken is élénk futballélet van, s ezt a szolgáltatást ki tudnák ajánlani 
számukra is. 
 
Dr. Egedy Zsolt: Ismertette a Programirodától január 15-én e-mailen érkezett 
levélben foglaltakat. A levélnek volt egy melléklete is mintahatározat-2jz.doc. Tehát a 
második körös eljárás megindításához postázva lett polgármester asszony részéről 
egy meghatalmazás. Ugyanakkor, amit 2007. október 24-én a Programiroda 
honlapjáról letöltött, a közbeszerzés második fordulójának dokumentumairól szól: 
képviselő-testületi határozat az eljárás második fordulójában történő részvételre, 
azaz a konkrét pályaépítésre. Ez a döntés már pénzügyi kötelezettségvállalást jelent. 
Felhatalmazást ad a Programirodának az eljárás második fordulójának lefolytatására, 
és a polgármesternek a második forduló lezárását jelentő kivitelezési szerződés 
megkötésére. Ennek megfelelően az önkormányzatnak a döntéshez szükséges 
ismernie: az általa igényelt pálya megvalósításának költségeit, ezt a Programiroda 
szolgáltatja jelen levélben szereplő modell számítással, ami pontosabbá az 
önkormányzat számára konkrét eljárásban tett árajánlat alapján válhat, valamint a 
hitelezés pontos feltételrendszerét. Ezeket az önkormányzat nem kapta meg. Tehát 
nem volt képviselő-testületi határozat, hogy az Ügyvédi Iroda elindítsa a második 



 31 

fordulót. Mégis elindította az Ügyvédi Iroda a második fordulót, egy közbenső, 
polgármester felé írt kérés, s arra vonatkozó válasz alapján. Csak vélelmezni lehet, 
hogy az a mintahatározat került aláírásra, amely most az anyaghoz csatolva lett, erre 
vonatkozóan semmiféle információ nincsen, de valamiféle felhatalmazás el lett 
küldve. Ezért kérdezi, hogy jogszerű-e ez az eljárás? Szeretne pályát építeni, de 
törvényes módon. A mínusz 10 millió forint mind műszaki tartalom csökkenéssel jár 
együtt. Arra vonatkozóan tegyen a Programiroda nyilatkozatot, hogy ez az eljárás, ha 
most így az előterjesztés alapján zárul le, törvényes. A 2 millió forint támogatást az 
önkormányzat meg fogja kapni, függetlenül egy újabb pályázattól, és dönteni kell 
arról, hogy az 5% önerőt biztosítja az önkormányzat. A lényeg, hogy jogszerűen 
hozzák meg a döntést. 
 
Ifj. Bicskei Bertalan: Válaszként elmondta, hogy itt minden jogszerű. Mint az MLSZ 
egyik leányvállalata nem engedhetik meg maguknak azt, hogy bármiféle 
jogszerűtlenséggel vádolják őket. Nem ügyvéd, ezért nem tudja sem megerősíteni, 
sem megcáfolni alpolgármester úr által elmondottakat. Ha szükség van rá, Petrik 
úrral egyeztet, s visszahívják alpolgármester urat. Abszolút jogszerű dologról van 
szó, semmiféle jogsértő magatartást nem fog, és nem is tett eddig sem az OLLÉ 
Programiroda. 
Az árakkal kapcsolatban elmondta, hogy a 30 millió forintos első árajánlat, azért volt 
30 millió forint, mert olyan műszaki megoldásokra volt szükség a pályával 
kapcsolatban, amik sajnos ennyibe kerültek. A weboldalon olvasható 20 millió 
forintos pálya, egy standard, abszolút optimális körülmények között épülő pályára 
vonatkozott. A Sportcsarnok mögötti pálya egy salakos pálya, egyik oldalán van egy 
fehérre meszelt épület, amely egy kicsit magasabb dombon áll. Ezt a dombot például 
támfalakkal kell megerősíteni. Ennek a támfalnak az építése is bizonyos 
költségnövelő tényezővel járt együtt. Ugyanez a helyzet a Sportcsarnok felőli résszel 
kapcsolatban is, ott is támfalakat kell építeni. Azért rakták bele a palánkot is és a 
kerítést is, mert ezt kérték, viszont ez így duplaösszeget eredményezett, tehát ezeket 
mind le lehetett venni. Ugyanígy a viakolort is be tudják helyettesíteni más anyaggal, 
amely szintén tartós, s ez vonatkozik a labdafogó hálóra is stb. 
A 2 millió forintos támogatással kapcsolatban elmondta, hogy az Önkormányzati 
Minisztérium adott egy 200 millió forintos keretet a program támogatására. Ez 
kistérségenként három pályát jelent vissza nem térítendő támogatás formájában. Ők 
úgy számoltak, hogy kb. 100 önkormányzatot tudnak ezzel az összeggel támogatni. 
Viszont ez sajnos az idő rövidsége miatt valószínű nem fog sikerülni. Ezért azt a 
megoldást találták a legjobbnak, hogy amennyi önkormányzat összejön, azok között 
fogják szétosztani ezt az összeget. Így nemcsak 2 millió, hanem 2 és 4 millió forint 
közötti támogatásról van szó. 
 
Dr. Egedy Zsolt: Kérdése, hogy erre a megoldásra is vonatkozik? 
 
Ifj. Bicskei Bertalan: Válaszként elmondta, hogy természetesen erre a megoldásra 
is vonatkozik. 
 
Dr. Egedy Zsolt: Kérdése, hogy nem kell külön pályázni? 
 
Ifj. Bicskei Bertalan: Válaszként elmondta, hogy külön kell pályázni. A Kistérségi 
Önkormányzatokon keresztül kell pályázni az Önkormányzati Minisztériumhoz. 
December 5-én jár le a pályázati határidő, addig ezt a pályázatot el kell küldeni. 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Hangsúlyozta, hogy az első körös csatlakozásra, és a 
közbeszerzés csak ezután való kiírására vonatkozó meghatalmazást írta alá, semmi 
olyat nem, ami a képviselő-testület tudta nélkül történt volna. Ezek után, ha bármilyen 
előterjesztést alpolgármester úr elvállal, ő lesz a felelős az aláírásokért is. Ezt a fajta 
gyanúsítgatást teljes mértékben visszautasítja, hogy bármiféle ügyletet folytatott 
volna az OLLÉ Programirodával a képviselő-testület tudta nélkül. Egyedül árajánlatot 
kért, írják le, hogy abban az esetben, ha megtekintették a helyszínt, mi az amivel a 
költségeket lehet csökkenteni, mely a képviselő-testület elé is került. 
 
Bánné Hornyik Mária: Az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság egyhangúlag 
támogatta a pályaépítést. Több, mint 10 millió forinttal csökkentek a költségek. 
Kérdésként merült fel a bizottsági ülésen, hogy az alépítmény csökkentett 
szélessége miatt, változik-e a pálya használhatósági ideje. Az OLLÉ Programiroda 
képviselőinek válasza alapján ez egyáltalán nem befolyásolja, hogy hány évig 
használható megfelelőképpen a pálya. A palánk és a kerítés építése miatt labdafogó 
háló kialakítása került be költségcsökkentés céljából. Ezt a Bizottság jónak találta, 
mert a szóban forgó hely körül elég sok üzlet van, és a labdafogó háló talán még 
magasabb szinten meg tudja fogni a labdát, mint egy palánk, vagy egy kerítés, 
nagyobb védelmet biztosít a közelben lévő épületeknek, üzleteknek. Pozitívan szól 
még az árcsökkentés mellett, hogy végre a központban ez a hely megfelelő 
kihasználást fog kapni, ha megépülne ez a pálya. A Gimnáziumnak volt itt egy 
kézilabda pályája, a terület most csak parlagon hever. A város központjában, 
impozáns helyen lenne egy olyan terület, melyet a kicsiktől a nagyokig, az 
idősebbekig mindenki ki tud használni, nem beszélve a középiskoláról, amely csak a 
Sportcsarnokra tud szorítkozni a testnevelés és egyéb délutáni sportelfoglaltságok 
idején. Így a középiskolai tanulóknak is lenne olyan hely, amit ki tudnának használni 
sportolás és mozgás céljából. Örömmel vette, hogy egyre többen vannak városszerte 
az amatőr futballisták, reméli, hogy ki fogják használni, ha lesz ilyen műfüves pálya, s 
több lehetőséget tudnak ezzel a pályával biztosítani. Most egy nagy pálya van, a 
városi futballpálya, amely erre a célra igazán alkalmas. Téli időszakban pedig a 
tornatermekben, és a Sportcsarnokban tudnak futballozni. Elmondta, hogy 
Kőröstetétlenen dolgozik az általános iskolában, ahol van műfüves pálya, bár nem az 
OLLÉ Program keretiben épült. Ezt a pályát maximálisan kihasználják a gyerekek és 
a lakosság is egyaránt. Támogatja a műfüves pálya építését, az Oktatási, Sport és 
Kulturális Bizottság javaslata is erről szól. 
 
Retkes Mária: A kivonatban szerepelnek a megvalósítás időpontjai. Kérdése, hogy 
nem jelent problémát, ha a beruházás áthúzódik 2009-re? 
 
Ifj. Bicskei Bertalan: Válaszként elmondta, hogy nem jelent problémát. Valószínűleg 
a város fog pályázni a vissza nem térítendő támogatásra, biztos, hogy 2009-ben fog 
megvalósulni, át lehet vinni 2009-re. 
 
Retkes Mária: Kérdése, hogy ez a támogatás folyósítását nem fogja érinteni, csak a 
pályázat benyújtását? 
 
Ifj. Bicskei Bertalan: Válaszként elmondta, hogy abszolút nem fogja befolyásolni. 
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Krupincza Tibor: Elmondta, hogy Bicskei úrral egyeztettek a világítás ügyében, 
melyre ma délelőtt kapott is egy válaszfaxot. Kérdése, ami árcsökkentés történt a 
műfüves pályával kapcsolatosan, műszaki tartalom csökkentésből származik? 
 
Ifj. Bicskei Bertalan: Válaszként elmondta, hogy nem teljes egészében a műszaki 
tartalom csökkentéséből származik az árcsökkenés, például a kerítést is elhagyták. 
 
Krupincza Tibor: Véleménye szerint, ha elhagyják a kerítést, nem tudnak pénzt 
szedni a pálya használatáért, ezért a kerítést nem kellene elhagyni. 
 
Dr. Németh Mónika: Elmondta, hogy könyvvizsgáló úr is véleményezte az 
előterjesztést, és a Hivatal is végzett egy hitelképesség vizsgálatot, hiszen az MFB 
hitel mindenféleképpen hitelfelvétel lesz az önkormányzat részéről. A könyvvizsgáló 
úrnak és a Hivatalnak is az a véleménye, hogy a hitelfelvételnek akadálya nincsen, 
tekintettel arra, hogy ebben az évben még nem merítették ki ezt a keretet. 
Megerősítette, hogy könyvvizsgáló úr is egyértelműen az önkormányzat általi 
bérbeadást említi, s felhívta a képviselő-testület figyelmét, hogy a bérbeadás tényére 
vonatkozóan határozatot kell hoznia, ez az Áfa-visszaigénylésnek az alapja. A KÁR-
MENTOR Bt-vel, mint közbeszerzési tanácsadóval is véleményeztették a 
hitelfelvételt. A KÁR-MENTOR Bt. véleménye az volt, hogy abban az esetben kell a 
nettó összeget figyelembe venni, amennyiben építési engedély köteles a beruházás. 
A Hatósági és Építésügyi Osztály nyilatkozata alapján a sportpálya építés nem 
építési engedély köteles, tehát nem igényelhető ebből a szempontból vissza az Áfa, 
ugyanakkor az önkormányzati bérbeadás Áfa-visszaigénylést biztosít. Az 5%-os 
önerővel kapcsolatban elmondta, hogy tulajdonképpen a tulajdoni lappal az 
önkormányzati terület elfogadásra kerül, amelynek feltétele, hogy tulajdoni lapot 
csatoljanak, illetve térképmásolatot, értékbecslést, de elegendő a jegyző által kiállított 
adó- és értékbizonyítvány is. A terület nem önálló helyrajzi számon van, mert 
intézmény van rajta, de úgy gondolja, mivel nagyobb területről van szó, nem fog 
problémát jelenteni. 
 
Dr. Egedy Zsolt: Az OLLÉ Programiroda protokollja alapján a második 
közbeszerzési forduló megindításához képviselő-testületi határozat szükségeltetett 
volna, olyan tartalmi elemekkel, melyeket a korábbiakban említett. Ezzel szemben az 
Iroda levelet ír a polgármester asszonynak, hogy küldje vissza részére a 
meghatalmazást, és a meghatalmazás visszaküldésre került. Ezt követően követel és 
fenyegeti az OLLÉ Programiroda Ügyvédi Irodája Abony Város Önkormányzatát, 
szinte kötelezi a szerződés kötésre, szemben mindazon jogi alapokkal, melyeket 
önön magára nézve az eljárás rendjét tekintve megfogalmazott az iroda. Mindez arról 
szól, hogy a Programiroda jogi hibákat követett el. A képviselő-testület április 28-án 
kimondta, hogy nem kíván szerződni 30 millió forintért, s ezt követően írta az Iroda a 
fenyegető levelet. Mindezekkel nem polgármester asszonyt kívánja támadni. Újra 
felteszi az említett kivonatot kérdésként. Gyakorlatilag a tárgyalás megtörtént, 10 
millió forinttal csökkent az ár a műszaki tartalmi elemek csökkentése mellet. Ha ezt a 
kivonatot ma elfogadják, akkor most hatalmazzák fel – a tárgyalás lefolytatását 
követően – az OLLÉ Programirodát a második körös tárgyalásos közbeszerzési 
eljárás lefolytatására. Bízik benne, hogy ezt a kivonatot nem kell elfogadniuk, mert 
akkor törvénytelenséget követnek el. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? 
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Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Összefoglalta az elhangzottakat, hogy mely pontoknak kell a határozati javaslatban 
szerepelniük: 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Labdarúgópálya 
Létesítési Program (OLLÉ) keretében 20x40 m-es műfüves pályát kíván megépíteni 
az 5503/1 hrsz-ú ingatlanon, a Városi Sportcsarnok intézmény udvarán. 
Képviselő-testület elfogadja az OLLÉ Programiroda Kht. ajánlatát a megadott 
műszaki tartalom mellett, 8 év garanciavállalással, mely szerint a pálya 
megépítésének költsége 21.914.400,- Ft + Áfa, továbbá az OLLÉ Programiroda díja 
2.000.000,- Ft + Áfa. 
Képviselő-testület a pályák megépítésének költségét az MFB hitel terhére biztosítja. 
Képviselő-testület a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás által támogatási kérelmet 
nyújt be az Országos Labdarúgó Létesítési Program keretében megvalósuló műfű 
borítású (20x40 m-es) futsal pálya létesítésére. 
Képviselő-testület megvalósítást követően a műfüves pályát bérbeadással 
hasznosítja. 
Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a 
megvalósításhoz szükséges dokumentumok aláírására. 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a határozati javaslat 1. pontjának 
elfogadásáról, melynek értelmében Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
az Országos Labdarúgópálya Létesítési Program (OLLÉ) keretében 20x40 m-es 
műfüves pályát kíván megépíteni az 5503/1 hrsz-ú ingatlanon, a Városi Sportcsarnok 
intézmény udvarán. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 18 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett, egyhangúlag a határozati javaslat 1. pontját elfogadta. 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a határozati javaslat 2. pontjának 
elfogadásáról, melynek értelmében Képviselő-testület elfogadja az OLLÉ 
Programiroda Kht. ajánlatát a megadott műszaki tartalom mellett, 8 év 
garanciavállalással, mely szerint a pálya megépítésének költsége 21.914.400,- Ft + 
Áfa, továbbá az OLLÉ Programiroda díja 2.000.000,- Ft + Áfa. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 18 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett, egyhangúlag a határozati javaslat 2. pontját elfogadta. 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a határozati javaslat 3. pontjának 
elfogadásáról, melynek értelmében Képviselő-testület a pályák megépítésének 
költségét az MFB hitel terhére biztosítja. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 18 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett, egyhangúlag a határozati javaslat 3. pontját elfogadta. 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a határozati javaslat 4. pontjának 
elfogadásáról, melynek értelmében Képviselő-testület a Ceglédi Többcélú Kistérségi 
Társulás által támogatási kérelmet nyújt be az Országos Labdarúgó Létesítési 
Program keretében megvalósuló műfű borítású (20x40 m-es) futsal pálya 
létesítésére. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 18 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett, egyhangúlag a határozati javaslat 4. pontját elfogadta. 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a határozati javaslat 5. pontjának 
elfogadásáról, melynek értelmében Képviselő-testület megvalósítást követően a 
műfüves pályát bérbeadással hasznosítja. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 18 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett, egyhangúlag a határozati javaslat 5. pontját elfogadta. 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a határozati javaslat 6. pontjának 
elfogadásáról, melynek értelmében Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. 
Balogh Edit polgármestert a megvalósításhoz szükséges dokumentumok aláírására. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett a határozati javaslat 6. pontját elfogadta. 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, szavazzanak az így kialakult határozati javaslat 
elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 18 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett, egyhangúlag az így kialakult határozati javaslatot elfogadta, és 
a következő határozatot hozta: 

 
375/2008. (XI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
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 Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos 
Labdarúgópálya Létesítési Program (OLLÉ) keretében 20x40 m-es 
műfüves pályát kíván megépíteni az 5503/1 hrsz-ú ingatlanon, a 
Városi Sportcsarnok intézmény udvarán. 

 
2. Képviselő-testület elfogadja az OLLÉ Programiroda Kht. ajánlatát a 

megadott műszaki tartalom mellett, 8 év garanciavállalással, mely 
szerint a pálya megépítésének költsége 21.914.400,- Ft + Áfa, 
továbbá az OLLÉ Programiroda díja 2.000.000,- Ft + Áfa. 

 
3. Képviselő-testület a pályák megépítésének költségét az MFB hitel 

terhére biztosítja. 
 

4. Képviselő-testület a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás által 
támogatási kérelmet nyújt be az Országos Labdarúgó Létesítési 
Program keretében megvalósuló műfű borítású (20x40 m-es) futsal 
pálya létesítésére. 

 
5. Képviselő-testület megvalósítást követően a műfüves pályát 

bérbeadással hasznosítja. 
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6. Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit 
polgármestert a megvalósításhoz szükséges dokumentumok 
aláírására. 

 
Határidő:  2008. december 15. 
  4. pont tekintetében 2008. december 4. 
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 
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 
Településfejlesztési Osztály 

 
- - - 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Megköszönte ifj. Bicskei Bertalannak és 
munkatársának, az OLLÉ Programiroda Kht. képviselőinek a képviselő-testületi 
ülésen való részvételt. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester szünetet rendelt el. 
 

SZÜNET! 
 
 
Szünet után a képviselő-testület nyílt ülés 5. napirendi pontjának tárgyalásával 
folytatta munkáját. 
 
A szünet után Dr. Egedy Zsolt, Gulykáné Gál Erzsébet és Habony István 
képviselők az ülésterembe még nem jöttek vissza, így a jelenlévő képviselők 
száma 15 fő. 
 
5./ Napirendi pont tárgya: Tájékoztató a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás  

  alakulása óta eltelt időszakról 
    
    Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Köszöntette dr. Ferenczi Norbert urat, a Ceglédi 
Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetének vezetőjét. 
Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Munkaszervezet vezető úr által készített  
összefoglaló anyag részletesen tartalmazza a megalakulás óta eltelt időszakban 
végzett munkát. 
 
Retkes Mária: Az anyagból jól látható a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 
munkája. Nagyon örül annak, hogy sok pályázaton nyertek. 
 
Gulykáné Gál Erzsébet képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő 
képviselők száma 16 fő. 
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Ilyen pályázat volt például a „Szebb településekért a Ceglédi kistérségben”, 
„Tamaitkus kistérségi sporttáborozási program 2007.”, Kistérségi Szeniorsport 
program 2007.”, „Tematikus kistérségi sporttáborozási program 2008.”, „Kistérségi 
Szeniorsport program 2008.” stb. Kérdése, hogy ezek mit takarnak, a megnyert 
összegek hogyan lettek elosztva, kik pályázhattak ezekre az összegekre? Kérdése 
továbbá, ha a jövőben is lesznek ilyen pályázatok, akkor hogyan lehet azok közé 
bekerülni, akik ennek az előnyét élvezhetik? 
 
Dr. Ferenczi Norbert: Valóban vannak nyertes pályázataik, egy sikeres időszak áll 
mögöttük ebből a szempontból. Abony benne van ezekben a pályázatokban, emögött 
tulajdonképpen a közmunkaprogram áll. Nehéz feladat ilyenkor elosztani a 
rendelkezésre álló létszámot az egyes települések között, nem is lakosságszám-
arányosan történik meg, mert akkor például Mikebuda és Kőröstetétlen nem 
kaphatna, Cegléd és Nagykőrös városok pedig aránytalanul sokat kapnának. 
Kialakult ennek egyfajta hagyománya még az elődszervezetnél, a DEPEM-nél, és 
évek óta ugyanazokkal az arányokkal dolgozik a társulás most már. Úgy emlékszik 
Abony 6-7 foglalkoztatottat tudott megszólítani a Szebb településekért a Ceglédi 
kistérségben programban, illetve a Szeniorsport programnál, a táborozási program 
esetében a Triatlon Egyesület és a Futball Egyesület kapott támogatást. A Sport 
Szakállamtitkárság felé történt a pályázatok benyújtása. Nagyon jó keretről van szó, 
ezért kéri a Képviselő-testületet, biztassák arra a pályázókat, hogy továbbra is 
ragadják meg ezeket a lehetőségeket. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: A Sportcsarnok vezetőjének volt kiadva a feladat, 
hogy a pályázattal kapcsolatban az összes sportegyesületet szólítsa meg. 
 
Kovács László: Az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság foglalkozott azzal a 
témával, hogy az önkormányzat által önként vállalt feladatok közül melyek azok, 
amelyeket Kistérségi Társulás keretei között lehetne ellátni. Kérdése, hogy vannak-e 
erre vonatkozóan elképzelések, milyen lehetőségeket támogatnak, illetve tartanak 
jónak? Ebben előbb-utóbb tárgyalni kellene.  
Ha az elektronikus közigazgatás bevezetése kistérségi szinten létre tudna jönni, 
akkor a kistérségnek a támogató munkáját segítené a jobb információ cserével, 
kommunikatívabb lenne a működő rendszer. Kérdés, hogy történt-e változás, 
előrelépés ebben az ügyben? 
 
Dr. Ferenczi Norbert: Válaszként elmondta, hogy folyamatosan kutatják, azokat a 
lehetőségeket, amelyeket a Társulásnak és a településeknek együtt ki kell 
használnia. Ez ügyben a meghatározó jogszabályuk a költségvetési törvény, annak 
is a 8. számú mellékletének 4. fejezete. Itt vannak azok a kiegészítő normatívák 
leírva, amelyeket társulási intézményként többletnormatívaként tud lehívni a 
Kistérségi Társulás. Így jut többletfinanszírozáshoz, és így kerül kevesebbe Abony 
városának a régi intézménye, amely most már a Ceglédi Többcélú Kistérségi 
Társulás fenntartásában működik, ez a Humán Szolgáltató Központ. Ez a fejezet 
oktatási normatívákat is tartalmaz. Készült is oktatási koncepciója a Többcélú 
Kistérségi Társulásnak, mely felvázolja azt, hogy mely településeknek lenne jó 
összefognia abból a szempontból, hogy közösen működtessenek oktatási 
intézményeket. Sokkal érzékenyebb területről van szó, akár politikailag, akár 
közigazgatásilag, mint a szociális terület, ezt munkájuk során tapasztalták. Két 
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helyen történt eddig előrelépés ebben az ügyben: Mikebuda és Cegléd társult. 
Mikebuda kényszerből társult, mert nem tudott megfelelni az átlag 
létszámkövetelményeknek. Itt a kényszerítő erő a demográfia, illetve a 
csoportfinanszírozás. Csemő és Nyársapát azonban úgy valósította meg a 
társulását, hogy nem volt demográfiai késztetés, nem kellett volna osztályokat 
összevonniuk, ha egyedül valósítják meg. Szeptember 1-jétől Nyársapát 
gesztorságával közösen működtetik az iskolát. 
A szociális területen az ellátotti terület, a dolgozók nem változtak, adtak egy jó 
garanciarendszert a két településnek. Úgy gondolja, hogy nagyon jól működik. 
Turisztika területén szeretnének még előrelépni, egy komoly pályázat regisztrációját 
folytatatták le turisztikai desztinációs menedzsmenttel kapcsolatban. Sajnos 
idegenforgalmi adóhoz kötötték a regisztrációt, ezért sok települést kellett 
összefogniuk, hogy elegendő idegenforgalmi adó álljon össze. Négy darab 
kistérséget jelentene ez a desztináció. Bízik benne, hogy ezt a jövőben leszűkítik, 
könnyebbé teszik a pályázati lehetőséget, és kistérségként egyedül is tudnak majd 
pályázni. Elég nehéz 15 önkormányzat érdekeit is egyeztetni, négy kistérségben ez 
kimondottan nehéz lesz. 
A közhasznú foglalkoztatással kapcsolatban elmondta, hogy január 1-jei dátummal 
megszűnik az önkormányzatok azon joga, hogy közhasznú foglalkoztatottakat 
alkalmazzanak. Erre úgy lesz lehetőség, hogy közhasznú szervezetkehez, kht-khoz, 
közhasznú alapítványokhoz, egyesületekhez kell őket áttenni. Lesz olyan 
önkormányzat, – Abony nem tartozik ebbe a körbe – amelyik ezt önmaga nem fogja 
tudni megoldani. Elképzelhető, hogy kistérségi megoldást fognak erre keresni a 
kistelepüléseknek, hogy egy kistérségi szinten létrehozott kht., alapítvány, egyesület 
foglalkoztassa őket, és ugyanúgy, ahogy eddig, a településen, a településért 
dolgozhassanak. 
Az informatikai rendszerrel kapcsolatban elmondta, a jegyzőktől az értekezlet nem 
kaptak visszajelzést arra vonatkozóan, hogy érdekli-e az ott bemutatott szoftver őket. 
Nem tud pozitív előrelépésről beszámolni. Sajnos ennek a pályázati lehetőségek 
bizonyos fokú hiánya az oka. De, ha lesz ilyen pályázati lehetőség, meggyőződése, 
hogy erősebb integrációra fogja késztetni a településeket és a jegyzőket is. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérte a képviselő-testületet, hogy fogadják el a 
tájékoztatót. 
Külön gratulált a Humán Szolgáltató Központ vezetőjének és dolgozóinak a 15,5 
millió forintos nyertes pályázathoz. 
 
Kérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak az előterjesztés és a határozati 
javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést és a határozati javaslatot 
16 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta, és a 
következő határozatot hozta: 
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376/2008. (XI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított 
jogkörében eljárva, figyelembe véve a települési önkormányzatok 
többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvényben 
foglaltakat, az alábbi határozatot hozta: 
 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Ceglédi Többcélú 
Kistérségi Társulás alakulása óta eltelt időszakról szóló tájékoztatót 
megismerte, az abban foglaltakat elfogadja.  
 
A határozatról értesül:  
Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 
Jegyzői Titkárság 

- - - 
 

6./ Napirendi pont tárgya: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevezetése 
    
    Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, 
hogy az a cég, aki eddig ellátta a kistérségen belül ezt a feladatot nem végezheti 
tovább. A jogszabály előírja, hogy csak az végezhet jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtást, akinek a működésében, alapító okiratában és tevékenységi 
körében szerepel a házi segítségnyújtás is. A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a szociális intézményekhez vezényelte. Erről  
azért kell döntenie a képviselő-testületnek, hogy Abony városa a jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás tevékenységet kistérségi szinten látja el. Tehát Abony város 
területén a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Ceglédi Többcélú Kistérségi 
Társulás keretében, a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humán Szolgáltató 
Központja által fogják ellátni, mint feladatot. 
 
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak az előterjesztés és a határozati 
javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést és a határozati javaslatot 
16 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta, és a 
következő határozatot hozta: 
 

377/2008. (XI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított 
jogkörében eljárva, figyelembe véve a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben foglaltakat, az 
alábbi határozatot hozza: 
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Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtást a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás keretei 
között, a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humán Szolgáltató 
Központja által valósítja meg. 
 
Határidő: 2008. november 30. 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik:  
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 
A határozatról értesül:  

1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
3. Dr. Németh Mónika jegyző 
4. Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete  

Cegléd, Kossuth tér 1. 
5. Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humán Szolgáltató 

Központja 
Abony, Szilágyi Erzsébet út 4. 

6. Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 
 

- - - 
 

7./ Napirendi pont tárgya: Szociális és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett  
  téli közmunkaprogram pályázat önerejének  
  meghatározása 

    
    Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
Megerősítést kért a munkaszervezet vezetőjétől, hogy Abony város 9 fővel szerepel-
e a pályázatban. 
 
Dr. Ferenczi Norbert: Válaszként elmondta, hogy pontosan nem tudja, de a 
holnapi nap folyamán e-mailben megerősíti a létszámot. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Amikor az előterjesztés készült, annyit tudtak, hogy 
maximum 66 főre lehet pályázni, s ebből Abony 8-9 fővel fog szerepelni, ezért 
szerepel az előterjesztésben a 9 fő. Ha 420.000,- Ft összeget hagyják jóvá, 
kevesebb fő lehet, de több nem. A pályázat önerejének, 420.000,- Ft-nak a 
fedezetét az általános tartalék terhére biztosítják. 
 
Kérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a képviselő-testületet, szavazzanak a 420.000,- Ft önerő általános tartalék 
terhére történő biztosításáról. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület a 420.000,- Ft önerő általános tartalék 
terhére történő biztosítását 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, 
egyhangúlag elfogadta. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a 
kiegészített határozati javaslat elfogadásáról, valamint. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést és a kiegészített határozati 
javaslatot 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag 
elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 

378/2008. (XI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
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 kifejezi szándékát a 
Szociális és Munkaügyi Minisztérium által a munkanélküliek téli 
hónapokban történő foglalkoztatására kiírt pályázatban való 
részvételre. 
 

2. A képviselő-testület a pályázat önerejének, 420.000,- Ft-nak a 
fedezetét, az általános tartalék terhére biztosítja. 
  

3. A képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázathoz 
kapcsolódó feladatok ellátására, a szükséges dokumentumok 
aláírására. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
A végrehajtásban közreműködik:  
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály  
A határozatról értesül:  

1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
3. Dr. Németh Mónika jegyző 
4. CTKT Munkaszervezete Cegléd, Kossuth tér 1. 
5. Gazdasági Osztály Helyben 
6. Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Helyben 

 
- - - 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Megköszönte dr. Ferenczi Norbert Úrnak, a Ceglédi 
Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezet vezetőjének a képviselő-testületi 
ülésen való részvételt. 

 
- - - 
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8./ Napirendi pont tárgya: TÁMOP-3.2.4./08./01/KMR pályázat benyújtása 
    
    Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Az 
elnyerhető támogatás összege minimum 10 millió forint. Egy könyvtár önmagában 
nem tudja megvalósítani. Nyolc könyvtár tervezi, hogy társul konzorcium keretében. 
Önerőt nem igényel a pályázat, de a 10 millió forintból az 1/8-ad részt, amely az 
önkormányzatukra esik, meg kell előlegezni abban az esetben, ha nyertes lesz a 
pályázat, valamint a konzorciumi szerződés aláíráshoz szükség van a képviselő-
testület jóváhagyására. 
 
Dr. Németh Mónika: Felhívta a képviselő-testület figyelmét, hogy magát az összeget 
jelen pillanatban nem ismeri a képviselő-testület, amelynek a finanszírozását meg 
kell előlegezni. 
 
Korbély Csabáné: A konzorciumnak 7 tagja van. 10 millió forinttól 250 millió forintig 
terjed az elnyerhető összeg. Tíz pályázóra számítanak. Két éven át fog megvalósulni 
ez a program. December 8-ig kell összegszerűen kidolgozni a programot. Előleg 
igénybe vehető. Az elmúlt tárgyalásokon az hangzott el, hogy negyedévente van 
lehetőség elszámolásra, és 90 napon belül adják azt az összeget, amelyhez a 
számlát már leadták. Lehet, hogy nagy összeg, de mégsem fog ez akkora terhet 
jelenteni így, hogy két évre eloszlik. Nagyon komoly fejlesztéseket tudnának 
végrehajtani az önkormányzat pénzének a felhasználása nélkül. Többek között olyan 
felületet tudnának létrehozni, amellyel bárki otthonról elérheti a könyvtári 
szolgáltatást. Emellett integrált könyvtári rendszerükhöz olyan modulokat tudnának 
megvásárolni, amelyre önerőből hosszú évekig nem lenne lehetőség. A 
legfontosabb, hogy a pályázati pénzből egy embert tudnának foglalkoztatni úgy, hogy 
felvehetnék munkabérével együtt. 
 
Retkes Mária: Ez a pályázat nem 2008-as, hanem 2009-es. A költségvetésig 
megtudják, hogy mennyi ennek az összege? 
 
Korbély Csabáné: Elmondta, hogy a pályázatot most kell benyújtani december és 
január között. December 8-ig határozták meg, - mivel kistérségi társulásban vannak - 
hogy mindenki a részköltségvetését és a feladatokat leadja. Azért fontos ebben a 
konzorciumban részt venni, mert könyvtáruk viszonylag fejlett szinten van azokban a 
kötelező feladatokban, amelyeket kötelezően kell megvalósítani. 
 
Retkes Mária: Most elfogadják a pályázathoz szükséges összeg megelőlegezését, 
és a költségvetésig a konkrét összeg beépítésre kerül. 
 
Bánné Hornyik Mária: Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy támogassák ennek a 
pályázatnak a benyújtását, ez még nem biztosíték arra, hogy nyer is a pályázat. A 
képviselő-testületnek, mint fenntartónak, a szándékát ki kell fejeznie ahhoz, hogy 
támogatja a helyi könyvtár pályázatban való részvételét. 
A Múzeumi Kiállítóhely is a Művelődési Ház és Könyvtárhoz került. Ha a pályázaton 
nyernének, akkor a múzeumi anyagot is fel lehetne dolgozni informatikai úton, és 
könnyebben kezelhetővé válhatna bárki számára az az igen gazdag gyűjtemény, 
amely a Falumúzeumban jelenleg megtalálható. 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, szavazzanak Retkes Mária képviselő módosító 
javaslatáról, melynek értelmében a 2009. évi költségvetésbe a konkrét pályázati 
összeg, melyet a költségvetésben meg kell előlegezni, kerüljön beépítésre. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett, egyhangúlag Retkes Mária képviselő módosító javaslatát 
elfogadta. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak az előterjesztés és a határozati 
javaslat elfogadásáról a módosítással együtt. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett, egyhangúlag az előterjesztést és a határozati javaslatot a 
módosítással együtt elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 

379/2008. (XI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított 
jogkörében eljárva elvi hozzájárulását adja a TÁMOP-
3.2.4/08./01/KMR pályázat benyújtásához. 
 

2. A pályázat benyújtásával kapcsolatos intézkedés megtételére, a 
konzorciumi együttműködés aláírására felhatalmazza Romhányiné 
Dr. Balogh Edit polgármester asszonyt. 

 
3. A képviselő-testület kéri, hogy a 2009. évi költségvetésbe a konkrét 

pályázati összeg, melyet a költségvetésben meg kell előlegezni, 
kerüljön beépítésre. 
 
Határidő: 2008. november 30. – 2009. január 12.  
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik:  
Jegyzői Titkárság 
Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 
Gazdasági Osztály 

- - - 
 
9./ Napirendi pont tárgya: Keviterv Plusz Kft-vel kötött vállalkozási szerződés  

  módosítása 
    
    Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
  
Mészáros László: Elmondta, hogy a Gazdasági Bizottság támogatta a vállalkozási 
szerződés módosítását. Kérdése, olyan objektív körülmények fennállhatnak-e, hogy 
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a csúszás amiatt van, mert az illetékes szerv nem tud engedélyeztetni? A cégek úgy 
adnak meg ajánlatot, hogy tudják, mennyi egy engedélyezési határidő. Némi kételyt 
von maga után, hogy szándékos volt-e mindez vagy nem.  
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy az anyagok elkészültek, és 
mindegyik benyújtásra került az engedélyező hatósághoz, csak a vízjogi létesítési 
engedély nincs még meg, tehát a munkát elvégezték. 
 
Dr. Németh Mónika: Elmondta, hogy a jogszabály előírja a határidőt, néha azonban 
hiába ír elő a jogszabály 30 vagy 60 napot, az ügyintézési határidőt nem tudják 
betartani az ügyintézők. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak az előterjesztés és a határozati 
javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést és a határozati javaslatot 
16 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta, és a 
következő határozatot hozta: 

 
380/2008. (XI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. 
törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve az 
egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, valamint a közhasznú 
szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseit, az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1. Abony Város Ivóvízminőség – javítási és ivóvízhálózat rekonstrukciós 
programjának KEOP – 1.3.0./1F azonosító számú projektje előkészítő 
munkáinak elkészítésére kötött vállalkozási szerződést a határozat 
melléklete szerint módosítja. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit 
polgármestert a határozat mellékletét képező szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2008. november 30.   
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
A végrehajtásban közreműködik:  
Településfejlesztési Osztály 
Gazdasági Osztály 
A határozatról értesül:  
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
Dr. Németh Mónika jegyző 
Településfejlesztési Osztály 
Gazdasági Osztály 
KÁR-MENTOR Bt. 
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380/2008. (XI.27) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 
 

Vállalkozási Szerződés módosítása 

 

amely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzat 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

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

másrészről a Keviterv Plusz Komplex Vállalkozási Kft 3527 Miskolc, Katalin u.1. 

(továbbiakban: Vállalkozó), képviseli: Győrffy István igazgató között ( továbbiakban: Felek) 

 

Abony Város Önkormányzata és a Keviterv Plusz Kft között közbeszerzési eljárás 

eredményeként, 2008. július 31-én vállalkozási szerződés jött létre Ivóvízminőség - javítási és 

ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának  KEOP – 1.3.0. / 1. F. azonosító számú projektje 

előkészítő munkáinak előkészítésére.  

A vízjogi létesítési engedély kiadása a Felektől független okok miatt eltolódott, ezért a – 

Vállalkozó kezdeményezésére – a 2008. július 31-én létrejött vállalkozási szerződést a Felek 

az alábbiak szerint módosítják: 

 

1. A szerződés 3. pontja az alábbira módosul: 

Teljesítési véghatáridő  

Vízjogi létesítési és építési engedélyek és egyéb dokumentumok átadása a Megrendelő részére 

2008. december 31. 

 

2. A szerződés 4. pontjának 3. alpontja az alábbiakra módosul 

 

Végszámla: 5 110 000,-Ft + ÁFA 

 

Teljesítés tartalma: 

 ○ Megvalósíthatósági tanulmány, költséghaszon elemzés leadása a Közreműködő 

  Szervezet részére 

 ○ 2. forduló pályázat összeállítása és a tőpéldány átadása a Megrendelő részére 

 ○ Vízjogi létesítési és építési engedély átadása 

 ○ Tájékoztatás, nyilvánosság végrehajtásáról szóló jelentés átadása 

 ○ Projektmenedzsment tevékenységéről szóló jelentés átadása 

 

Határidő: 2008. december 31. 

 

A szerződés jelen szerződés módosítással nem érintett részei változatlanok maradnak. 

Jelen vállalkozási szerződés módosítást a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt helybenhagyólag írták alá. 

 

Abony, 2008. december …    Miskolc, 2008. december … 

 

……………………………………   ………………………………….. 

     Megrendelő          Vállalkozó 

Abony Város Önkormányzat részéről          Keviterv Plusz Komplex Vállalkozási Kft részéről 

      Romhányiné Dr Balogh Edit                 Győrffy István 

    polgármester           igazgató  

 

- - - 
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10./ Napirendi pont tárgya: Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes  
   Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény igazgatói  
   állására pályázat kiírása 

    
    Napirendi pont előadója: Bánné Hornyik Mária Oktatási, Sport és Kult. Biz.Eln. 
 
Bánné Hornyik Mária: Ismertette az előterjesztésben és a pályázati kiírásban 
foglaltakat. Javasolta a képviselő-testületnek, hogy írja ki a pályázatot, mert az 
Oktatási Közlönyben történő megjelentetése sok időt vesz igénybe. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak az előterjesztés és a határozati 
javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést és a határozati javaslatot 
16 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta, és a 
következő határozatot hozta: 
 
381/2008. (XI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben és a 138/1992. (X. 8.) 
Kormányrendeletben foglaltakat, a Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény igazgatói állásának betöltésére 
– az Oktatási Közlönyben történő közzétételével – pályázatot ír ki az alábbi 
tartalommal: 

 
A pályázatot meghirdető szerv: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2740 Abony, Kossuth tér 1. 
 

Munkahely: Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény 

            2740 Abony, Bicskei u. 2. 
 

Beosztás:  gyógypedagógiai óvoda és általános iskola, pedagógiai szakmai 
szolgáltató és pedagógiai szakszolgálati intézmény, többcélú közös 
igazgatású közoktatási intézmény igazgatója 

 
A vezetői beosztás időtartama: 5 év; 2009. augusztus 1.- 2014. július 31.  

 
Az állás betöltésének ideje: 2009. augusztus 1. 

 
Pályázati feltételek:  
 gyógypedagógus végzettség 
 Öt éves szakmai gyakorlat 
 Előny: pedagógus-szakvizsga 
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A pályázathoz csatolni kell: 
 a pályázó szakmai életrajzát, 
 az intézmény vezetésére vonatkozó programot, fejlesztési elképzeléseket,  
 az iskolai végzettséget igazoló okmány(ok) közjegyző által hitelesített 

másolatát,  
 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
 nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát    
      az illetékes bizottságok megismerhessék. 

 
Juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, valamint a  
          138/1992.(X.8.) Kormányrendelet alapján kerül megállapításra.  
                        
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben való megjelenéstől  

    számított 30 nap.  
 

A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtást követő 30 nap utáni első  
   képviselő-testületi ülés időpontja.  

 
Egyéb információk: A pályázatot Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármesternek 

címezve, zárt borítékban (személyesen vagy postai úton) 2 
példányban kell beadni. 
Postacím: Polgármesteri Hivatal, 2740 Abony, Kossuth tér 1. 
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás a Jegyzői Titkárságon 
(53) 562-096 telefonszámon kérhető.  

 
Határidő: 2008. december 5., illetve helyben a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató 

és Közigazgatási Képzési Központ közzétételét követően.  
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik: Jegyzői Titkárság 
 

- - - 
 
11./ Napirendi pont tárgya: Somogyi Imre Általános Iskola igazgatói állására  

    pályázat kiírása 
    
    Napirendi pont előadója: Bánné Hornyik Mária Oktatási, Sport és Kult. Biz.Eln. 
 
Bánné Hornyik Mária: Ismertette az előterjesztésben és a pályázati kiírásban 
foglaltakat. Jelen pályázati kiírás Oktatási Közlönyben történő megjelenése is időt 
vesz igénybe, ezért javasolta a képviselő-testületnek, hogy írja ki a pályázatot. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak az előterjesztés és a határozati 
javaslat elfogadásáról. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést és a határozati javaslatot 
16 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta, és a 
következő határozatot hozta: 
 
382/2008. (XI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben és a 138/1992. (X. 8.) 
Kormányrendeletben foglaltakat, a Somogyi Imre Általános Iskola igazgatói 
állásának betöltésére – az Oktatási Közlönyben történő közzétételével – pályázatot 
ír ki az alábbi tartalommal: 

 
A pályázatot meghirdető szerv: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

   2740 Abony, Kossuth tér 1. 
 

Munkahely: Somogyi Imre Általános Iskola 
           2740 Abony, Szelei u. 2. 
 

Beosztás: igazgató 
 

A vezetői beosztás időtartama: 5 év; 2009. július 15. - 2014. július 14.  
 

Az állás betöltésének ideje: 2009. július 15. 
 

Pályázati feltételek:  
 Főiskolai szintű tanári végzettség 
 Öt éves szakmai gyakorlat 
 Előny: pedagógus-szakvizsga 

 
A pályázathoz csatolni kell: 
 a pályázó szakmai életrajzát, 
 az intézmény vezetésére vonatkozó programot, fejlesztési elképzeléseket,  
 az iskolai végzettséget igazoló okmány(ok) közjegyző által hitelesített 

másolatát,  
 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
 nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát    
      az illetékes bizottságok megismerhessék. 

 
 

Juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, valamint a  
          138/1992.(X.8.) Kormányrendelet alapján kerül megállapításra.  
                        
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben való megjelenéstől    

    számított 30 nap.  
 

A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtást követő 30 nap utáni első  
  képviselő-testületi ülés időpontja.  
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Egyéb információk: A pályázatot Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármesternek  
címezve, zárt borítékban (személyesen vagy postai úton) 2 
példányban kell beadni. 
Postacím: Polgármesteri Hivatal, 2740 Abony, Kossuth tér 1. 
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás a Jegyzői Titkárságon 
(53) 562-096 telefonszámon kérhető.  
 

Határidő: 2008. december 5., illetve helyben a Kormányzati Személyügyi 
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ közzétételét követően.  

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik: Jegyzői Titkárság 
 

- - - 
 
Dr. Egedy Zsolt és Habony István képviselők az ülésterembe visszajöttek, így a 
jelenlévő képviselők száma 18 fő. 
 
12./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat helyi iparűzési adóról szóló  

    22/1997. (XII.09.) számú rendeletének módosítása 
    
    Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, 
hogy a Bizottságok nem javasolták az iparűzési adó mértékének emelését, 
változatlanul 1,9 %-os értékkel javasolják elfogadásra. 
  
Mészáros László: Véleménye szerint sem az iparűzési adó, sem az építményadó, 
sem a kommunális adó mértékét nem lenne célszerű emelni. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta, hogy a képviselő-testület támogassa a 
bizottságok javaslatát, ne emeljék az iparűzési adó mértékét. 
 
Kérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, szavazzanak az iparűzési adó mértékének 
változatlan, 1,9 %-os értékkel történő elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 18 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett, egyhangúlag az iparűzési adó mértékét változatlanul, 1,9 %-os 
értékkel elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 

383/2008. (XI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított 
jogkörében eljárva, figyelembe véve a helyi adókról szóló 1990. évi 
C. törvény 1. § (1) bekezdésében, valamint Abony Város 
Önkormányzat helyi iparűzési adóról szóló 22/1997. (XII. 09.) számú 
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rendeletének 6. § (1) bekezdésében foglaltakat, az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. évre nem 
emeli az iparűzési adó mértékét (adó mértéke az adóalap 1,9%-a). 
 
Határidő: 2009. december 31. 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik:  
Gazdasági Osztály 

 
- - - 

 
13./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat építményadójáról szóló  

   20/1998. (XII.19.) számú rendeletének módosítása 
    
    Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Pénzügyi 
Bizottság az építményadó mértékét változatlanul 700,- Ft/m2-ben javasolta 
megállapítani, még az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 800,- Ft/m2-ben. 
 
Retkes Mária: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság azért nem javasolta az 
építményadó mértékének emelését, mert a tavalyi évben 500,- Ft/m2-ről 700,- Ft/m2-
re emelték meg az adó mértékét, ezért úgy gondolták, hogy az idei évben nem 
kellene emelni. 
 
Kovács László: Az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság az építményadó mértékét 
800,- Ft/m2-ben javasolta meghatározni, tekintettel arra, hogy nincs egyéb 
forrásemelési lehetőségük. Véleményük szerint a 100,- Ft emelkedés viselhető. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kiemelte, hogy 10 millió forint különbség van a 700,- 
Ft/m2 és a 800,- Ft/m2 adómérték között. 700,- Ft/m2 adómértékkel számolva 30 
millió forint, még 800,- Ft/m2 adómértékkel számolva 40 millió forint az adókivetés. 
 
Dr. Egedy Zsolt: Felhívta képviselőtársai figyelmét, hogy szinte minden díjtételnél 
közel 7%-os az árnövekmény. 
 
Kocsiné Tóth Valéria: Kérdése, hogy mennyi ebből a kintlévőség, milyen a fizetési 
morál? 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Válaszként elmondta, hogy 2008. szeptember 30-ig 
28.866.000,-Ft került befizetésre, tehát jónak mondható az adófizetési morál. 
 
Kérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
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Kérte a képviselő-testület tagjait, szavazzanak az Ügyrendi és Közbiztonsági 
Bizottság határozatának elfogadásáról, melynek értelmében az építményadó 
mértékét 800,- Ft/m2-ben állapítják meg. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 6 nem szavazattal, 5 
tartózkodás mellett az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság határozatát nem 
fogadta el. 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a Pénzügyi Bizottság határozatának 
elfogadásáról, melynek értelmében az építményadó mértékét változatlanul, 700,- 
Ft/m2-ben állapítják meg. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen és 3 nem szavazattal, 3 
tartózkodás mellett a Pénzügyi Bizottság határozatát elfogadta, és a következő 
határozatot hozta: 
 

384/2008. (XI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított 
jogkörében eljárva, figyelembe véve a helyi adókról szóló 1990. évi 
C. törvény 1. § (1) bekezdésében, valamint Abony Város 
Önkormányzat építményadóról szóló 20/1998. (XII. 19.) számú 
rendeletének 5. §-ában foglaltakat, az alábbi határozatot hozta: 
 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. évre nem 
emeli az építményadó mértékét (az adó mértéke: 700,- Ft/m2). 
 
Határidő: 2009. december 31. 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik:  
Gazdasági Osztály 

 
- - - 

 
14./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat magánszemélyek  

   kommunális adójáról szóló 21/1999. (XII.29.) számú  
   rendeletének módosítása 

    
    Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, 
hogy a Bizottságok a kommunális adó mértékét nem javasolták emelni. A 
kommunális adó mértéke jelenleg lakás célú építmény esetén 5.000,- F/év, 
beépítetlen belterületi ingatlan esetén 3.000,- Ft/év, lakásbérleti jogviszony esetén 
5.000,- Ft/év, üzlet, műhely, garázs, zártkerti építmény esetén 1.500,- Ft/év. 
 
Retkes Mária: A Pénzügyi Bizottság nem javasolta a kommunális adó mértékének 
emelését. Elmondta, hogy a folyó adóvizsgálatot követően a kommunális adóval 
kapcsolatban is várható még bevétel. 
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Dr. Egedy Zsolt: Ebben az esztendőben a kommunális adóval kapcsolatosan több 
alkalommal felmerült a garázsadó kérdése. Egyik alkalommal elhangzott, hogy a 
kommunális adót nem úgy kell értelmezni, hogy a kommunális adó plusz 1.500,- 
Ft/év, hanem teljesen más jogi kategória. Ennél a napirendi pontnál világossá kellene 
tenni ennek a kérdésnek a jogértelmezését, és ebből adódóan a jogalkalmazását. 
 
Dr. Németh Mónika: Válaszként elmondta, hogy több alkalommal kérdés és kérés 
volt a helyi rendelet módosítása ebben az értelemben. Azért nem került módosításra 
a rendelet, mert a helyi adókról szóló törvényt szó szerint tartalmazza a helyi 
rendeletnek ez a része, ahol társas házról, garázsról, társas üdülőről van szó. Mivel 
jogszabályt csak pontosan lehet idézni, így a helyi rendeletet sem tudják módosítani. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a kommunális adó mértékének 
változatlan, a 2008-ban hatályban lévő rendeletben foglaltak szerint történő 
elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 18 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett, egyhangúlag a kommunális adó mértékét változatlan, a 2008-
ban hatályban lévő rendeletben foglaltak szerint elfogadta, és a következő 
határozatot hozta: 

385/2008. (XI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított 
jogkörében eljárva, figyelembe véve a helyi adókról szóló 1990. évi 
C. törvény 1. § (1) bekezdésében, valamint Abony Város 
Önkormányzat magánszemélyek kommunális adójáról szóló 
21/1999. (XII. 29.) számú rendeletének 5. §-ában foglaltakat, az 
alábbi határozatot hozta: 
 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. évre nem 
emeli a magánszemélyek kommunális adójának mértékét. 
(Az adó mértéke: 
a)  Lakás célú építmény esetén:    5 000 Ft/év 
b) Beépítetlen belterületi ingatlan esetén:   3 000 Ft/év 
c) Lakásbérleti jogviszony esetén:    5 000 Ft/év 
d) Üzlet, műhely, garázs, zártkerti építmény esetén: 1 500 Ft/év) 

 
Határidő: 2009. december 31. 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik:  
Gazdasági Osztály 

 
- - - 
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15./ Napirendi pont tárgya: Önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről,  
   valamint elidegenítéséről szóló 17/2007. (IV.26.) sz.  
   rendelet módosítása 

    
    Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
Kiegészítéskén elmondta, hogy a Gazdasági Bizottság a 2009. évi díjak 7%-os 
emelését, még a Pénzügyi Bizottság és a Szociális és Egészségügyi Bizottság 9%-
os emelés elfogadását javasolja. 
 
Mészáros László: Elmondta, hogy a Gazdasági Bizottság a 7%-os emelést 
támogatta. Jelen pillanatban is 5 lakásra írtak ki pályázatot. Vegyék figyelembe, hogy 
van-e fizetőképes kereslet. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság a napirendet 
még nem tárgyalta. Van rá lehetőség, hogy a bizottság határozata nélkül a képviselő-
testület a témában döntést hozzon. 
 
Retkes Mária: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság a 9%-os emelést támogatta. A 
Kossuth téren egy 56 m2-es lakás esetén a 9%-os emelés 1.000,- Ft lakbéremelést 
jelentene.  
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a rendelet-módosítás tekintetében a 
Gazdasági Bizottság határozatáról, melynek értelmében az önkormányzati 
bérlakások és szolgálati lakások 2009. évi díját 7%-kal emelik. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 6 nem szavazattal, 5 
tartózkodás mellett a Gazdasági Bizottság határozatát nem fogadta el. 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a rendelet-módosítás tekintetében a 
Pénzügyi Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság határozatáról, 
melynek értelmében az önkormányzati bérlakások és szolgálati lakások 2009. évi 
díját 9%-kal emelik. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 2 nem szavazattal, 6 
tartózkodás mellett a rendelet-módosítást az önkormányzati bérlakások és 
szolgálati lakások 2009. évi díjának 9%-kal történő emelésével elfogadta, és a 
következő rendeletet alkotta: 
 

Abony Város Önkormányzatának 
30/2008. (XI. 28.) sz. rendelete  

az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint 
elidegenítéséről szóló 17/2007. (IV.26.) számú rendeletének módosításáról 

 
Abony Város önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, továbbá a lakások és helyiségek 
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bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról rendelkező, 
többször módosított 1993. évi LXXVIII. törvény felhatalmazása alapján Abony Város 
Önkormányzatának az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint 
elidegenítéséről szóló 17/2007. (IV.26.) sz. rendeletét (továbbiakban Rendelet), az 
alábbiak szerint módosítja:  

1.§ 
 

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.  
 

2. §  
 

 E rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.  
 
Kelt: Abony, 2008. november 27. 
 

Romhányiné Dr. Balogh Edit s.k.    Dr. Németh Mónika s.k. 
polgármester       jegyző 

 
Kihirdetve: 
Abony, 2008. november 28. 
         Dr. Németh Mónika s.k. 
          Jegyző 

 
30/2008. (XI. 28.) számú rendelet 1. számú melléklete 

 
17/2007. (IV.26.) sz. rendelet 1. számú melléklete 

A lakbér mértéke 2009. 01. 01-től 
 

Komfort  

fokozat Ft/m2/hó 

  

Összkomfortos 550,- 

Komfortos 451,- 

Félkomfortos 200,- 

Komfort nélküli 128,- 

 

- - - 

 

16./ Napirendi pont tárgya: Nem lakás célú helyiségek 2009. évi minimális bérleti  
   díjának megállapítása 

    
    Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 
 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
Kiegészítésként elmondta, hogy a Gazdasági Bizottság mind az önkormányzati 
tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek, mind a garázsok, mind a piaccsarnok 
épületében lévő helyiség tekintetében a bérleti díjak 7%-os emelését javasolta. A 
Pénzügyi Bizottság szintén 7%-os emelést javasolt, Abony Város Önkormányzata 
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tulajdonában lévő garázsok kivételével, mely esetben 9%-os bérleti díj emelést 
javasolt. 
 
Mészáros László: Kiegészítésként elmondta, hogy ezek a garázsok nem a legjobb 
állapotban lévő garázsok. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, szavazzanak Abony Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő, nem lakás célú helyiségek 2009. évi minimális bérleti díjának 7%-
os emeléséről. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 18 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett, egyhangúlag Abony Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 
nem lakás célú helyiségek 2009. évi minimális bérleti díjának 7%-os emelését 
elfogadta. 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, szavazzanak Abony Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő garázsok 2009. évi minimális bérleti díjának 9 %-os emeléséről. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 11 igen és 3 nem szavazattal, 4 
tartózkodás mellett Abony Város Önkormányzata tulajdonában lévő garázsok 2009. 
évi minimális bérleti díjának 9%-os emelését elfogadta. 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, szavazzanak Abony Város Önkormányzata 
tulajdonában álló, a piaccsarnok épületében lévő helyiségek 2009. évi minimális 
bérleti díjának 7%-os emeléséről. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 18 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett, egyhangúlag Abony Város Önkormányzata tulajdonában álló, a 
piaccsarnok épületében lévő helyiségek 2009. évi minimális bérleti díjának 7%-os 
emelését elfogadta. 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, szavazzanak az előterjesztés és a határozati 
javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést és a határozati javaslatot 
18 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta, és a 
következő határozatot hozta: 
 

386/2008. (XI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. 
törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve az 
önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, 
valamint elidegenítésükről szóló 14/2007. (IV.12.) sz. rendelet 3.§-a, 
valamint Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és 
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szervei szervezeti és működési szabályáról szóló 21/2007. (VI. 29.) 
számú rendeletében foglaltakat, az alábbi határozatot hozza:  
 

1. Abony Város Önkormányzata a tulajdonában lévő, a nem lakás célú 
helyiségek 2009. évi minimális bérleti díját a határozat 1. sz. 
melléklete szerinti bruttó összegben határozza meg. 
 

2. Abony Város Önkormányzata a tulajdonában lévő, garázsok 2009. évi 
minimális bérleti díját a határozat 2. sz. melléklete szerinti bruttó 
összegben határozza meg. 
 

3. Abony Város Önkormányzata a tulajdonában álló, a piaccsarnok 
épületében lévő helyiségek 2009. évi minimális bérleti díját a 
határozat 3. sz. melléklete szerinti bruttó összegben határozza meg. 
 
Határidő: 2008. december 31. 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
A végrehajtásban közreműködik:  
Településfejlesztési Osztály 
Gazdasági Osztály 
A határozatról értesül: 
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Településfejlesztési Osztály  
Gazdasági Osztály  
Bérlők 

 
 
 
 

Határozat 1. sz. melléklete 

Nem lakás céljára szolgáló bérlemények 2009. évi  minimális bérleti díja  

Sorsz. Címe Jellege hrsz. m2 Bérleti díj 

1 Nagykőrösi út 3.  üzlethelyiség  5502 46 57.580 

2 Ceglédi út 13. tároló . 67 0 

3 Jókai u. 9. kisvendéglő 3305   0 

4 Újszászi út 21. irodahelyiség 2069 13 18.324 

5 Kossuth tér 3. Pénzintézet   174 212.471 

6 Kossuth tér 3. üzlethelyiség   15 0 

7 Kossuth tér 3. üzlethelyiség   15 0 

8 Vasút út 1.  üzlethelyiség 4922 14 12.948 

9 Vasút út 1.  üzlethelyiség 4922 15 17.202 

10 Vasút út 2.  irodahelyiség    22 0 

11 Kossuth tér 18.  bankjegy automata 5503     

12 Vasút út 2.  üzlethelyiség   56 74.181 
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Határozat 3. sz. melléklete 

Piaccsarnok épületében lévő üzlet helyiségek minimális bérleti díja 

Sorsz. Bérlő Terület Bérleti díj 
    

    

1 Györgyehús Bt 24 83.597 
    

    

2 Puszek Bt. 11 29.412 
    

    

3 Bakos Józsefné 23 68.395 
    

    

4 Ruzsbaczkiné Komlós Róza 11 29.412 
    

    

 
- - - 

 
17./ Napirendi pont tárgya: 2009. évi mezőgazdasági haszonbérleti, valamint a  

   piacterület bérleti díjak megállapítása 
    
    Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
Kiegészítésként elmondta, hogy a Gazdasági Bizottság a 2009. évi haszonbérleti 
díjakat minimálisan szántó tekintetében bruttó 2,09 Ft/m2, legelő tekintetében bruttó 
1,31 Ft/m2 összegben javasolja meghatározni. A Pénzügyi Bizottság szántó 
tekintetében bruttó 2,18 Ft/m2, legelő tekintetében bruttó 1,36 Ft/m2 összegben 

Határozat 2. sz. melléklete 

Önkormányzat tulajdonában álló gépkocsi tárolók minimális bérleti díja 

Sorsz. Cím Terület 
Bérleti díj      

       

1 Kossuth tér 2. 18 3.277 
   

 
  

     

2 Kossuth tér 2.(üres) 18 3.277 
   

 
  

     

3 Kossuth tér 2. 19 3.459 
   

 
  

     

4 Kossuth tér 2. (üres) 19,3 3.513 
   

 
  

     

5 Arany János út 2. 12,88 2.345 
   

 
  

     

6 Klapka György u. 11/a. (üres) 10 1.820 
   

 
  

     

7 Klapka György u. 11/a. (üres) 10 1.820 
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javasolja meghatározni a 2009. évi haszonbérleti díjakat. A piacterültek bérleti díját 
mindkét bizottság 4,5%-os emelés mellett 814,- Ft/m2-ben javasolta meghatározni. 
 
Mészáros László: A Gazdasági Bizottság a haszonbérleti díjak 4,5 %-os emelését 
javasolta, tekintettel arra, hogy ezek a területek, lapos, vízállásos területen 
fekszenek. 
 
Retkes Mária: A Pénzügyi Bizottság nem ezt a tájékoztatást kapta ezekről a 
területekről. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: A haszonbérleti díjak 4,5%-os emelésének 
elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Kérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a haszonbérleti díjak – szántó, legelő 
tekintetében – 4,5 %-os emeléséről. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 18 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett, egyhangúlag a haszonbérleti díjak – szántó, legelő 
tekintetében – 4,5 %-os emelését elfogadta. 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, szavazzanak az Önkormányzat tulajdonában álló, 
Piactér területén lévő területbérletek 4,5 %-os emeléséről. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 18 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett, egyhangúlag az Önkormányzat tulajdonában álló, Piactér 
területén lévő területbérletek 4,5 %-os emelését elfogadta. 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, szavazzanak az előterjesztés, és az így kialakult 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést és a határozati javaslatot 
18 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta, és a 
következő határozatot hozta: 
 

387/2008. (XI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított 
jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony Város vagyonáról és 
vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 13/2007. 
(IV.12.) sz. rendelet 8.§ (2) bekezdését, valamint Abony Város 
Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és 
működési szabályáról szóló 21/2007. (VI. 29.) számú rendeletében 
foglaltakat, az alábbi határozatot hozza:  
 

1. Abony Város Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló, 
Ft/m2-ben meghatározott szántó és legelő területek 2009. évi 
haszonbérleti díját minimálisan 
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szántó tekintetében bruttó 2,09 Ft/m2, 
legelő tekintetében bruttó 1,31 Ft/m2 

 
összegben határozza meg. 

 
2. Abony Város Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló, 

Piactér területén lévő területbérletek 2009. évi díját minimálisan 814,- 
Ft + Áfa/m2 összegben határozza meg. 
 
Határidő: 2009. január 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 
Településfejlesztési Osztály 
Haszonbérlők 

- - - 

 

18./ Napirendi pont tárgya: A közterületek eltérő használatáról szóló  
       27/2003.(XII.17.) sz. rendelet módosítása 
    
    Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
Kiegészítésként elmondta, hogy mind az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság, mind 
a Gazdasági Bizottság, s mind a Pénzügyi Bizottság a közterület-foglakási díjak 7%-
os emelését javasolta. 
 
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a rendelet-módosításról a közterület-
foglalási díjak 7%-os emelésével. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 18 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett, egyhangúlag a rendelet-módosítást a közterület-foglalási díjak 
7%-os emelésével elfogadta, és a következő rendeletet alkotta: 
 

Abony Város Önkormányzatának 
31/2008. (XI. 28.) sz. rendelete 

a közterületek eltérő használatáról szóló  
27/2003. (XII.17.) számú rendeletének módosításáról 

 
Abony Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Abony Város 
Önkormányzatának a közterületek eltérő használatáról szóló 27/2003. (XII.17.) 
számú rendeletét (továbbiakban R.) az alábbiak szerint módosítja: 
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1.§ 
 

A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 
 

2.§ 
 

E rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba. 
 
Kelt: Abony, 2008. november 27. 
 

Romhányiné dr. Balogh Edit s.k.   Dr. Németh Mónika s.k. 
polgármester      jegyző 

 
Kihirdetve: 
Abony, 2008. november 28. 
        Dr. Németh Mónika s.k. 

jegyző 
 

31/2008.(XI. 28.) számú rendelet 1. számú melléklete 

 
2.számú melléklet 

 
Közterület-foglalási díj fizetési 

kötelezettség 

 

Közterület-foglalás meghatározása 

1. 

Közterületbe 10 cm-en túl benyúló 
üzlethomlokzat, kirakatszekrény, 
portál, üzleti védőtető, ernyőszerk. 
hirdető berendezés, cég- és címtábla 
m2/év 

2 404,- Ft 

2. 

Árusító és egyéb  fülke, asztal, 
büfékocsi /a város központi területén 
m2/nap 

 963,- Ft 

egyéb helyen m2/nap     482,- Ft 

3. 

Géperejű tehergépkocsi, pótkocsi, mezőgazdasági erőgépek, buszok, 
/kivéve a buszpályaudvaron tartózkodó helyi és helyközi 
tömegközlekedésben résztvevő autóbuszok/ nem az építésügyi 
hatóság által kijelölt helyen tárolva Ft/hó  

személygépkocsi 
1 284,- Ft 

0-2 tonnás tehergépkocsi 
 6 411,- Ft 

2-5 tonnás tehergépkocsi 
11 223,- Ft 

5 tonna feletti tehergépkocsi 
25 651,- Ft 
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Építésügyi hatóság által kijelölt helyen 
tárolva: 

  
  
  
  

0-5 tonnás tehergépkocsi 
 1 604,- Ft 

5 tonna feletti tehergépkocsi  
 4 811,- Ft 

üzemképtelen jármű közterületi 
tárolása Ft/nap  525,- Ft 

4. 

 
Fizető várakozóhely 

  

személygépkocsinként Ft/óra 
175,- Ft 

autóbuszonként Ft/óra 
321,- Ft 

5. 

Nem építési engedélyköteles tevékenységgel végzett építési munkával 
kapcsolatos állványzat, építőanyag törmelék Ft/m2/hó 

 

2 hónapig 
161,- Ft 

 
2 hónapon túl  

 321,- Ft 

6. 

Idényjellegű árusítás, alkalmi és mozgó árusítás Ft/m2/nap 
 

központi területen  963,- Ft 

egyéb helyen 
482,- Ft 

mozgó árusítás Ft/hó 
5 829,- Ft 

7. 

 
Vendéglátó-ipari és kereskedelmi egységhez közterület-használat és 
üzlet előtti kitelepülés  Ft/m2/hó 

  

központi területen 
1 283,- Ft 

egyéb helyen 
480,- Ft 

üzleti szállítás, vagy rakodás 
alkalmával hordók, ládák, 
göngyölegek elhelyezése, 
árukirakodás Ft/m2/nap 

321,- Ft 

8. 
Kiállítás, vásár, alkalmi vásár, 

mutatványos tevékenység Ft/m2/nap 
482,- Ft 
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9. 

 
Önálló hirdető berendezés, reklámtábla hirdető felületenként Ft/év 

Egy felület         

1 m2-ig 13 505,- Ft 

1-3 m2-ig 18 948,- Ft 

3 m2-nél nagyobb 62 672,- Ft 

egynél több felületenként         

1 m2-ig 10 202,- Ft 

1-3 m2-ig 14 575,- Ft 

3 m2-nél nagyobb 58 299,- Ft 

 
Mobil  reklámtábla felületenként Ft/év 

  

Egy felület         

1 m2-ig 5 392,- Ft 

1 m2-nél nagyobb 13 118,- Ft 

egynél több felületenként         

1 m2-ig 4 955,- Ft 

1 m2-nél nagyobb 8 745,- Ft 

 
Fényreklámtábla felületenként Ft/év 

  

Egy felület         

1 m2-ig 36 437,- Ft 

1 m2-nél nagyobb 65 586,- Ft 

egynél több felületenként         

1 m2-ig 29 150,- Ft 

1 m2-nél nagyobb 58 299,- Ft 

10 Helyi közutak, járdák építési munkával járó, nem közlekedési célú 
igénybevétele   

 Központi belterületi elsőrendű út 112,- Ft/m2/nap 

Központi belterületi másodrendű és 
gyűjtőút 59,- Ft/m2/nap 

Központi belterületi lakó és gyalog út, 
járda 32,- Ft/m2/nap 

Egyéb belterületi elsőrendű út 59,- Ft/m2/nap 

Egyéb belterületi másodrendű és 
gyűjtő út 32,- Ft/m2/nap 

Egyéb belterületi, lakó és gyalog út, 
járda, valamint külterületi utak 21,- Ft/m2/nap 

Amennyiben a közút teljes lezárásra kerül az építés időszakára, úgy a 
díjtétel 4-es szorzószámmal számolandó. 
 
Az építési munkával járó, nem közlekedési célú  
igénybevétel esetén fizetendő egyszeri minimális díj:         2 140,- Ft 

Fenti díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 
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19./ Napirendi pont tárgya: Városi Ebédlő és a Városházában lévő díszterem bérleti  
   díjának jóváhagyása 

    
    Napirendi pont előadója: Retkes Mária Pénzügyi Bizottság Elnöke 
 
Retkes Mária: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi 
Bizottság határozatában foglaltakat. A Városi Ebédlő bérleti díja tekintetében azonos 
a két bizottság javaslata, azonban a Városházában lévő díszterem bérleti díját a 
Gazdasági Bizottság 10.100,- Ft+ Áfa összegben, még a Pénzügyi Bizottság 
15.000,- Ft + Áfa összegben javasolta meghatározni. 
 
Retkes Mária: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság azért javasolta a Városházában 
lévő díszterem bérleti díját 15.000,- Ft + Áfa összegben meghatározni, mert a kis 
házasságkötő terem mindenki számára ingyenesen áll rendelkezésre, ezért 
gondolták, hogy a magasabb bérleti díjjal valamit be lehetne hozni a veszteségből. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a Városi Ebédlő 2009. évi bérleti 
díjainak elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 18 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett, egyhangúlag a Városi Ebédlő 2009. évi bérleti díjait elfogadta. 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a Gazdasági Bizottság határozatának 
elfogadásáról, melynek értelmében a Városházában lévő díszterem bérleti díját 
10.100,- Ft+ Áfa összegben határozzák meg. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 11 igen és 5 nem szavazattal, 2 
tartózkodás mellett a Gazdasági Bizottság határozatát elfogadta. 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, szavazzanak az előterjesztés, és az így kialakult 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést és a határozati javaslatot 
18 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta, és a 
következő határozatot hozta: 
 

388/2008. (XI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe 
véve Abony Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes 
szabályairól szóló 13/2007. (IV. 12.) számú rendelet 8. §-ban foglaltakat, a 
Városi ebédlő és a Városházába lévő díszterem bérleti díját 2009. évre az 
alábbiak szerint hagyja jóvá: 
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1. A Városi Ebédlő bérleti díjai 2009. évre  
 

megnevezés fő-től fő-ig összeg  kaució  

ebédlő 0 25 10 000 Ft   5 000 Ft 

 25 50 25 000 Ft 12 500 Ft 

 50 100 50 000 Ft 25 000 Ft 

 100 150 55 000 Ft 27 500 Ft 

 150 200 60 000 Ft 30 000 Ft 

 

megnevezés összeg  

egyéb esemény 4 000 Ft/óra 

székek bérbeadása      50 FT/db 

 
A bérleti díjak tekintetében az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák. 

 
2. A Városházába lévő díszterem bérleti díja 2009. évre  

 
Díszterem: 10.100,-Ft+áfa                 

 
3. A bérleti szerződést a Képviselő-testület által meghatározott díjak 

alkalmazásával az ingatlan használatára feljogosított szerv vezetője köti 
meg. 

 
Határidő: 2009. december 31. 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik:  
Településfejlesztési Osztály 
Gazdasági Osztály 
A határozatról értesül: 
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
3. Dr. Németh Mónika jegyző 
4. Gazdasági Osztály 
5. Jegyzői Titkárság 

 
- - - 

 
20./ Napirendi pont tárgya: A Közoktatási és Közművelődési Intézmények által  

   használt korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak  
   bérleti díjának jóváhagyása 

    
    Napirendi pont előadója: Retkes Mária Pénzügyi Bizottság Elnöke 
 
Retkes Mária: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kiegészítésként elmondta, hogy mind a Gazdasági 
Bizottság, mind a Pénzügyi Bizottság az előterjesztésben szereplő díjak elfogadását 
javasolta. Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztésben szereplő díjakat 
hagyja jóvá. 
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Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak az előterjesztés és a határozati 
javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést és a határozati javaslatot 
18 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta, és a 
következő határozatot hozta: 
 

389/2008. (XI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony 
Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 
13/2007. (IV. 12.) számú rendelet 8. §-ban foglaltakat a Közoktatási és 
Közművelődési Intézmények  díjtételeit 2009. évre az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

1. Somogyi Imre Általános Iskola 
 

megnevezés időszak -tól időszak -ig összeg  

Tanterem április 15. október 15. 1 500 Ft/óra 

 október 16. április 14. 2 000 Ft/óra 

Tornaterem április 15. október 15. 3 000 Ft/óra 

 október 16. április 14. 3 500 Ft/óra 

Konditerem április 15. október 15. 1 500 Ft/óra 

 október 16. április 14. 2 000 Ft/óra 

 
Amennyiben egész napos rendezvényre történik a bérbeadás a bérleti díj 
összege óránként 500 Ft-tal kevesebb. 

 
2. Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola 

 

megnevezés időszak -
tól 

időszak -ig össze
g 

 

Tanterem január 01. december 31. 600 Ft/óra 

 
 

3. Gyulai Gaál  Miklós Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény 

 

megnevezés fő -től fő -ig összeg  kaució  

Aula 0 100 40 000 Ft 20 000 Ft 

 100 150 45 000 Ft 25 000 Ft 

 150 200 50 000 Ft 30 000 Ft 

 200 250 60 000 Ft 40 000 Ft 

 250 300 70 000 Ft 50 000 Ft 

 300 350 80 000 Ft 60 000 Ft 

 350 400 90 000 Ft 70 000 Ft 
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Egyéb esetekben: 2 500-5 000,-Ft/óra (megegyezés szerint) 
Az aulát az intézmény aktív dolgozói, saját és közvetlen hozzátartozóik családi 
rendezvényeire az önköltség térítése mellett vehetik igénybe, az intézmény 
nyugdíjas pedagógusai a bérleti díj összegéből max. 20% engedményt kaphatnak 
az igazgató előzetes engedélyével. 

 

4. Bihari János Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
 

 
 
 

 
5. Abonyi Lajos Müvelődési Ház Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 
 

megnevezés összeg  

Báthory út 2. kis terem 1 800 Ft/ óra 

Báthory út 2. nagy terem 3 600 Ft/ óra 

 
A bérleti díjak tekintetében az árak az ÁFA-t tartalmazzák. 

 
6. A bérleti szerződést a Képviselő-testület által meghatározott díjak 
alkalmazásával az ingatlan használatára feljogosított szerv vezetője köti meg.  

 
Határidő: 2009. január 01.-től folyamatosan 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik:  
Intézményvezetők 
Gazdasági Osztály 
A határozatról értesül: 
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
3. Dr. Németh Mónika jegyző 
4. Intézményvezetők 
5. Gazdasági Osztály 
6. Jegyzői Titkárság  

- - - 

 

21./ Napirendi pont tárgya: Városi Sportcsarnok bérleti díjtételeinek jóváhagyása 
    
    Napirendi pont előadója: Retkes Mária Pénzügyi Bizottság Elnöke 
 
Retkes Mária: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kiegészítésként elmondta, hogy mind a Gazdasági, 
mind a Pénzügyi Bizottság a sportrendezvények teremdíját 6.000,- Ft/óra, az egyéb 

megnevezés időszak -tól időszak -ig összeg  

Tanterem január 01. december 31. 1 500-2 000 Ft/óra 

Tornaterem január 01. december 31. 2 000-3 000 Ft/óra 

Kastély maximum 80 főig 20 000 Ft 

megnevezés összeg  

Hangversenyterem 2 000 Ft/óra 
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(nem sport) rendezvények díját minimum 7.000,- Ft/óra összegben javasolta 
meghatározni. 
 
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak az előterjesztés és a határozati 
javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést és a határozati javaslatot 
18 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta, és a 
következő határozatot hozta: 
 

390/2008. (XI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított 
jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony Város vagyonáról és a 
vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 13/2007. (IV. 
12.) számú rendelet 8. §-ban foglaltakat a Városi Sportcsarnok bérleti 
díjtételeit 2009. évre vonatkozóan az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
1. Sportrendezvények teremdíja:      6 000 Ft/óra 
 
2. Egyéb ( nem sport ) rendezvények :   7 000 Ft/óra minimum 
 

3. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy 2009-ben az 
önkormányzat intézményei olyan rendezvények esetében, 
amelyen nem tesznek szert saját bevételre térítésmentesen 
vegyék igénybe a Sportcsarnokot. 

 
Határidő: 2009. január 01. – 2009. december 31-ig 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik:  
Városi Sportcsarnok 
Gazdasági Osztály 
A határozatról értesül: 
7. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
8. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
9. Dr. Németh Mónika jegyző 
10. Városi Sportcsarnok 
11. Gazdasági Osztály 
12. Jegyzői Titkárság 

- - - 
 
22./ Napirendi pont tárgya: ABOKOM Nonprofit Kft. gépjárművei, munkagépei  

   2009. évi díjtételének és óradíjainak meghatározása 
    
    Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
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Kiegészítésként elmondta, hogy mind a Gazdasági Bizottság, mind a Pénzügyi 
Bizottság az előterjesztésben szereplő díjak elfogadását javasolta. Kérte a képviselő-
testületet, hogy támogassa a gépjárművek, munkagépek 2009. évre javasolt, 
előterjesztésben szereplő díjait. 
 
Habony István: Kérdése, hogy a konténerek magas ára mellett, milyen volt e 
tekintetben a bevétel a tavalyi évben? 
 
Sulyok Istvánné: Válaszként elmondta, hogy egy kicsit visszaesett a kereslet, de 
mivel ez az egyedüli olyan lehetőség, amellyel jelen pillanatban a lakosság a 
kommunális hulladékán kívül keletkezett hulladékát el tudja helyezni legálisan, ezért 
egyre többen igénybe veszik, tudomásul veszik, hogy ennyibe kerül. Ennek van 
egyszer egy szállítási díja, van egy komoly lerakási díja, természetesen nem 
mindegy, hogy milyen súlyú az a hulladék, amit le kell rakni, mert tonnában mérik. Így 
valahol még ez a 17.250,- Ft-os nettó ár is ráfizetéses. 
 
Kocsiné Tóth Valéria: Kaptak egy kimutatást az ABOKOM Nonprofit Kft. 1-9. havi 
bevételeiről és költségeiről, melyben a konténeres hulladékszállítás mínusz 1 millió 
41 ezer forinttal szerepel, tehát ráfizetéses. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak az előterjesztés és a határozati 
javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést és a határozati javaslatot 
18 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta, és a 
következő határozatot hozta: 
 

391/2008. (XI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított 
jogkörében eljárva, az Abokom Nonprofit Kft. használatában lévő 
gépjárművek, munkagépek bérleti díját, szolgáltatás díját 2009. január 
1-től az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Megnevezés 2009. évre 
érvényes díjak 

IOB-712 Kia kis teher gpk.vidékre 132,-Ft/km 

IOB-712 Kia kis teher gpk.helyben    2240,-Ft/üzó 

CLZ-359 Billenő platós IFA vidékre 170,-Ft/km 

CLZ-359 Billenő platós IFA  helyben 4115,-Ft/üzó 

MTZ + pótkocsi 3810,-Ft/üzó 

MTZ + szárzúzó 4875,-Ft/üzó 

MTZ + rotációs fűkasza 4875,-Ft/üzó 

Homlokrakodó gép 7470,-Ft/üzó 

Szakmunkások óradíja 1880,-Ft/ ó 
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Segédmunkások óradíja 920,-Ft/ ó 

Színpad állítás és bontás 10760,-Ft/ ó 

Hangos hirdetés 2240,-Ft/ ó 

WOMA 10500,-Ft/ ó 

                      a szolgáltatási díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák! 
 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő–testületének 434/2007 (XI.29) 
sz. határozatát hatályon kívül helyezi 2008. december 31. napjával. 
 
Határidő: 2009. január 01-től folyamatosan   
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
A végrehajtásban közreműködik:  
Településfejlesztési Osztály 

  Gazdasági Osztály 
Abokom Nonprofit Kft. 
A határozatról értesül: 
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
Dr. Németh Mónika jegyző 
Településfejlesztési Osztály 
Gazdasági Osztály 
Abokom Nonprofit Kft. 

- - - 
 
23./ Napirendi pont tárgya: Települési folyékony hulladék elszállításáról és  

    ártalmatlanításáról 10/2003.(VII.14.) számú rendelet  
    módosítása 

    
    Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
Kiegészítésként elmondta, hogy mind az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság, mind 
Gazdasági Bizottság, mind a Pénzügyi Bizottság az előterjesztésben szereplő díjak 
elfogadását javasolta. Ismertette az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság rendelet-
módosítással kapcsolatos kiegészítését. 
 
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, szavazzanak az előterjesztés és a 
rendeletmódosítás elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést és a rendeletmódosítást 
18 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta, és a 
következő rendeletet alkotta: 
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Abony Város Önkormányzat  
32/2008. (XI. 28.) sz. rendelete 

a települési folyékony hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról szóló 
10/2003. (VII.14.) sz. rendelet módosításáról 

 
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint az egyes helyi 
közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvényben, a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvényben foglaltak alapján a 
települési folyékony hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról szóló 10/2003. 
(VII.14.) sz. rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 
A R. 1. és 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. és 2. számú melléklete lép. 
 

2. § 
 
Ezen rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba. 
 
Kelt: Abony Város Képviselő-testületének 

2008. november 27-i ülésén  
 
 

Romhányiné dr. Balogh Edit s.k.    Dr. Németh Mónika s.k. 
polgármester        jegyző 

 
Kihirdetve:  
Abony, 2008. november 28. 
 
         Dr. Németh Mónika s.k. 
          Jegyző 

 
 

32/2008. (XI. 28.) számú rendelet 1. sz. melléklete 

 
1. számú melléklet 

 
 

Települési folyékony hulladékártalmatlanítás 
 
2009. év 
 
1.) Elhelyezési díj 

Lakosság:  425,-Ft/m3 

Közület: 530,-Ft/m3 

 
2.) Települési folyékony hulladékszállítás: 

Lakosság: 
Ahol nincs csatorna:  1018,-Ft/m3 

Ahol van csatorna: 2574,-Ft/m3 
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Közület: 
Ahol nincs csatorna:  2277,-Ft/m3 
Ahol van csatorna:  4378,-Ft/m3  
 
 

3.) Szállítójármű tartálymosás díja:  3872,-Ft/m3 
 
A díjak az ÁFA -t nem tartalmazzák. 

 
32/2008.(XI. 28.) számú rendelet 2. számú melléklete 

 

2. számú melléklet 

 

Folyékony hulladék nyilvántartási lap 

 
 
Folyékony hulladék eredete: 
 
 
Település neve:_____________________________ 
 
 
Utca, házszám:_____________________________ 
 
Intézmény, üzem megnevezése:______________________________________ 
címe:____________________________________________ 
 
Folyékony hulladék mennyisége (m3):__________ 
 
Minőségi paraméterek: lakossági – egyéb kommunális*  
megjegyzések:  ______________________________________________________  
 ___________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________  
   
Beszállítást végző:                                                
 
  ABOKOM Nonprofit Kft.                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                       Szennyvíztelep részéről, mint átvevő: 

 
 
Beszállítás időpontja………….év………………..hó………………nap. 
 
(* megfelelő rész aláhúzandó) 

- - - 
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24./ Napirendi pont tárgya: Abony Városi Strandfürdő 2009. évi díjainak  
   megállapítása 

    
    Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertetette az előterjesztésben foglaltakat. 
Kiegészítésként elmondta, hogy bár a gyermekjegyek nem kerültek bekalkulálásra, – 
a gyermekek esetében 3 év alatt ingyenes a szolgáltatás – az óvodáskorú 
gyermekek esetében (3-6 éves) javasolja a 400,- Ft-os belépőjegy elfogadását. 
 
Kovács László: Elmondta, többen megkeresték azzal, hogy délután sokkal tudnák 
többen igénybe venni a Strandfürdő szolgáltatásait. Több hasonló intézménynél az a 
gyakorlat, hogy a vendégek délután csökkentett árakkal vehetik a szolgáltatást 
igénybe. Általában Abony környékén lévő hasonló strandfürdők tekintetében egy 
adott időponttól a vendégek 35-40%-os kedvezménnyel vehetik igénybe a 
szolgáltatásokat. Javasolta, hogy biztosítsanak délután 30%-os kedvezményt. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: A környező településekhez képest jóval 
alacsonyabbak, gyakorlatilag fél áron van a belépőjegyek ára Abonyban. Ha a 
képviselő-testület csökkenteni kívánja a díjat, meg kell határozni, hogy hány órától. 
Sajnos így is ráfizetéses a Strand, mert az iskolások ingyen használják, a 
sportegyesületek nagyon gyakran kérelemmel fordulnak az önkormányzathoz, hogy 
ingyen mehessenek be. Alig van fizetőképes vendég a strandon. Ha további 
kedvezményt adnak, a saját veszteségüket fogják növelni, pedig nagyon jó lenne 
fejleszteni a Standot is. 
 
Kovács László: Véleménye szerint, nem biztos, hogy azzal lesz nagyobb 
veszteségük, ha megadják a kedvezményt, lehet, hogy munkából hazatérve délután 
többen igénybe vennék a szolgáltatást. Javasolta a képviselő-testületnek, 
támogassa, hogy 16.00 óra után 30%-os kedvezményt biztosítanak a belépőjegyek 
árából. 
 
Retkes Mária: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság az A./ variáció szerinti 
áremelést támogatta. A Pénzügyi Bizottság javasolta a gyermek napijegy 
tekintetében 400,- Ft meghatározását, a korhatárt szükséges módosítani 3-6 éves 
korra. A Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Bizottság javaslatában is bruttó díjak 
szerepelnek. 
 
Dr. Egedy Zsolt: Az előterjesztés felvezető szövege úgy szól, hogy új elemként a 10 
illetve 30 napra, valamint a teljes idényre szóló bérlet kerülne bevezetésre. A 
határozati javaslatban szerepel egy havi bérlet: gyermek, diák, nyugdíjas, felnőtt, 
szerepel egy 10 napra illetve 30 napra szóló bérlet, valamint strandbérlet egész 
nyárra. Javasolta, hogy a pontosítás érdekében a napot cseréljék ki alkalomra. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
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Kérte a képviselő-testület tagjait, szavazzanak dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
módosító javaslatáról, melynek értelmében a határozati javaslatban a 10 nap és 30 
nap, 10 alkalomra, illetve 30 alkalomra módosul. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 18 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett, egyhangúlag dr. Egedy Zsolt alpolgármester módosító 
javaslatát elfogadta. 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a Pénzügyi Bizottság módosító 
javaslatáról, melynek értelmében a 3-6 éves gyermekek részére 400,- Ft-os 
napijegyet határoznak meg. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 18 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett, egyhangúlag a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát 
elfogadta. 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, szavazzanak Kovács László képviselő módosító 
javaslatáról, melynek értelmében 16.00 óra után a napijegyek árából 30%-os 
kedvezményt biztosítanak. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen és 1 nem szavazattal, 4 
tartózkodás mellett, egyhangúlag Kovács László képviselő módosító javaslatát 
elfogadta. 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, szavazzanak az előterjesztés és a határozati 
javaslat A./ változatának elfogadásáról a módosításokkal együtt. 
  
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 18 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett, egyhangúlag az előterjesztést és a határozati javaslat A./ 
változatát a módosításokkal együtt elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 

392/2008. (XI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva az alábbi határozatot hozza: 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abony Városi Strandfürdő 
díjait 2009. január 01-től az alábbiakban határozza meg: 

 

 

              2009. évi bruttó 16.00 óra  
          után 30% 
                  kedvezmény 
Napijegy               
- gyermek (3-6 éves)   400,-Ft 280,- Ft 
- diák, nyugdíjas   550,-Ft 385,- Ft 
- felnőtt         825,-Ft 575,- Ft 
- családi napijegy (2 felnőtt, 2 gyermek)  2 550,-Ft  1785,- Ft 
  minden további gyermek        300,-Ft  210,- Ft 
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Heti bérlet 
- gyermek ,-Ft 
- diák, nyugdíjas    2 890,-Ft 
- felnőtt    4 400,-Ft 
 
Havi bérlet 
- gyermek  ,-Ft 
- diák, nyugdíjas    9 625,-Ft  
- felnőtt    14 400,-Ft 
Kabinjegy/nap    575,-Ft 
Kabin havi bérlet/ 30nap    5 775,-Ft  
Személygk. Parkolás/nap   865,-Ft 
Strandbérlet (egész nyárra) 
-  diák, nyugdíjas   19 360,-Ft 
- felnőtt    38 720,-Ft 
Kabinbérlet (bungalow)   8 200,-Ft/m2  
10 alkalomra szóló bérlet 
- diák, nyugdíjas:  4 000,-Ft 
- felnőtt:  6 400,-Ft 
30 alkalomra szóló bérlet 
- diák, nyugdíjas:  10 800,-Ft 
- felnőtt: 18 000,-Ft 
 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő–testületének 424/2007 (XI.29) sz. 
határozatát hatályon kívül helyezi 2008. december 31 napjával. 
 
Határidő: 2009. január 01-től folyamatosan   
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
A végrehajtásban közreműködik:  
Településfejlesztési Osztály 
Gazdasági Osztály 
Abokom Nonprofit Kft. 
A határozatról értesül:  
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
Dr. Németh Mónika jegyző 
Településfejlesztési Osztály 
Gazdasági Osztály 
Abokom Nonprofit Kft. 

- - - 
 
25./ Napirendi pont tárgya: Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből  

   szolgáltatott ivóvízért, a közüzemi csatornamű  
   használatáért fizetendő díjak megállapításáról, a  
   díjalkalmazás feltételeiről szóló 19/2004. (VII.29.) sz.  
   rendelet módosítása 

    
    Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertetette az előterjesztésben foglaltakat.  
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Kiegészítésként elmondta, hogy mind az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság, mind 
a Gazdasági Bizottság, mind a Pénzügyi Bizottság az előterjesztésben szereplő díjak 
elfogadását javasolta. 
 
Retkes Mária: Kérte a képviselő-testületet, hogy szavazzanak a Pénzügyi Bizottság 
kiegészítéséről, melynek értelmében felkérik az ABOKOM Nonprofit Kft-t, készítsen 
kimutatást, hogy az összes lakás tekintetében hány rákötés van, és hányan nem 
fizetnek csatornahasználati díjat, illetve hány háztartás nincs egyáltalán rákötve a 
csatornahálózatra. Megjegyezte, hogy a Pénzügyi Bizottság számára nehézséget 
okozott ezen díjak megállapítása, mert az előterjesztések nem tartalmaztak 
semmilyen kimutatást sem az ez évi bevételekről, sem az ez évi költségekről. A 
Pénzügyi Bizottság ezért ezt az előterjesztést első körben le is vette napirendjéről, és 
a kapott tájékozató adatokat követően határozták meg a díjakat. 
 
Parti Mihály: A vízdíj megállapításánál olyan tételt hiányol, hogy 0,- Ft-os dolgozói 
vízdíj. Többen keresték meg ezzel a problémával. Kérdése, milyen jogállásból adódik 
az, hogy az ABOKOM Nonprofit Kft-nél dolgozók vízdíjmentesek? 
 
Kollár Péter: Válaszként elmondta, amikor múlt évben átvette az akkor még Kht-nak 
az irányítását, egy örökölt állapotot vett át. Egy ilyen örökölt állapot volt az 
ivóvízkedvezmény, az akkor még csak vizes területen dolgozó kollegák kapcsán, 
mely több évre tekint vissza. Számításokat végzett azzal kapcsolatosan, hogy 
megvonja-e mindenkitől a kedvezményt január 1-jét, az összevonást követően, vagy 
pedig mindenki kapja. Meggyőződése, ha van egy kedvezmény, akkor vagy mindenki 
kapja, vagy mindenkitől megvonja. Hangsúlyozta, hogy az ABOKOM Nonprofit Kft-
nél dolgozó kollégák az országos átlaghoz képest 60%-os átlagbérrel dolgoznak. Jó 
lenne, ha mindenki ennek függvényében venné figyelembe azt, hogy a dolgozók 
vízkedvezményt kapnak. Döntése az lett, hogy nem veszi el a kedvezményt, hanem 
10 m3 ivóvíz, 10 m3 szennyvízben bekorlátolja, és az ABOKOM Nonprofit Kft-nél 
dolgozó minden kolléga kapja ezt a kedvezményt. Elmondta, amióta az ABOKOM 
Kft-nél dolgozik, a kisebb horderejű ügyeket kivéve, mindenről ügyvezetői utasítás 
születik. Ügyvezetői utasítása úgy szólt, hogy ez a kedvezmény csak addig jár, amíg 
az adott kolléga a 10 m3 feletti mennyiséget tisztességesen és becsületesen fizeti. 
Legelső alkalommal, amikor olyat tapasztal, hogy nem fizetik, a kedvezményt 
megvonja. Ha mindenki ilyen összegű béremelést kapott volna, többe került volna. 
Kiemelte, hogy ez a döntése, és minden más jellegű híresztelés és információ fals. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kiegészítésként elmondta, hogy dolgozónként 5.000,- 
Ft kedvezményt jelent valamennyi ABOKOM-os dolgozóra nézve. 
 
Retkes Mária: Kérdése, hogy ennek a kedvezménynek az elszámolása 
dolgozónként konkrétan hogyan történik, és hogyan van elszámolva az erre 
felhasznált vízmennyiség, és annak költsége? 
 
Kollár Péter: Válaszként elmondta, hogy természetbeni juttatásként a hozzá tartozó 
járulékokkal van elszámolva. Amióta ez a kedvezmény bevezetésre került, így 
történik az elszámolás. A víznél természetesen költségként van elszámolva. A 
lakosság fizeti meg ezt a kedvezményt, ha dolgozóinak bért emel, azt is a lakosság 
fizetné meg. Ha bérben adna ugyanennyit, még többel fizetné meg a lakosság. 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, szavazzanak az előterjesztés és a 
rendeletmódosítás elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést és a rendeletmódosítást 
16 igen és 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta, és a következő 
rendeletet alkotta: 

Abony Város Önkormányzat 
33/2008. (XI. 28.) sz. rendelete 

az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, a 
közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról, a 

díjalkalmazás feltételeiről szóló 19/2004. (VII.29.) sz. rendelet módosításáról 
 
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint az árak megállapításáról 
szóló 1990. évi LXXXVII. Törvény 7. § (1) bekezdésében és a 11. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati tulajdonú közüzemi 
vízműből szolgáltatott ivóvízért, a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak 
megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről szóló 19/2004. (VII.29.) sz. rendeletét 
(továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:  
 

3. § 
 
A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 

 
4. § 

 
A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. 

 
5. § 

 
Ezen rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba. 

 
Kelt: Abony Város Képviselő-testületének 

2008. november 27-i ülésén  
             

Romhányiné dr. Balogh Edit s.k.   Dr. Németh Mónika s.k. 
polgármester      jegyző 

 
Kihirdetve: 
Abony, 2008. november 28.    Dr. Németh Mónika s.k. 
         jegyző 
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33/2008. (XI. 28.) sz. rendelet 1. sz. melléklete 

 
1. számú melléklet 

 
az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, a 
közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról, a 
díjalkalmazás feltételeiről szóló 19/2004. (VII.29.) sz. rendeletéhez 
 
Az ivóvíz szolgáltatás díja: 
 

- Lakossági fogyasztók részére:  220,-Ft/m3 +Áfa 
- Nem lakossági fogyasztók részére (közületi)  263,-Ft/m3+Áfa 

 
 
A csatorna szolgáltatás díja: 
 

- Lakossági fogyasztók részére:  232,-Ft/m3 +Áfa 
- Nem lakossági fogyasztók részére (közületi)  323,-Ft/m3 +Áfa 

 
- - - 

 
Kérte a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a 268/2008. (XI.20.) számú Pénzügyi 
Bizottsági határozat 3. pontjának elfogadásáról, melynek értelmében  felkérik az 
ABOKOM Nonprofit Kft-t, készítsen kimutatást, hogy az összes lakás tekintetében 
hány rákötés van, és hányan nem fizetnek csatornahasználati díjat, illetve hány 
háztartás nincs egyáltalán rákötve a csatornahálózatra – határidő: 2009. június 30. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 18 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett, egyhangúlag a 268/2008. (XI.20.) számú Pénzügyi Bizottsági 
határozat 3. pontját elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 
 

393/2008. (XI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
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 felkéri az ABOKOM 
Nonprofit Kft-t készítsen kimutatást, hogy az összes lakás 
tekintetében hány rákötés van, és hányan nem fizetnek 
csatornahasználati díjat, illetve hány háztartás nincs egyáltalán 
rákötve a csatornahálózatra. 
 
Határidő: 2009. június 30. 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik: 
ABOKOM Nonprofit Kft. 
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A határozatról értesül: 
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
Dr. Németh Mónika jegyző 
ABOKOM Nonprofit Kft. 
Jegyzői Titkárság 

- - - 
 
 

26./ Napirendi pont tárgya: Vásár- és piactartás rendjéről szóló 16/2001. (XII.06.)  
    sz. rendelet módosítása 

    
    Napirendi pont előadója: Kovács László Ügyrendi és Közbiztonsági Biz. Elnöke 
 
Kovács László: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kiegészítésként elmondta, hogy mind az Ügyrendi és 
Közbiztonsági Bizottság, mind a Gazdasági Bizottság, mind a Pénzügyi Bizottság az 
előterjesztésben szereplő díjak elfogadását javasolta. 
 
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, szavazzanak az előterjesztés és a 
rendeletmódosítás elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést és a rendeletmódosítást 
18 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta, és a 
következő rendeletet alkotta: 
 
 

Abony Város Önkormányzatának 
34/2008. (XI. 28.) sz. rendelete 

a vásár- és piactartás rendjéről szóló 16/2001. (XII. 6.) sz. rendelet 
módosításáról 

 
 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint a vásárokról és piacokról 
szóló 35/1995.(IV.5.) Korm. rendelet 9.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a vásár- és piactartás rendjéről szóló 16/2001. (XII.6.) számú rendeletét 
(továbbiakban R.) az alábbiak szerint módosítja: 
 
 

1. § 
 

 A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 
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2. § 
 
E rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba. 
 
Kelt: Abony, 2008. november 27. 
      

   Romhányiné dr. Balogh Edit s.k.   Dr. Németh Mónika s.k. 
polgármester       jegyző 

 
Kihirdetve:  
Abony, 2008. november 28. 
 
         Dr. Németh Mónika s.k. 
          jegyző 
 

34/2008.(XI. 28.) számú rendelet 1. számú melléklete 

 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

16/2001.(XII.6.) sz. rendeletének 
 

1. számú melléklete 
I. 
 

Vásár és piac helypénzdíjak 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Helypénz megnevezése 
 

2009. évi díjak 

Állatok darabonként 

Szopós csikó, borjú 420,- Ft/db 

Hízott sertés, anyakoca 395,- Ft/db 

Szopós malac 3 hónaposig 130,- Ft/db 

Süldő malac 3 hónapostól 160,- Ft/db 

Bárány, juh, kecske 160,- Ft/db 

Ló, szarvasmarha, szamár, öszvér 475,- Ft/db 

Tyúk és egyéb baromfi 30,- Ft/db 

Liba, pulyka, nyúl 55,- Ft/db 

Kacsa 30,- Ft/db 

Pelyhes baromfi, napos csibe 110,- Ft/10db 

Szárnyas vad 160,- Ft/db 

Vásár területére bevitt járművek után fizetendő díjak 

Tehergépkocsi 365,- Ft/db 

Tehergépkocsi + pótkocsi 1000,- Ft/db 

Személygépkocsi 210,- Ft/db 

Személygépkocsi + utánfutó            290,-Ft/db 

Egyéb díjak 

Piaci WC 80,- Ft 

Kerékpár őrzése 30,-Ft/kerékpár 
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II.  
 

Vegyes és egyéb helypénzek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A szolgáltatási díjak az Áfá-t nem tartalmazzák. 
 

- - - 
 
27./ Napirendi pont tárgya: Salgóbányai tábor 2009. évi térítési díjának   

    megállapítása 
    
    Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
Kiegészítésként elmondta, hogy mind a Gazdasági Bizottság, mind a Pénzügyi 
Bizottság az előterjesztésben szereplő díjak elfogadását javasolta. 
 
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak az előterjesztés és a határozati 
javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést és a határozati javaslatot 
18 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta, és a 
következő határozatot hozta: 
 

394/2008. (XI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80.§ (1) 
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot 
hozza: 

 

Padon, állványon árusítás (Ft/fm) 

Őstermelő 55,- 

Mezőgazdász 160,- 

Kereskedő 450,- 

Földön, szilárd burkolaton történő árusítás Ft/m2 

Őstermelő 55,- 

Kereskedő 450,- 

Gyalogteher 160,- 

Piaci sátor, asztal (bazáros,  virágárus) 450,- 

Szolgáltató tevékenység (m2  ) 160,- 

Mázsaház használat szarvas marha 210,- 

Mázsaház használat sertés 130,- 

Piaci terület bérleti díjai (Ft/fm) 

Ideiglenesen bérelt területek 130,- 

Helyhez kötött asztalok 80,- 
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Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a salgóbányai tábor 
díjait 2009. január 01-től az alábbiakban határozza meg: 

 

Gyermek 

étkezés 
2009. évre javasolt díjak 

Nettó Áfa Bruttó 

reggeli 360 Ft 72 Ft 432 Ft 

ebéd 770 Ft 154 Ft 924 Ft 

vacsora 600 Ft 120 Ft 720 Ft 

Napi teljes 
ellátás 1730 Ft 346 Ft 2076 Ft 

Meleg 
vacsora 700 Ft 140 Ft    840 Ft 

Szállás éj/fő 1 300 Ft 260 Ft 1 560 Ft 

Felnőtt 

étkezés 

2009. évre javasolt díjak 

Nettó Áfa Bruttó 

reggeli 410 Ft 82 Ft    492 Ft 

ebéd 1000 Ft 200 Ft 1 200 Ft 

vacsora 800 Ft 160 Ft    960 Ft 

Napi teljes 
ellátás 2 210 Ft 442 Ft 2 652 Ft 

Meleg 
vacsora 900 Ft 180 Ft 1 080 Ft 

szállás éj/fő 1 600 Ft 320 Ft 1 920 Ft 

Egységes 

megnevezés 

2009. évre javasolt díjak 

Nettó Áfa Bruttó 

Sátorozás  
éj/fő 850 Ft 170 Ft 1 020 Ft 

Mosatás 550 Ft 110 Ft    660 Ft 

Komfortos 
faház 12 500 Ft 2 500 Ft 15 000 Ft 

 
A gyermekek 14 éves korukig táborozhatnak a gyermekekre 
vonatkozó díjszabással. 

 
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő–testületének 369/2007. 

(X.25.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi 2008. december 31 
napjával. 

 

Határidő: 2009. január 01-től folyamatosan   
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
A végrehajtásban közreműködik:  
Településfejlesztési Osztály 
Gazdasági Osztályű 
Abokom Nonprofit Kft. 
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A határozatról értesül: 
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
Dr. Németh Mónika jegyző 
Településfejlesztési Osztály 
Gazdasági Osztály 
Abokom Nonprofit Kft. 

 
- - - 

 
28./ Napirendi pont tárgya: Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság nem képviselő  

    tagjának megválasztása 
    
    Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, 
hogy dr. Pástét Ritát az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság tagjává a Városunk 
Fejlődéséért Egyesület jelölte, ezért ők jelölték Csontos Ildikót is az Ügyrendi és 
Közbiztonsági Bizottság leendő tagjává. 
 
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak az előterjesztés és a határozati 
javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést és a határozati javaslatot 
18 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta, és a 
következő határozatot hozta: 
 

395/2008. (XI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
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, a 203/2006. (X.12.) számú 
határozatával létrehozott Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 
nem települési képviselő tagjának 
 

Csontos Ildikót 
(5093 Vezseny, Kossuth L. u. 41., 

tartózkodási hely: 2740 Abony, Vasút út 56/C) 
 
megválasztja. 
 
Határidő: azonnal, folyamatos 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
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Végrehajtásban közreműködik:  
Jegyzői Titkárság                                                        
A határozatról értesül:  
Jegyzői Titkárság és általa Csontos Ildikó (5093 Vezseny, Kossuth 
L.u. 41.,tartózkodási hely: 2740 Abony, Vasút út 56/C) 

 

- - - 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérte a jelenlévőket, hogy Csontos Ildikó 
eskütételéhez álljanak fel. Felkérte Csontos Ildikót, hogy az „Én” után mondja a saját 
nevét, majd az eskü szövegét. 
 
Eskü: 
 
„Én Csontos Ildikó esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, 
annak népéhez hű leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat 
megtartom, az állami és szolgálati titkot megőrzöm, megbízatásomhoz híven, 
pártatlanul, lelkiismeretesen járok el, és a legjobb tudásom szerint, minden 
igyekezetemmel Abony javát szolgálom. 
 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Felkérte Csontos Ildikót, hogy az esküszöveget 
kézírásával lássa el. 
 

- - - 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester szünetet rendelt el! 
 

SZÜNET! 
 
Szünet után a képviselő-testület nyílt ülés 29. napirendi pontjának 
tárgyalásával folytatta munkáját. 
 
A jegyzőkönyvvezetést a 29. napirendi ponttól Szekeres Marianna 
jegyzőkönyvvezető vette át. 
 

29./ Napirendi pont tárgya: Területi Együttműködési Operatív Programok 
2007-2013 (ETE) – „HU-SK Együttműködési Program” című pályázati 
felhívásra Távmunka-ház pályázat dokumentációjának elkészítésére 
megbízás adására 

 
Napirendi pont előadója: Földi Áron képviselő 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, az előterjesztés 
ismertetésére felkérte Földi Áron képviselőt.  
 
Földi Áron: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A nyár folyamán volt 
Abonyban Letenyei László, és akkoriban volt szó az Ötlet házról, akkor sajnos ez a 
dolog nem haladt tovább, de most lehetőség van arra, hogy szlovák kapcsolatok 
keretében megvalósuljon egy Távmunka-ház is. Ez a pályázati keret lehetőséget 
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nyújt arra, hogy mind épület felújítást, mind pedig internethálózat bővítést meg 
tudjunk valósítani. Sajnos elég szűkös a beadási határidő, mert 2008. december 15-
ig kell benyújtani a pályázatot, a pályázatírás költségét a munkaügyi központ állja, 
amennyiben nyer a pályázat, akkor bizonyos tanulmányokat a pályázatíró cég fog 
elkészíteni. A Távmunka-ház helyszíne lehetne a Kostyán kúria. 
 
Retkes Mária: Megkérdezte, hogy hogyan történnének ezek a képzések? Milyen 
előírások vannak a megvalósításhoz? Szerepel az anyagban egy fenntarthatósági 
tanulmány is, ennek értelmében öt évre fenn kell tartani azt az ingatlant arra a célra, 
ennek a költségére lehet előre pályázni? Miből fogják finanszírozni? 
 
Földi Áron: Azok a cégek, akik az embereket foglalkoztatják, ki kell, hogy béreljék 
majd a helyet. Abonyt nem terheli az utazás költsége, azt a pályázat fogja 
finanszírozni.  
 
Kiment az ülésteremből Bánné Hornyik Mária képviselő, a jelenlévő képviselők 
száma 16 fő. 
 
Retkes Mária: Mennyi önerőre van szükség? 
 
Földi Áron: 330 ezer euró az egész projekt költsége, ebből 16500 euró az önerő, kb. 
az összköltség 1/3 része, ennyi az-az összeg, ami a városra jut. A várost érintő teljes 
önerő 6600 euró, és ehhez nem szükséges testületi határozat, a kötvény terhére 
lehet biztosítani. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Az infrastruktúra kialakításának szempontjából, a 
határidő rövidsége miatt a Kostyán kúriát nem javasolja. 
 
Visszajött az ülésterembe Bánné Hornyik Mária képviselő, a jelenlévő 
képviselők száma 17 fő. 
 
Mivel műemlék jellegű épületről van szó, megbecsülni sem lehet, hogy mennyibe 
kerül ennek a felújítása, addig sem árajánlatot sem engedélyes tervet nem lehet 
elkészíttetni. Olyan épületet kell kiválasztani, aminek sokkal egyszerűbb a felújítási 
módja. Magáról a foglalkoztatásról ez a program nem nyilatkozik, csak 
adatbázisgyűjtésről és oktatásról van szó.  
 
Földi Áron: Fel kell keresni cégeket, olyan cég lesz, aki nemzetközi keretek közé 
fogja majd az egészet.  
 
Dr. Egedy Zsolt: Az épület tekintetében javasolta a Báthory utca 2. sz. alatti épület 
valamelyik helyiségét, vagy pedig a Polgárőrség irodáját, vagy szintén a Vasút úton 
található valamelyik önkormányzati lakások egyikét.  
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Nem támogatja egyik javaslatot sem, mert ott mind az 
irodahelyiség, mind pedig a lakások nagyon kicsik. Nincs megoldva az 
akadálymentesítés sem, a Klapka út. 11. sz. alatti ingatlan az, ami esetleg szóba 
jöhet.  
 
Földi Áron: Nem kell nevesíteni helyiséget a pályázathoz. 
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Varga Sándorné: Javasolta a klapka úti ingatlant. 
 
Dr. Németh Mónika: Felhívta a képviselő-testület figyelmét arra, hogy amennyiben a 
testület megszavazza, hogy be kívánja nyújtani ezt a pályázatot. Az önerőt meg kell 
nevezni, és fedezetet biztosítani kell. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Megkérdezte, hogy ez egy kétfordulós pályázat lesz? 
Van visszalépési lehetőség? Ha nyer a pályázat, akkor a testület elé vissza kell hozni 
az önerőt.  
 
Földi Áron: Ha nyer is a pályázat, legfeljebb nem írják alá.  
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Megkérdezte, hogy plafonösszeg meghatározásával 
el lehet fogadni? 
 
Dr. Németh Mónika: Több iránymutatásra van szüksége a pályázatírónak, konkrét 
elképzelésre van szükség.  
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta, hogy határozzanak meg egy 
plafonösszeget, amelyen belül kell dolgoznia a pályázatírónak, aminél nagyobb 
önerőt nem tudnak hozzá rendelni. A helyszínt is meg kellene határozni, lakott 
épületet nem lehet Távmunka-ház megvalósítására használni, a pályázatírónak 
tudnia kell, hogy melyik ingatlan a pályázat tárgya. Javasolta, hogy nevesítsék meg 
mind a Klapka utca 11. sz. alatti, mind pedig a Nagykőrösi út 3. sz. alatti ingatlant és 
meg kell nézni, hogy mit tudnak lépni ezen ingatlanok tekintetében, és maximum 2 
millió forint önerő a kötvény terhére. Utólagosan hozzák vissza a testület elé. 
 
Dr. Németh Mónika: A bérlőkkel tárgyalni kell, mert mind a két említett ingatlanban 
laknak, ehhez a bérlőkkel egyeztetni kellett volna. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Ismertette a határozati javaslatot, miszerint a Képviselő-testület szándékát fejezi ki 
pályázat benyújtására, Távmunka-ház kialakítására. Az önerő mértékét maximum 2 
millió forintot a kötvény terhére biztosítja. A lehetséges két helyszín a Nagykőrösi út 
3. sz. és a Klapka út 11. sz. alatti ingatlanok és a bérlőkkel folytassanak 
tárgyalásokat. A pályázat benyújtása előtt az Ügyrendi és a Gazdasági bizottság 
vizsgálja meg a benyújtandó pályázatot. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak először az előterjesztés 
elfogadásáról és arról, hogy szándékukat fejezik ki a pályázat benyújtására, és a 
Távmunka-ház kialakítására a Területi Együttműködési Operatív Programok 
2007-2013 (ETE) – „HU-SK Együttműködési Program” c. pályázati felhívásban. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 3 
tartózkodás mellett, az előterjesztést és a módosító javaslatot elfogadta. 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak arról, hogy önerőként 
maximum 2 millió forintot biztosítanak a kötvény terhére. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen, 1 nem szavazattal és 2 
tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak arról, hogy a Nagykőrösi út 3. 
sz. és a Klapka u. 11. sz. alatti ingatlanokat jelölik meg helyszínként és a 
bérlőkkel további tárgyalásokat folytatnak.  
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 3 
tartózkodás mellett, a módosító javaslatot elfogadta. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak arról, hogy a pályázat 
benyújtása előtt az Ügyrendi és a Gazdasági Bizottság megvizsgálja a 
benyújtandó pályázatot. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 3 
tartózkodás mellett, a javaslatot elfogadta. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak arról, hogy ha a bizottságok 
jóváhagyták a pályázatot, akkor a polgármestert felhatalmazzák, a pályázatoz 
szükséges dokumentumok aláírására. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett, 
a javaslatot elfogadta. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati 
javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen, 0 nem szavazattal és 0 
tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot,  egyhangúlag 
elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 

 
 
396/2008. (XI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
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 szándékát fejezi ki 

pályázat benyújtására a Területi Együttműködési Operatív 
Programok 2007-2013 (ETE) – „HU-SK Együttműködési Program” 
című pályázati felhívásra, Távmunka-ház kialakítására. 

 
2. A pályázathoz szükséges önerőt maximum 2.000.000.- Ft-ot a 

kötvény terhére biztosítja. 
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3. A Képviselő-testület a Távmunka-ház megvalósítása céljából, az 
alábbi két ingatlant jelöli meg: 

 
Nagykőrösi u. 3. 
Klapka György u. 11. sz. alatti ingatlanok. 
 
A megvalósítás szempontjából a bérlőkkel egyeztető tárgyalás 
lefolytatása szükséges, mely után a Képviselő-testület a konkrét 
helyszínt megnevesíti.   
 

4. A Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi és Közbiztonsági 
Bizottságot, valamint a Gazdasági Bizottságot, hogy 2008. 
december 15-e, a pályázat benyújtási határideje előtt, együttes 
bizottsági ülés keretében vizsgálja meg a benyújtandó pályázatot, 
annak tartalmát. 

 
5. Felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert a 

pályázat benyújtásával kapcsolatos dokumentumok aláírásával. 
 

Határidő: 2008. december 15. 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik: 
Jegyzői Titkárság 
Településfejlesztési Osztály 

 
- - - 

 
30./ Napirendi pont tárgya: „Lehetőségeink Főtere” – Kossuth tér környezet-
rendezési Abonyban c. projekt közbeszerzési feladatainak ellátására cég 
kiválasztása 

 
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, valamint az 
előterjesztésben foglaltakat. Felkérte Kovács Lászlót, hogy ismertesse az Ügyrendi 
Bizottság határozati javaslatát. 
 
Kovács László: Elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, 
ismertette az Ügyrendi Bizottság határozati javaslatát, a Kár-Mentort Bt. javasolják 
megbízni, a Megbízási Szerződést megvizsgálták és javasolják elfogadásra. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Kár-Mentor Bt. 
megbízásáról, maximum bruttó 890 ezer forint értékben. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen, 0 nem szavazattal és 0 
tartózkodás mellett, a javaslatot egyhangúlag elfogadta 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati 
javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést és a határozati javaslatot 
17 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta, és a 
következő határozatot hozta: 
 
 

397/2008. (XI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított 
jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 
1. Képviselő-testület „Lehetőségeink Főtere”- Kossuth tér 

környezetrendezése Abonyban c. projekt közbeszerzési 
feladatainak ellátásával a Kár-Mentor Bt-t bízza meg.  

 
2. A megbízási díj összege bruttó 890.000, Ft + Áfa, melynek 

fedezetét a Képviselő-testület a pályázat benyújtásakor 
biztosította. 

 
 

3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat 
melléklete szerinti szerződés aláírására. 

 
  Határidő:  2008. december 31. 
  Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
  A határozat végrehajtásában 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 

 
      

397/2008.(XI.27.) 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  
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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. 
 
 
 
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, „Lehetőségek Főtere”- Kossuth tér 
környezetrendezése Abonyban című, KMOP-2007-5.2.1/A azonosítójú pályázata 
kivitelező kiválasztásához kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolításával,  a 
felek között 2008. május 5-én megkötött szerződés 2.2. pontjában foglalt 
részfeladatok ellátásával, a szerződés általános feltételei betartása mellet 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: 890.000,.- Ft + ÁFA, összesen bruttó 890.000,-Ft, azaz 
1.0680.000,- forint. 

 
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, 2008. év november hó….. nap 
 
 ……………………………………….    …………………………………………     
              megbízó       megbízott 
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- - -  

 
 
31./ Napirendi pont tárgya: „Lehetőségeink Főtere” – Kossuth tér környezet-
rendezési Abonyban c. projekt projektmenedzsmenti feladatainak ellátásra 
cég kiválasztása 

 
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, valamint az 
előterjesztésben foglaltakat. Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e 
valakinek kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
Dr. Egedy Zsolt: Jó lenne, ha az ajánlatokat adó cégek, a díjszabásukat a piaci 
árnál alacsonyabban adnák meg.  
 
Retkes Mária: A Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzott, hogy Dr. Tóta Áron ügyvéd 
úr nézze át ezt a szerződést, megkérdezte, hogy megnézte ügyvéd úr a szerződést? 
 
Dr. Németh Mónika: Igen, és tett módosításokat, ezeket be fogja olvasni. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e 
valakinek kérdése, hozzászólása? Pa-Ku Bt-t javasolja megbízni.  
 
Kovács László: Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a napirendi 
pontot, és a Megbízási Szerződés kapcsán voltak módosító javaslatok, a bizottság is 
a Pa-Ku Bt-t javasolta megbízni. 
 
Dr. Németh Mónika: Ismertette a módosító javaslatokat. A Megbízási Szerződés 
9.2. pontja az alábbiak szerint módosul: A szerződés bármely módon történő 
megszűntetése esetén megbízottat időkorlát nélkül köti a tudomásukra jutott üzleti 
titok védelmével és megőrzésével kapcsolatos titoktartási kötelezettség, s terheli a 
titokvédelemmel kapcsolatos helytállási kötelezettség.   
A 3. pontba beépítésre kerülne egy mondat, a díj a forint + Áfa után, „a megbízási 
díjon felüli költségek megtérítésére nem tarthat igényt.   
A 7.3. az alábbi lenne: A megbízott a jogszerűen igénybe vett közreműködő teljes 
tevékenységéért általában úgy felel, mintha maga járt volna el. A megbízott által ilyen 
minőségben okozott kárért a károsult harmadik személlyel szemben a megbízó a 
megbízottal egyetemlegesen felelős, amennyiben harmadik személynek oly módon 
okoz kárt a megbízás teljesítésével összefüggésben, hogy a megbízó célszerűtlen 
vagy szakszerűtlen utasítást ad és erről, illetve az utasításból eredő 
következményekről őt a megbízott figyelmezteti, de a megbízó az utasításhoz a 
figyelmeztetés ellenére továbbra is ragaszkodik.  
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Megköszönte a kiegészítést.  
 
Kérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésről, a 
határozati javaslatról, a Pa-Ku Consulting Bt. megbízásáról, valamint a 
módosított Megbízási Szerződés elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett 
az előterjesztést, a határozati javaslatot, a Pa-Ku Consulting Bt. megbízását, 
valamint a módosító Megbízási Szerződést, egyhangúlag elfogadta, és a következő 
határozatot hozta: 
 

398/2008. (XI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított 
jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 
1. Képviselő-testület „Lehetőségeink Főtere”- Kossuth tér 

környezetrendezése Abonyban c. projekt 
projektmenedzsmenti feladatainak ellátásával a Pa-Ku 
Consulting Bt-t bízza meg. 

 
2. A megbízási díj összege 1.665.000,- Ft +Áfa, melynek 

fedezetét a képviselő-testület a pályázat benyújtásakor 
biztosította.  

 
3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat 

melléklete szerinti szerződés aláírására. 
 
      Határidő:  2008. december 31. 
       Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
       A határozat végrehajtásában 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 

 
398/2008. (XI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

melléklete 

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

adószám:, bankszámlaszáma OTP) képviseli Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester, mint 

Megbízó (továbbiakban: Megbízó), és a Pa-Ku Consulting Bt. (címe 2750 Nagykőrös, 

Kodály Zoltán u. 3.): képviseli Palotai Sándor adószáma: 22317957-2-13 cégjegyzék száma: 

13-06-057849 Bankszámlaszáma:65800124-11024989), mint Megbízott (továbbiakban: 

Megbízott) között, az alábbi feltételekkel: 
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1. Előzmények 

 

1.1. A megbízó jelen szerződés keretében kívánja biztosítani fejlesztési 

tevékenységéhez kapcsolódóan a KMOP-2007-5.2.1/A számú pályázat 

végrehajtása során a „Lehetőségeink Főtere” – Kossuth tér környezetrendezése 

Abonyban c. projekt projektmenedzsmenti feladatának ellátását.  

1.2. A szerződő felek rögzítik azt a tényt, hogy a Pa-Ku Consulting Bt. rendelkezik 

mindazon feltételekkel, melyek megbízás esetén a jelen szerződésben 

meghatározott projektmenedzsmenti tevékenység teljeskörű ellátásához 

szükségesek.  

 

2. A szerződés tárgya 

2.1. Megbízó megbízza megbízottat a KMOP-2007-5.2.1/A számú pályázat 

végrehajtása során a „Lehetőségeink Főtere” – Kossuth tér környezetrendezése 

Abonyban c. projekt jelen pontban foglalt feladatok ellátásával  

2.2. Döntés-előkészítési feladatok, részvétel a projekt előrehaladási értekezleteken, 

munkaértekezleteken   

2.3.  A projekt teljes lebonyolítási ideje alatt annak elfogadását megfelelő 

megvalósítását és sikerét szolgáló tevékenységek koordinálása, a tervszerű 

kommunikáció végrehajtása 

2.4. Kommunikációs stratégia kidolgozása 

2.5. Sajtóanyagok megírása és megjelentetése 

2.6. Tájékoztató plakátok elkészítése 

2.7. Az elvégzett kommunikációs tevékenység elemzése 

2.8. Monitoring jelentések készítése 

2.9. Szakmai anyagok és projekt dokumentumok előállítása a támogatási szerződés, 

hatályos jogszabályok és a pályázati anyagnak megfelelően 

2.10. Pénzügyi jelentések, számlaösszesítők elkészítése, naprakész nyilvántartása 

2.11. Pénzlehívások formai és tartalmi előkészítése 

2.12. Projekt Előrehaladási Jelentések szakmai jelentések, zárójelentés elkészítése,  

2.13. A projekt megvalósítása során keletkező dokumentumok ügyviteli nyilvántartása, 

rendelkezésre tartása 

2.14. Közreműködés a projektet érintő ellenőrzések előkészítésében, lefolytatásában, 

teljeskörű adatszolgáltatással 

2.15. Programdokumentációs feladatok ellátása, koordinálása, ellenőrzése 

2.16. A fenti –fentiekben részletezett feladatok összehangolása, irányítása és 

ellenőrzése 

2.17. Folyamatos kapcsolattartás a Megbízó kijelölt képviselőjével, a zavartalan 

tájékoztatás biztosítása részére 

2.18. A projektgazda kijelölt képviselője által meghatározott részfeladatok tervszerű 

előkészítésének és ellátásának biztosítása 

2.19. A projekt megvalósítása során készülő Projekt Előrehaladási Jelentések 

jóváhagyásának kezdeményezése a Megbízó, projektgazda felé 

2.20.  A projekt megvalósítása során keletkező dokumentumok a Megbízó projektgazda 

által működtetett projektszobában (1/35 számú szoba) való elhelyezéséről való 

gondoskodás a Megbízón keresztül, biztosítva ezzel a Megbízó projektgazda 

számára a projekt előrehaladásának folyamatos ellenőrzését. 

 

Megbízott a megbízást - figyelemmel a 2. pontban részletesen meghatározott feladatokra - 

elfogadja.  
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3. Megbízási díj mértéke, esedékessége 

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

maradéktalan, s szerződésszerű  ellátásáért megbízási díj illeti meg, melynek 

mértéke: 1.665.000,- Ft + ÁFA , azzal, hogy a megbízási díjon felüli költségek 

megtérítésére nem tarthat igényt.   

 

A feladatok teljesítése után megbízott számlát bocsát ki. A számlák ellenértékének 

kiegyenlítése a teljesítést követő 30 napon belül átutalással történik. 

Benyújtásra kerülő számlák ütemezése: 

Rész-számla benyújtásának határideje: 2009. június 30.  

Összege:  a 3.1. pontban rögzített összeg 50 %-a 

Végszámla benyújtási határideje:  

a projekt befejezésének időpontja, de legkésőbb   2009. december 31. 

 

4. Megbízó jogai, kötelezettségei 

 

4.1. Megbízó köteles mindazon szükséges információval, adatokkal ellátni 

megbízottat, melyek ismerete a szerződésszerű teljesítéshez szükségesek. 

4.2. Megbízó köteles együttműködni megbízottal. 

 

 

5. Megbízott jogai, kötelezettségei 

5.1.  Feladatait a megbízó üzleti érdekeit messzemenőkig figyelembe véve köteles 

maradéktalanul ellátni.  

5.2. Feladat elvégzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket megbízott saját 

maga biztosítja. Feladatait a célszerűség és szakszerűség követelményeinek 

megfelelően szabadon látja el. Feladatainak ellátása során - az ágazati 

jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett - igénybe vehet közreműködőket, 

illetve teljesítési segédeket azzal, hogy azok magatartásáért sajátjaiként felel.  

5.3.  Megbízott az adott helyzetben tőle elvárható szakszerű és gondos ügy ellátásra 

köteles. 

5.4. A megbízott a feladatai ellátásához szükséges időt, annak keretét, mértékét 

önállóan jogosult meghatározni. 

5.5. A megbízási jogviszonnyal együtt járó fokozott együttműködési kötelezettség 

teljesítése terén megbízott köteles a megbízót tevékenységéről és az ügy 

ellátásáról kívánságára, szükség esetén e nélkül is folyamatosan tájékoztatni.  

5.6.  Megbízott külön kötelezettségei: 

5.6.1. A 2. pontban meghatározott feladatok magas szakmai színvonalon történő 

ellátása.  

5.6.2. A titokvédelem, adatvédelem és a szerződés teljesítése során a hatályos 

jogszabályok betartása. 

5.6.3. A megbízó érdekeit tiszteletben tartani, továbbá az etikai ajánlásokat 

betartani. 

 

 

6. Titokvédelem 

6.1. Szerződő felek egybehangzóan állapodnak meg abban, hogy megbízott 

tudomására jutott minden Megbízóra vonatkozó adat, információ, úgyszintén a 

munka elvégzéséhez megszabott módszerek kizárólag a Megbízó részére 

hasznosíthatók és azok üzleti titkot képeznek.  
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6.2. Üzleti titkot képez különösen: megbízó adatai, a megkötött szerződések tartalma, 

gazdálkodási adatok, a megbízó tagjainak személyes adatai, információk, valamint 

mindazon adatok, melyek titokban maradásához a megbízónak méltányolható 

érdeke fűződik.  

6.3. Megbízott elismeri, hogy teljes felelősséggel tartozik minden olyan veszteségért, 

kárért, amely saját maga, vagy teljesítési segédként bevont harmadik személyek a 

titokvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeinek megszegése miatt következik be.   

 

 

7. Szerződésszegésért való felelősség szabályai 

 

7.1. Megbízott elismeri, hogy teljes felelősséggel tartozik minden olyan veszteségért, 

kárért, amely saját maga, vagy teljesítési segédként bevont harmadik személynek 

a szerződés teljesítése során, akár gondatlan, akár szándékos megszegése illetve 

megsértése miatt következik be.   

7.2. Nem taroznak viszont a Megbízott a Megbízó hibájából vagy mulasztásából eredő 

veszteségek, károk megtérítésével. 

7.3. A megbízott a jogszerűen igénybe vett közreműködő teljes tevékenységéért 

általában úgy felel, mintha maga járt volna el. A megbízott által ilyen minőségben 

okozott kárért a károsult harmadik személlyel szemben a megbízó a megbízottal 

egyetemlegesen felelős, amennyiben harmadik személynek oly módon okoz kárt a 

megbízás teljesítésével összefüggésben, hogy a megbízó célszerűtlen vagy 

szakszerűtlen utasítást ad és erről, illetve az utasításból eredő következményekről 

őt a megbízott figyelmezteti, de a megbízó az utasításhoz a figyelmeztetés 

ellenére továbbra is ragaszkodik.  

 

8.    Megbízott nem szerződésszerű teljesítése, káresemény-megelőzés, 

jogkövetkezmények: 
8.1. Megbízott a 2. pontban meghatározott munkát a szerződésben rögzített módon 

köteles elvégezni. A szerződés teljesítése során Megbízott haladéktalanul, írásban 

köteles jelezni a teljesítés akadályát, annak várható megszűnését. 

8.2. A Megbízott köteles a Megbízót haladéktalanul értesíteni minden olyan 

körülményről, amelynek a szerződés teljesítésére kihatása lehet. 

8.3. A Megbízott köteles a Megbízó által a szerződés tárgyában írásban feltett 

kérdésekre a kézhezvételtől számított 2 munkanapon belül írásbeli választ adni, 

illetőleg megkezdeni a szakmai válaszadás előkészítését. 

8.4. A Megbízott köteles a Megbízó igényei szerint személyes konzultációt biztosítani 

az igény felmerülését követő 5 munkanapon belül. 

8.5. Amennyiben a Megbízó elmulasztja valamely kötelezettségének teljesítését, a 

Megbízott köteles írásban tájékoztatni a Megbízót a mulasztás projektre gyakorolt 

előrelátható hatásairól. 

8.6. A Megbízó késedelme a Megbízott egyidejű késedelmét kizárja. 

8.7. A Megbízott köteles a Megbízótól a munkavégzéshez igényelt iratokat a munka 

végeztével a Megbízó részére visszaszolgáltatni. 

8.8. A szerződéses kötelezettség nem szerződésszerű teljesítése, nem teljesítése, illetve 

hibás teljesítés esetén (kivéve: vis major esetét) a Ptk. vonatkozó rendelkezései az 

irányadóak. 
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9. A szerződés időtartama 
 

 

9.1.  Szerződő felek jelen szerződést határozott időre hozzák létre, a projekt lezárása 

várható idejére, amely időpont 2009. december 31. 

9.2. A szerződés bármely módon történő megszűntetése esetén megbízottat időkorlát 

nélkül köti a tudomásukra jutott üzleti titok védelmével és megőrzésével 

kapcsolatos titoktartási kötelezettség, s terheli a titokvédelemmel kapcsolatos 

helytállási kötelezettség.   

9.3. A szerződést a megbízó bármikor, bármilyen okból azonnali hatállyal 

felmondhatja, köteles azonban helyt állni a megbízott által már elvállalt 

kötelezettségekért. 

9.4. Azonnali hatályú felmondás joga illeti meg Megbízót különösen a következő 

esetekben: 

- gazdasági információk, statisztikai adatok, belső információk kiszolgáltatása 

illetéktelen személyek részére, 

- a Megbízó hírnevének sértése, veszélyeztetése, 

- képviseleti jogosultságból eredő kötelezettségek megszegése (a Megbízó üzleti 

lehetőségeivel, okmányaival történő visszaélés), 

- megbízott az üzleti titokvédelemmel kapcsolatos kötelezettségét akár 

szándékosan akár gondatlanul megsértette,  

- amennyiben megállapításra kerül, hogy a Megbízott bármely tekintetben a 

Megbízó üzleti érdekeit sértő módon járt el. 

9.5. Megbízott akkor élhet rendkívüli felmondással, amennyiben megtett észrevétele 

ellenére a Megbízó nyilvánvalóan jogszabályt sértő döntést hozott.  

10. Egyéb rendelkezések 

 

10.1.  Megbízó részéről képviseletre és nyilatkozattételre jogosult: 

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Telefon:06/53/562-120     Fax:06/53/360-010 

Email: abony@abony.hu  Levelezési cím:2740, Abony Kossuth tér 1. 

Távolléte illetve akadályoztatása esetén: 

Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

Telefon:06/20/939-0840     Fax:06/53/360-010 

Email: dr.egedy@freemail.hu Levelezési cím:2740, Abony Ceglédi út 10. 

Megbízott részéről képviseletre és nyilatkozattételre jogosult: 

Palotai Sándor 

Telefon:       Fax: 

Email:       Levelezési cím: 

Távolléte illetve akadályoztatása esetén: 

Telefon:       Fax: 

Email:       Levelezési cím: 



 96 

10.2.  Jelen szerződés aláírói kijelentik, hogy rendelkeznek mindazon testületi 

felhatalmazással, mely alapján jelen szerződés aláírásával érvényesen szereznek 

jogokat, s vállalnak kötelezettségeket.  Jelen szerződést Abony Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete a 398/2008. (XI.27.) számú határozatával 

hagyta jóvá. 

10.3. Jelen szerződésben nem, vagy másképpen nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 

megfelelő rendelkezései az irányadók. 

 

Jelen szerződést - annak elolvasását és közös értelmezését követően - szerződő 

felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írják alá.  

 

Szolnok, 2008. december  

 

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

       

              megbízó       megbízott 

- - - 
 

 
32./ Napirendi pont tárgya: Tájékoztató Abony Város Önkormányzat 2008. 
III. negyedévi pénzügyi teljesítési adatairól 

 
Napirendi pont előadója: Retkes Mária Pénzügyi Bizottság Elnöke 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, felkérte Retkes Máriát, 
hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat. 
 
Retkes Mária: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Pénzügyi Bizottság 
megtárgyalta a napirendi pontot, és a bizottsági ülésen is elhangzott, hogy jó volna 
egy kimutatás a hátralékokról. Javasolta a tájékoztatót elfogadásra. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e még 
kérdés, hozzászólás? 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésről, és a 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést és a határozati javaslatot 
17 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta, és 
a következő határozatot hozta: 
 

399/2008. (XI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv-ben 
biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben foglaltakat Abony Város 
Önkormányzat 2008. évi III. negyedévi pénzügyi teljesítési adatairól 
szóló tájékoztatót elfogadja. 
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A határozatról értesül: 
   1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
   2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
   3. Dr. Németh Mónika jegyző 
   4. Gazdasági Osztály 
   5. Jegyzői Titkárság 
 

- - - 
 

33./ Napirendi pont tárgya: Háziorvosi tevékenység ellátása céljából igénybe
 vett orvosi rendelőhelyiségek bérleti szerződés meghosszabbítása 2009. évre 
 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, valamint az 
előterjesztésben foglaltakat.  
 
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak az előterjesztés és az 1. sz. 
határozati javaslat elfogadásáról. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést és az 1. sz. határozati 
javaslatot 17 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag 
elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 

400/2008. (XI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. 
törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot 
hozza: 

1. Abony Város Önkormányzata 2009. január 1.-től 2009. december 
31-ig bérbe veszi Dr. Pusztai Dezsőtől az Abony, Szolnoki út. 24. 
szám alatti orvosi rendelő helyiséget, a IV. számú házi 
gyermekorvosi körzet háziorvosi tevékenységének ellátására.  
 

  A bérleti díj összege:  bruttó 86.980,- Ft./hó melynek fedezetét a 
2009. évi költségvetés terhére biztosítja. 

 
2.  Felhatalmazza a Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert a 

határozat mellékletét képező bérleti szerződés aláírására. 
 
 
       Határidő:  2008. december 30. 
           Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
       A végrehajtásban közreműködik:  
           Gazdasági Osztály 
           Településfejlesztési Osztály 
       Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
           Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
           Dr. Németh Mónika jegyző 
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           Településfejlesztési Osztály 
           Jegyzői Titkárság  
           Dr. Pusztai Dezső 
 
 
 
               400/2008. (XI.27.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete 

 
      B É R L E T I  S Z E R Z Ő D É S 
 
mely létrejött egyrészről Dr. Pusztai Dezső Abony, Szolnoki út 24. alatti lakos, mint 
bérbeadó, 
másrészről Abony Város Önkormányzat (képviseli: Romhányiné Dr. Balogh Edit 
polgármester) 2740 Abony, Kossuth tér 1., mint bérlő között alulírott helyen és időben 
az alábbi feltételekkel: 
 
 
1. Bérbeadó bérbe adja, bérlő bérbe veszi a Képviselő-testület 398/2007. (XI. 27.) 

sz. határozata alapján a bérbeadó tulajdonát képező 2740 Abony, Szolnoki út 24. 
sz. alatt lévő orvosi rendelő helyiséget, a szerződés mellékletét képező leltárban 
feltüntetett berendezési és felszerelési tárgyakkal együtt. A felek rögzítik, hogy a 
szerződés aláírásakor a bérlő az orvosi rendelő birtokában van. 

 
2. Bérlő az orvosi rendelő helyiséget az IV. számú gyermek háziorvosi körzetre 

kiterjedő háziorvosi tevékenység ellátása céljából veszi bérbe. 
 
3. Jelen bérleti szerződés 2009. január 01. napjától – 2009. december 31. napjáig 

terjedő időre szól. 
 
4. Szerződő felek a helyiség bérleti díját havi 86.980,- Ft (tárgyi adómentes) 

összegben határozzák meg, mely összeget bérlő havonta előre – minden hónap 
10. napjáig – a bérbeadó számlája ellenében köteles bérbeadó részére 
megfizetni. 

 
5. A bérleti díj nem foglalja magában a helyiség használatával kapcsolatban 

felmerülő közüzemi (víz, villany, fűtés) költségeket, melyek megfizetését a 
bérbeadóval kötött külön megállapodás alapján Dr. Homoki Ildikó háziorvos 
vállalja. Ugyancsak a háziorvos vállalja a rendelőnek a háziorvosi tevékenységgel 
kapcsolatos takaríttatását. 

 
6. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a bérleti jogviszony tartalma alatt a 

bérlet tárgyát képező helyiség fenntartásáról, karbantartásáról, az esetlegesen 
szükséges felújításról bérbeadó köteles gondoskodni. 
A bérbeadó által végzendő karbantartás, felújítás körébe tartozik különösen 
- a helyiség burkolatainak karbantartása, festése, mázolása, felújítása, pótlása, 

cseréje, 
- az épület központi berendezéseinek karbantartása. 

 
7. Bérlő a rendelőhelyiséget csak a 2. pontban meghatározott célra használja.  
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8. Bérbeadó a jelen szerződést 30 napi felmondási idő mellett, írásban jogosult 
felmondani. 

 
9. Bérlő a szerződés felmondására írásban 30 napos felmondási határidővel 

jogosult. 
 
10. A bérleti szerződés megszűnésekor Bérlő köteles a helyiséget és annak leltár 

szerinti berendezési és felszerelési tárgyait eredeti állapotában Bérbeadónak 
visszaadni. 

 
11. Bérbeadó szavatol azért, hogy a bérlet tárgya a bérleti szerződés időtartama alatt 

alkalmas a szerződésszerű használatra, úgyszintén azért is, hogy harmadik 
személynek a bérlet tárgyán nincs olyan joga, amely a Bérlőt használatában 
korlátozná, vagy megakadályozná. 

 
12. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az 1993. évi 

LXXVIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
 
Szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag írták alá. 
 
Abony, 2008. december …… 
 
 
 
           ………………………………                                     ……………………………... 
                           bérbeadó                                                                         bérlő 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő 2. 
sz. határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület a 2. sz. határozati javaslatot 17 igen, 0 
nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta, és a következő 
határozatot hozta: 
 

401/2008. (XI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. 
törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot 
hozza: 

3. Abony Város Önkormányzata 2009. január 1.-től 2009. december 
31-ig bérbe veszi Dr. Debreczeni Lászlónétól az Abony, Kálvin u. 6. 
szám alatti orvosi rendelő helyiséget, a V. számú háziorvosi körzet 
háziorvosi tevékenységének ellátására.  
 

  A bérleti díj összege:  bruttó 86.980,- Ft./hó melynek fedezetét a 
2009. évi költségvetés terhére biztosítja. 

 
4.  Felhatalmazza a Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert a 

határozat mellékletét képező bérleti szerződés aláírására. 
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       Határidő:  2008. december 30. 
           Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
       A végrehajtásban közreműködik:  
           Gazdasági Osztály 
           Településfejlesztési Osztály 
       Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
           Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
           Dr. Németh Mónika jegyző 
           Településfejlesztési Osztály 
           Jegyzői Titkárság  
           Dr. Debreczeni Lászlóné 
 

   401/2008. (XI.27.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete 

 
B É R L E T I  S Z E R Z Ő D É S 

 
mely létrejött egyrészről Dr. Debreczeni Lászlóné Abony, Kálvin u. 6. alatti lakos, 
mint bérbeadó, 
másrészről Abony Város Önkormányzat (képviseli: Romhányiné Dr. Balogh Edit 
polgármester) 2740 Abony, Kossuth tér 1., mint bérlő között alulírott helyen és 
időben az alábbi feltételekkel: 
 
 

1. Bérbeadó bérbe adja, bérlő bérbe veszi a Képviselő-testület 399/2008. (XI. 
27.) sz. határozata alapján a bérbeadó tulajdonát képező 2740 Abony, Kálvin 
u. 6. sz. alatt lévő orvosi rendelő helyiséget, a szerződés mellékletét képező 
leltárban feltüntetett berendezési és felszerelési tárgyakkal együtt. A felek 
rögzítik, hogy a szerződés aláírásakor a bérlő az orvosi rendelő birtokában 
van. 

 
2. Bérlő az orvosi rendelő helyiséget az V. számú felnőtt háziorvosi körzetre 

kiterjedő háziorvosi tevékenység ellátása céljából veszi bérbe. 
 

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

 
4. Szerződő felek a helyiség bérleti díját havi 86.980,- Ft (tárgyi adómentes) 

összegben határozzák meg, mely összeget bérlő havonta előre – minden 
hónap 10. napjáig – a bérbeadó számlája ellenében köteles bérbeadó részére 
megfizetni. 

 
5. A bérleti díj nem foglalja magában a helyiség használatával kapcsolatban 

felmerülő közüzemi (víz, villany, fűtés) költségeket, melyek megfizetését a 
bérbeadóval kötött külön megállapodás alapján Dr. Lázár Ferenc háziorvos 
vállalja. Ugyancsak a háziorvos vállalja a rendelőnek a háziorvosi 
tevékenységgel kapcsolatos takaríttatását. 
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6. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a bérleti jogviszony tartalma alatt 
a bérlet tárgyát képező helyiség fenntartásáról, karbantartásáról, az 
esetlegesen szükséges felújításról bérbeadó köteles gondoskodni. 

A bérbeadó által végzendő karbantartás, felújítás körébe tartozik különösen 
- a helyiség burkolatainak karbantartása, festése, mázolása, felújítása, pótlása, 

cseréje, 
- az épület központi berendezéseinek karbantartása. 

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

 
8. Bérbeadó a jelen szerződést 30 napi felmondási idő mellett, írásban jogosult 

felmondani. 
 

9. Bérlő a szerződés felmondására írásban 30 napos felmondási határidővel 
jogosult. 

 
10. A bérleti szerződés megszűnésekor Bérlő köteles a helyiséget és annak leltár 

szerinti berendezési és felszerelési tárgyait eredeti állapotában Bérbeadónak 
visszaadni. 

 
11. Bérbeadó szavatol azért, hogy a bérlet tárgya a bérleti szerződés időtartama 

alatt alkalmas a szerződésszerű használatra, úgyszintén azért is, hogy 
harmadik személynek a bérlet tárgyán nincs olyan joga, amely a Bérlőt 
használatában korlátozná, vagy megakadályozná. 

 
12. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az 1993. évi 

LXXVIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
 
Szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag írták alá. 
 
Abony, 2008. december …… 
 
 
 
           ………………………………                                     ……………………………... 
                           bérbeadó                                                                         bérlő 

- - - 
 
34./ Napirendi pont tárgya: Az Önkormányzat fenntartásában működő 
nevelési-oktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért kérhető 
térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló 13/2005.(V.17.) 
sz. rendeletének módosítása 

 
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, valamint az 
előterjesztésben foglaltakat. 
 
Kérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
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Retkes Mária: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi 
pontot. Megkérdezte, hogy 2008-2009. évre a zeneművészeti ágnál a normatív 
támogatás összege 13 millió 206 Ft-ban van megállapítva, tehát akkor a 2009-2010. 
tanévre 5013.- Ft? Ezek szerint ennyivel csökken a normatív támogatás a 2010-es 
évre? Az önkormányzati támogatás 24 millió forint, tehát ez egész évre vonatkozik, 
vagy a 2008-2009-es tanév első felére? Éves adat? 
 
Dr. Pástét Rita: Igen, ez éves adat.  
 
Retkes Mária: Tehát úgy kell számolni, hogy a 24 millióhoz, még hozzájön a 
negyedik negyedéves adat, és majd annyit kell hozzátenni, amennyivel csökken a 
normatív támogatás. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: A Pénzügyi Bizottság az A, változatot a 4,5%-ot 
javasolta emelésnek, az Oktatási Bizottság a 7%-os emelést javasolta.  
 
Mészáros László: A költségvetési koncepció megtárgyalásakor volt szó az Új tudás, 
műveltség című programról, ami a normatív támogatásban lehet jelentkezni fog.  
 
Bánné Hornyik Mária: Az Oktatási Bizottság is megtárgyalta a napirendi pontot, és 
a bizottság a 7%-os emelést javasolta, pontosan a normatív támogatás várható 
csökkenése miatt.  
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta a 7%-os emelést elfogadásra.  
 
Kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az Oktatási, Sport és Kulturális 
Bizottság javaslatáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem szavazattal és 1 
tartózkodás mellett az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság javaslatát elfogadta. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a rendelet-
módosítás elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem szavazattal és 1 
tartózkodás mellett az előterjesztést és a rendelet-módosítást elfogadta és a 
következő rendeletet alkotta: 
 

 

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

35/2008. (XI. 27.) számú önkormányzati rendelet  

az Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben igénybe 

vett szolgáltatásokért kérhető térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól 

szóló 13/2005. (V. 17.) sz. rendeletének a módosításáról 
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Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. 16. §. /1/ bekezdése, illetve a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény (a továbbiakban Kt.) 102. § (2) bekezdésének b.) pontjában továbbá a a 124. 
§ (21) bekezdésének a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 
fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben igénybe vett 
szolgáltatásokért kérhető térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól 
szóló 13/2005. (V. 17.) sz. rendeletét (a továbbiakban: R.) a következők szerint 
módosítja: 
 
 

1. § 
 

 
(1) Az e rendelet mellékletének I. rész 1-2. pontjában foglaltak a 2009/2010. tanévre 

történő beiratkozástól a 2009/2010. tanévre kell alkalmazni.  
 
(2) Az e rendelet mellékletének I. rész 1-2. pontjában foglaltak 2010. augusztus 31-

én hatályukat vesztik.  
 
Abony, 2008. november „28” 
  
Romhányiné Dr. Balogh Edit                                     Dr. Németh Mónika 
            polgármester                                                                           jegyző 
      

35/2007. (XI. 27.) számú önkormányzati rendelet melléklete 

I. rész 
 

1. A 6 éven felüli és 18 éven aluli tanulók 2009/2010. tanévi egységes térítési díja a 

művészetoktatásban: 

 

 kategória  Tanulmányi eredmény  Éves térítési díj (Ft)  

I. 4,5-5 tanulmányi eredmény 16 050 

II. 3,5-4,4 tanulmányi eredmény 17 120 

III. 2,5-3,4 tanulmányi eredmény 18 190 

IV. 1,5-2,4 tanulmányi eredmény 19 260 

V. Elégtelen tanulmányi eredmény 21 400 

 

 

 

2. A tandíj összege 2009/2010. tanévtől egyéni hangszeres tanulóknak évi 128 400 Ft. 

A 6 éven aluli heti két órában résztvevő gyermekek éves tandíja a 2009/2010. tanévtől 

13 375 Ft. 

A csoportos oktatásban heti négy órában résztvevő gyermekek éves tandíja a 2009/2010. 

tanévtől 26 750 Ft. 

II. rész 
 

1. A 6 éven felüli és 18 éven aluli tanulók 2008/2009. tanévi egységes térítési díja a 

művészetoktatásban: 
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 kategória  Tanulmányi eredmény  Éves térítési díj (Ft)  

I. 4,5-5 tanulmányi eredmény 15 000 

II. 3,5-4,4 tanulmányi eredmény 16 000 

III. 2,5-3,4 tanulmányi eredmény 17 000 

IV. 1,5-2,4 tanulmányi eredmény 18 000 

V. Elégtelen tanulmányi eredmény 20 000 

 

 

2.      A tandíj összege 2008/2009. tanévtől egyéni hangszeres tanulóknak évi 120 000 Ft.  

A 6 éven aluli heti két órában résztvevő gyermekek éves tandíja a 2008/2009. tanévtől 

12 500 Ft.  

A csoportos oktatásban heti négy órában résztvevő gyermekek éves tandíja a 2008/2009. 

tanévtől 25 000 Ft.    

- - -  

 
35./ Napirendi pont tárgya: Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programjának módosítása 

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

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, az előterjesztés 
ismertetésére felkérte Bánné Hornyik Máriát. 
 
Bánné Hornyik Mária: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, javasolta a 
pedagógiai program módosítását elfogadásra. Nem kívánt egyéb kiegészítést tenni. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, 
hozzászólása? 
 
Retkes Mária: Megkérdezte, hogy miért került be? Nincsenek ezzel elkésve? 
 
Bánné Hornyik Mária: Kész volt az előterjesztés, de nem került be a testület elé.  
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Utólag jóváhagyják.  
 
Kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati 
javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést és a határozati javaslatot 
15 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett, elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
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402/2008. (XI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben, valamint a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény biztosított jogkörében 
eljárva a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programjának módosítását, 
és ezzel a nem szakrendszerű oktatásnak a 2008/2009. – es 
tanévben, az 5.-6. évfolyamon, a kötelező óra húsz százalékának 
felhasználásával történő megszervezésével kidolgozott helyi 
tantervet, a Képviselő – testület jóváhagyja. 

 
 

Határidő: azonnal  
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik:    
Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény  
Jegyzői Titkárság 

 
A határozatról értesül:  
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
3. Dr. Németh Mónika jegyző 
4. Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény  
5. Jegyzői Titkárság 

 
- - - 

 
36./ Napirendi pont tárgya: Bihari János Zeneiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programjának módosítása 
 
Napirendi pont előadója: Bánné Hornyik Mária Oktatási, Sport és Kulturális 
Bizottság Elnöke 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, az előterjesztés 
ismertetésére felkérte Bánné Hornyik Máriát. 
 
Bánné Hornyik Mária: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, javasolta a 
pedagógiai program módosítását elfogadásra. Nem kívánt egyéb kiegészítést tenni. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Megkérdezte Bakosné Kocsi Juditot, hogy a 
pedagógusok hozzájárulása meg történt-e? Átadta Bakosné Kocsi Juditnak a Bihari 
János Zeneiskola igazgatójának a szót. 
 
Bakosné Kocsi Judit: Köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta, hogy igen megtörtént 
ez egyeztetés és egyet értettek vele. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, 
hozzászólása?  
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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, 0 nem szavazattal és 1 
tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot, elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

403/2008. (XI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított 
jogkörében eljárva, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvényben, valamint az alapfokú művészetoktatási intézmények 
támogatása igénylésének, döntési rendszerének, 
folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes 
szabályairól szóló 8/2008. (III. 20.) OKM rendeletben foglaltak 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bihari János 
Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai 
Programját, a határozat mellékletét képező Esélyegyenlőségi 
Intézményi Programmal kiegészítve, jóváhagyja.  

 
Határidő: azonnal              
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik:  
Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  
Jegyzői Titkárság 
A határozatról értesül:  
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
3. Dr. Németh Mónika jegyző 
4. Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  
5. Jegyzői Titkárság 

 
Az Esélyegyenlőségi Intézményi Program a jegyzőkönyv mellékletét képezi! 
 

- - - 
 

37./ Napirendi pont tárgya: Az egyházi ingatlan kártalanítási összeg 
befektetésének elbírálása  
     
Napirendi pont előadója: Retkes Mária Pénzügyi Bizottság Elnöke 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, az előterjesztés 
ismertetésére felkérte Retkes Máriát. 
 
Retkes Mária: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, valamint a Pénzügyi 
Bizottság határozati javaslatát. 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, 
hozzászólása? 
  
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés, valamint 
Pénzügyi Bizottság határozati javaslatának elfogadásáról, hogy az egyházi 
kártalanítás kamatokkal növelt összegét a lejárat után ismételten lekötik 
további 3 hónapra az Erste Bank 2009. január 02-án érvényben lévő ajánlata 
szerint a számlavezető banknál. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen, 0 nem szavazattal és 0 
tartózkodás mellett, az előterjesztést, és a Pénzügyi Bizottság, módosító javaslatát 
egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 
 

404/2008. (XI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1.) 
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot 
hozza: 

 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egyházi 
kártalanítás kamatokkal növelt összegét a lejárat után ismételten 
leköti további 3 hónapra az Erste Bank 2009. január 02-án 
érvényben levő ajánlat szerint az Erste Banknál.  

 
 

Határidő: 2009. január 02. 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit 
A határozat végrehajtásában közreműködik: Gazdasági Osztály 
A határozatról értesül: 
1. Polgármester 
2. Alpolgármester 
3. Jegyző 
4. Gazdasági Osztály, általa ERSTE Bank Nyrt. 
5. Jegyzői Titkárság 

 
- - - 

 

38./ Napirendi pont tárgya: Kécskei u. 1. sz. 4827 hrsz-ú önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása 

 
Napirendi pont előadója: Mészáros László Gazdasági Bizottság Elnöke 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, felkérte Mészáros 
Lászlót, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat.  
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Mészáros László: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, valamint a Gazdasági 
Bizottság határozatát.  
 
Retkes Mária: A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta a napirendi pontot, jelenleg már 
harmadik alkalommal lett a pályázat kiírva, a Pénzügyi Bizottság a Ma-Bau Kft. 
ajánlatát javasolja elfogadásra, mert ez a magasabb összegű ajánlat.  
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy a jelenlegi magasabb ajánlat 4200,- 
Ft-os négyzetméter árat tartalmazza, javasolja támogatni, mert az Önkormányzatnak 
szüksége van a bevételekre.  
 
Kérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 1. és 2. 
pontjának elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 3 
tartózkodás mellett a határozati javaslat 1. és 2. pontját elfogadta. 
 
A Pénzügyi Bizottság a 4827 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan 
értékesítésére kiírt pályázatot javasolja eredményesnek nyilvánítani, nyertesének a 
Ma-Bau Építőipari Kft-t javasolja nyilvánítani. Az ingatlan vételárát bruttó 9.000.000,- 
Ft összegben javasolja megállapítani. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 3. 
pontjának, illetve a Pénzügyi Bizottság javaslatának elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 12 
tartózkodás mellett a határozati javaslat 3. pontját és a Pénzügyi Bizottság 
javaslatát elutasította.  
 

A Képviselő-testület a 4827 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan 
értékesítésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a 
határozati javaslat elfogadásáról, a módosító javaslatokkal együtt. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 3 
tartózkodás mellett, az előterjesztést és a határozati javaslatot a módosításokkal 
együtt, elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 
 

405/2008. (XI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. 
törvény 80.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 
figyelembe véve az Abony Város Önkormányzata vagyonáról és 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2007. (IV.12.) sz. 
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rendelet 3. számú mellékletében foglaltakat, az alábbi 
határozatot hozza: 

 
3. Az Abony, Kécskei u. 1. sz. alatti, 4827 hrsz.-ú 2074 m2 

területű ingatlanra kiírt pályázatra a Ma-Bau Építőipari Kft. 
által benyújtott pályázatot érvényesnek nyilvánítja. 

 
4. Az Abony, Kécskei u. 1. sz. alatti, 4827 hrsz.-ú 2074 m2 

területű ingatlanra kiírt pályázatra a Ju-Ró 2002. Kft. által 
benyújtott pályázatot érvényesnek nyilvánítja. 

 
5. A 4827 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan 

értékesítésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 
 
 Határidő: 2008. december 31. 
 Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit  
  Végrehajtásban közreműködik:  
 Településfejlesztési Osztály 
 Értesülnek: Romhányiné Dr. Balogh Edit 
 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
 dr. Németh Mónika jegyző 
 Településfejlesztési Osztály 
 Ma-Bau Építőipari Kft. 
 Ju-Ró 2002. Kft. 
 

- - - 

 

39./ Napirendi pont tárgya: Jogi szaktudást igénylő feladatok ellátására 
kötött megbízási szerződés felmondása 

 
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 
Kiment az ülésről Dr. Egedy Zsolt alpolgármester, a jelenlévő képviselők száma 
16 fő. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, valamint az 
előterjesztésben foglaltakat. Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e 
valakinek kérdése? 
 
Varga Sándorné: Megkérdezte, hogy milyen segítséget kap a hivatal Egedyné dr. 
Görög Klárától? 
 
Dr. Németh Mónika: Az első lakáshoz jutók esetében a jelzálogjog bejegyzésénél, 
illetve törlésénél vesz részt. 
 
Mészáros László: Meg kellene nézni, hogy 2003-tól ez mennyi anyagot takar. 210 
ezer forint/hó díjazásért kapnak jogi tanácsot Dr. Tóta Áron ügyvéd úrtól. Nincs 
kimutatás arról, hogy Egedyné Dr. Görög Klára, mennyit ténykedett az elmúlt 
időszakban, nem tudja, hogy meg kell-e szüntetni a párhuzamosságot. 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Véleménye szerint Dr. Tóta Áron ügyvéd úr, ezt a 
feladatot el tudja látni, nemcsak az Önkormányzatot képviseli, hanem minden az 
Önkormányzathoz tartozó intézményt is. 
 
Krupincza Tibor: Mivel Dr. Tóta Áron teljes körű ügyvédi szolgáltatást nyújt, ezért 
véleménye szerint felesleges mellette mást is alkalmazni.  
 
Kovács László: Az Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta ezt a napirendi pontot, és a 
bizottság nem javasolta a szerződést felbontásra, mert ha esetleg két ügyben is helyt 
kell állni valamilyen jogi ügyben, akkor legyen, aki helyt álljon mind a két helyen.  
 
Mészáros László: Véleménye szerint nem párhuzamos ellátásról van szó, javasolta, 
hogy a döntést napolják el, és készüljön egy kimutatás Egedyné Dr. Görög Klára 
2003 óta végzett munkájáról.  
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak Mészáros László módosító 
javaslatáról, hogy Képviselő-testület kimutatás elkészítését kéri a 2003-2008 
közötti időszakra vonatkozóan azokról a feladatokról, amelyek Egedyné Dr. 
Görög Klára megbízatásának alapját képezték, és az adatok ismeretében 
visszatérnek a napirendi pont megtárgyalására. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen, 1 nem szavazattal és 1 
tartózkodás mellett a módosító javaslatot elfogadta. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati 
javaslat elfogásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen, 1 nem szavazattal és 1 
tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta, és a 
következő határozatot hozta: 
 

406/2008. (XI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított 
jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület kimutatás elkészítését kéri a 2003-2008 közötti 
időszakra vonatkozóan azokról a feladatokról, amelyek Egedyné Dr. 
Görög Klára megbízatásának alapját képezték, és az adatok 
ismeretében tér vissza a Képviselő-testület a napirendi pont 
megtárgyalására. 
 
Határidő: 2008. decemberi testületi ülés időpontja 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik:  
Jegyzői Titkárság 
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Gazdasági Osztály 
A határozatról értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
Dr. Németh Mónika jegyző 
Egedyné Dr. Görög Klára ügyvéd 
Gazdasági Osztály 
Jegyzői Titkárság 

 
- - - 

 

40./ Napirendi pont tárgya: Balatonszárszói Ifjúsági Tábor üzemeltetési
 feladatainak ellátásra kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása 
 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, valamint az 
előterjesztésben foglaltakat. Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e 
valakinek kérdése? 
 
Kovács László: Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a napirendi 
pontot, és az együttműködési megállapodást változatlan formában javasolják 
elfogadásra. 
 
Retkes Mária: Ismertette a Pénzügyi Bizottság határozati javaslatát, a bizottság 
javasolta az együttműködési megállapodás 7. pontját törlésre.  
 
Pető Istvánné: Megkérdezte, hogy megkapták-e az elszámolást, ami a 9. pontba 
benne van? 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Küldtek a 2009. évre költségkalkulációt, ez jelenleg 
iktatás alatt van. 
 
Bejött az ülésterembe Gujkáné Gál Erzsébet, a jelenlévő képviselők száma 17 
fő. 
 
Pető Istvánné: Kapjanak róla egy tájékoztatást. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérhet róla, mert mint polgármesternek joga van 
bekérni elszámolást.  
 
Bejött az ülésterembe Dr. Egedy Zsolt, a jelenlévő képviselők száma 18 fő. 
 
Retkes Mária: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság a megállapodás 6. pontját 
javasolta kiegészíteni, az alábbiak szerint: „Megbízók kötelezettséget vállalnak arra, 
hogy amennyiben az 5.) pontban meghatározott összeg a Balatonszárszói Tábor 
fenntartásával járó kiadásokat nem fedezi, kellő tájékoztatás és elszámolás után, a 
többletköltséget az év végi elszámolást követő 8 napon belül megtérítik a 
Megbízottnak”. Továbbá kérte a bizottság, hogy kerüljön ismertetésre, hogy milyen 
megállapodások vannak az üzemeletetésre vonatkozóan.  
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Mindenképpen szükség van arra, hogy kerüljön a 
testület elé egy beszámoló az előző évi kiadásokról, illetve az üzemeltetésre 
vonatkozó szerződés. Javasolta a szerződést elfogadásra a módosításokkal.  
 
Dr. Egedy Zsolt: Véleménye szerint a tulajdoni lapról törölni kellene, hogy úttörő-
tábor, és helyette ifjúsági tábort kellene feltüntetni.  
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? 
  
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Pénzügyi Bizottság módosító 
javaslatának elfogadásáról, mely szerint: 
 
6.) Megbízók kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben az 5.) pontban 
meghatározott összeg a Balatonszárszói Tábor fenntartásával járó kiadásokat nem 
fedezi, kellő tájékoztatás és elszámolás után, a többletköltséget az év végi 
elszámolást követő 8 napon belül megtérítik a Megbízottnak.  
 

- Az Együttműködési Megállapodás 7.) pontját kivételre javasolja. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 18 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, 
a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát egyhangúlag elfogadta. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta, hogy az üzemeltetésről, pedig kérjenek 
tájékoztatást. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak arról, hogy az üzemeltetésről, 
kérnek egy tájékoztatást. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen, 0 nem szavazattal és 0 
tartózkodás mellett – egy fő lemaradt a szavazásról -  a javaslatot elfogadta. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elterjesztés, és a határozati 
javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 18 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, 
az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot 
hozta: 
 

407/2008. (XI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvényben, valamint a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 7. § (1) 
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Balatonszárszói Ifjúsági Tábor 
üzemeltetési feladatinak ellátására kötendő együttműködési megállapodást – 
a határozat mellékletében foglaltak szerint - jóváhagyja. 

 
1.  Az együttműködési megállapodás aláírására felhatalmazza Romhányiné Dr. 

Balogh Edit polgármestert. 
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2. Abony Város Önkormányzata a 2009. évi költségvetésében az üzemeltetés 

szerződés szerinti költségeire a fedezetet biztosítja. 
 

Határidő: 2008. november 27. 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik:  
Jegyzői Titkárság 
Gazdasági Osztály 
Településfejlesztési Osztály 
A határozatról értesül: 
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
Dr. Németh Mónika jegyző 
Gazdasági Osztály 
Jegyzői Titkárság 

 
A Megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi! 
 

- - - 
 

41./ Napirendi pont tárgya: KEOP-1.3.0 Ivóvízminőség javítási pályázat
 benyújtásához kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány készítésére kötött 
 megbízási szerződés felülvizsgálata 
  

Napirendi pont előadója: Kovács László Ügyrendi és Közbiztonsági 
Bizottság Elnöke 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, felkérte Kovács 
Lászlót, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat.  
Kovács László: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, valamint az Ügyrendi 
Bizottság határozati javaslatát. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? 
 
Retkes Mária: Korábban mikor tárgyalták ezt a napirendi pontot, akkor volt arról szó, 
hogy lehet kártérítést kérni. Ezt a szerződést a Víziközmű Intézmény kötötte, akkor 
ezt az Önkormányzat felmondhatja? 
 
Dr. Egedy Zsolt: Kötött a Víziközmű és az Önkormányzat is ugyanerre a 
tevékenységre egy szerződést, akkor derült ki, hogy van egy szerződés 900 ezer 
forint értékben az Önkormányzat és a Víziközmű között, de nem tudja, hogy ügyvéd 
úr mit tudott ez ügyben intézni.  
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Nem kapott Dr. Tóta Áron ilyen felhatalmazást, arról 
külön kell szavaznia a testületnek.  
 
Kérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati 
javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 18 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, 
az előterjesztést és a határozati javaslatot, egyhangúlag elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

408/2008. (XI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított 
jogkörében eljárva, mint jogutód, a Viziközműveket Működtető 
Intézmény, mint Megbízó, és az Inteli Sense Consulting Bt. mint 
Megbízott között 2007. november 06. napján kelt szerződés hatályon 
kívül helyezését kezdeményezi. 

 
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a hatályon kívül 
helyezéshez kapcsolódó dokumentumok aláírására. 

 

Határidő: 2008. december 31. 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik:  
Jegyzői Titkárság 
Gazdasági Osztály 
A határozatról értesül: 
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
Dr. Németh Mónika jegyző 
Gazdasági Osztály 
Jegyzői Titkárság 

 
- - - 

 
 
42./ Napirendi pont tárgya: 2009. évi rendezvényterv elfogadása 

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

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, felkérte Bánné Hornyik 
Máriát, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat.  
 
Bánné Hornyik Mária: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, elmondta, hogy oly 
módon tárgyalta meg a bizottság, hogy külön a kiemelt városi rendezvényeket, a 
sportrendezvényeket, és külön az intézmények által tartott rendezvényeket.  
Ismertette az Oktatási Bizottság határozati javaslatát, ami nagyban különbözik a 
Pénzügyi Bizottság határozati javaslatától. Az Oktatási Bizottság megpróbált minél 
inkább költségtakarékos maradni. 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e 
valakinek kérdése? Mindenki megkapta a két bizottság által hozott határozathoz 
tartozó táblázatot,  
 
Retkes Mária: Visszavonta a Pénzügyi Bizottság javaslatát. 
 
Bánné Hornyik Mária: Az elmúlt év gyakorlata az volt, hogy 5 millió forintot osztottak 
szét, jelenleg az Oktatási Bizottság 6 millió forint, támogatási összeget számolt ki. 
Elmondta, hogy a kiemelt városi rendezvényekre összesen 4.625.000,- Ft-ot, az 
intézmények által szervezett rendezvényekre 1.066.000,- Ft-ot, és a 
sportrendezvényekre összesen 260 ezer Ft összegű támogatást állapítottak meg, ez 
kerekítve 6 millió forint. 
 
Habony István: Kérte, hogy az Egészügyi Nap kapjon magasabb támogatási 
összeget.  
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság az intézmények 
számára keretösszeget javasolt megállapítani, hogy legyen lehetőség 
átcsoportosításra.  
 
Bánné Hornyik Mária: Az Oktatási Bizottság azért nem tartotta a keretösszeget 
reálisnak, mert nem egyforma arányban tartanak az intézmények rendezvényeket. 
Van olyan intézmény, ami kevesebb rendezvényt tart, van, amelyik évfordulós oda 
természetesen nagyobb összegre van szükség. 10 millió forint feletti igény érkezett 
be, sajnos csak faragni tudtak az összegekből, hozzátenni sehol sem tudtak.  
 
Gujkáné Gál Erzsébet: Véleménye szerint lehet, hogy jobb lenne, ha a Pénzügyi és 
az Oktatási Bizottság a későbbiekben együtt tárgyalná meg a napirendi pontot. A 
bizottság pontosan azt sem tudta, hogy mekkora az-az összeg, amennyit szét lehet 
osztani.  
 
Dr. Egedy Zsolt: Támogatja, hogy az Egészségügyi Nap magasabb támogatási 
összeget kapjon, továbbá javasolta az Oktatási Bizottság határozati javaslatát 
elfogadásra. Amennyiben egy intézmény több rendezvényt is szervez, és valahol 
maradvány van, akkor az adott összeg átcsoportosítható legyen az összkeret 
maximális erejéig.  
 
Kocsiné Tóth Valéria: Nem tudja, hogy most akkor milyen rendezvények lettek 
kihúzva. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: A kiemelt városi rendezvények programját el kell 
fogadni, mert ezt a Tourinform-nak is le kell adni és a Kistérségnek is.  
 
Retkes Mária: Visszavonta a Pénzügyi Bizottság javaslatát, javasolta, hogy az 
Oktatási Bizottság pedig tárgyalja újra.  
 
Gujkáné Gál Erzsébet: Javasolta polgármester asszony javaslatát támogatni, hogy 
a kiemelt városi rendezvényeket fogadják el, a többit pedig esetleg újra együttes 
bizottság ülés keretében tárgyalják meg újra. 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta az Oktatási Bizottság határozati javaslatát 
elfogadásra. Megadta a szót Korbély Csabánénak, a Művelődési Ház és Könyvtár 
vezetőjének. 
 
Korbély Csabáné: Elmondta, hogy abba az összegbe, amit az Oktatási Bizottság 
állapított meg, nem fognak beleférni a rendezvények, kevesebb a jelenlegi 
támogatási összeg, mint tavaly. Nagyon rossz, hogy nem tudnak átcsoportosítani. Az 
idei évben azért tudtak pénzt megtakarítani, mert tudtak pályázni is. 
 
Parti Mihály: Legyen egy tartalék összeg.  
 
Bánné Hornyik Mária: Elmondta, hogy azért nagyon sok rendezvény el is maradt 
ebben az évben, amit a Művelődési Ház nem tartott meg.  
 
Korbély Csabáné: A felújítás miatt maradt el sok rendezvény. 
 
Kiment az ülésteremből Gujkáné Gál Erzsébet, a jelenlévő képviselők száma 17 
fő. 
 
Dr. Egedy Zsolt: Javasolta az Oktatási Bizottság határozati javaslatát elfogadásra, 
annyi módosítással, hogy az Egészségügyi Nap kapjon magasabb összeget. A 
későbbiekben a költségvetés megtárgyalásakor kell arra kitérni, hogy milyen 
összegeket lehet mozgósítani még a rendezvényekre. A Pénzügyi Bizottság szabjon 
meg jövőre egy keretösszeget, melynek felosztásáról az Oktatási Bizottság 
rendelkezzen.  
 
Visszajött az ülésterembe Gujkáné Gál Erzsébet, a jelenlévő képviselők száma 
18 fő.  
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta az Oktatási Bizottság határozati javaslatát 
elfogadásra,annyi módosítással, hogy az Egészségügyi Nap 150 ezer forint 
támogatást kap. Javasolta Korbély Csabánénak, hogy az egyéb dologi kiadások, 
melyek a rendezvények szervezésénél felmerülnek a költségvetés készítésénél 
szerepeltessék.  
 
Kocsiné Tóth Valéria: Úgy látta, hogy a Montágh iskola semmilyen támogatást nem 
kapott. 
 
Gujkáné Gál Erzsébet: Véleménye szerint csak a kiemelt városi rendezvényeket 
fogadják el.  
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta, az Oktatási Bizottság határozati javaslatát 
elfogadásra, a költségvetés módosításakor még lehet az összegekre módosító 
indítványt tenni.  
 
Kérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az Oktatási Bizottság határozati 
javaslatának elfogadásáról, az Egészségügyi Nap esetében módosul az összeg 
150 ezer forintra. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 1 nem szavazattal és 1 
tartózkodással, az Oktatási Bizottság határozati javaslatát, elfogadta. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati 
javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 1 nem szavazattal és 1 
tartózkodással, az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta, és a következő 
határozatot hozta: 
 
 

409/2008. (XI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított 
jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. évre 

vonatkozóan összeállított rendezvénytervében kiemelt 
jelentőségű városi rendezvények körébe sorolja a határozat 1. 
sz. melléklete szerinti rendezvényeket. 

2. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi 
városi rendezvényterv keretösszegét a kiemelt városi 
rendezvények tekintetében 4.625.000,- Ft-ban határozza meg, 
amelynek fedezetét a 2009. évi költségvetésben biztosítja.  

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi 
városi rendezvényterv keretösszegét az egyéb (kiemelt város 
rendezvények körébe nem sorolt) intézmények által szervezett 
rendezvények tekintetében a határozat 2. sz. melléklete szerint 
1.066.000,- Ft-ban határozza meg, amelynek fedezetét a 2009. 
évi költségvetésben biztosítja. 

4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi 
városi rendezvényterv keretösszegét a sportrendezvények 
tekintetében a határozat 3. sz. melléklete szerint 260.000,- Ft-
ban határozza meg, amelynek fedezetét a 2009. évi 
költségvetésben biztosítja. 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 1-4. 
pontban foglalt feladatokkal kapcsolatos intézkedések 
megtételére. 

 
Határidő: 2008. december 15. 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik: Gazdasági Osztály 
Jegyzői Titkárság 
A határozatról értesülnek:  
1. Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
2. Dr. Németh Mónika jegyző 
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3. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
4. A rendezvények szervezői 
5. Gazdasági Osztály 
6. Jegyzői Titkárság 

 
 

409/2008.(XI.27.) sz. határozat 1.sz. melléklete 

 
Kiemelt városi rendezvények 

 

Időpont Rendezvény Helyszín Szervező fedezet / támogatás 

 

 

 

 

január  
 

 

03.  

 

18.0

0 óra 

 

Újévi 

hangverseny 

 

Gyulai Aula 

 

Abonyi 

Fúvószenekari 

Egyesület 

 

önkorm. ktgv. / 

100.000,- 

 

 

12. 

 

Doni 

megemlékezés 

Szent István 

Templom; II. 

világháborús 

emlékmű 

Művelődési 

Ház, Könyvtár 

és Múzeumi 

Kiállítóhely; 

Abonyi Lajos 

Falumúzeum 

Baráti Köre 

 

önkorm. ktgv. / 

10.000,- 

 

22. 

 

17.0

0 óra 

 

Magyar 

Kultúra Napja 

Önkormányza

t díszterme 

Bihari János 

Zeneiskola 

önkorm. ktgv.  

 

 

 

március 

 

 

 

 

15. 

 

 

 

Városi 

megemlékezés 

 

 

 

 

 

Kossuth tér 

Művelődési 

Ház; Abonyi 

Lajos 

Falumúzeum 

Baráti Köre; 

Cigány 

Kisebbségi 

Önkormányza

t; Gyulai Ált. 

Isk. 

  

 

önkorm. ktgv. / 

40.000,- 

 Főtér 

alapkőletétel 

Kossuth tér Önkorm. önkorm. ktgv. 

 

április 

25. XXIV. József 

Attila 

Szavalóversen

y 

Önkormányza

t Díszterme 

Művelődési 

Ház  

önkorm. ktgv. / 

100.000,- 

 

 

 

 

 színházi 

előadás 

Városi 

Sportcsarnok 

Bihari János 

Zeneiskola 

önkorm. ktgv. 

23. Kihívás Napja Intézmények, 

közterek 

Fergeteg 

Triatlon Se 

önkorm. ktgv. / 

80.000,- 

30. Városi Pingvines Pingvines önkorm. ktgv. / 
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május Gyermeknap Óvoda Óvoda 60.000,- 

 

31. 

és 

jún. 

01. 

XI. Regionális 

Fúvószenekari 

Találkozó 

 

Városi 

Sportcsarnok 

 

Kossuth tér 

Abonyi 

Fúvószenekari 

Egyesület; 

Városi 

Sportcsarnok; 

Művelődési 

Ház 

 

 

önkorm

. ktgv. 

 

800.000,- 

XI. Erős 

Ember verseny 

 

120.000,- 

 

Pünkösdölő 

 

1.000.000,

- 

 

június 

 

június 

 

05. 
 

Városi 

pedagógusnap 

Gyulai Isk. 

Aula és 

Központi 

Ebédlő 

Pingvines 

Óvoda és 

Kinizsi 

Gimnázium 

 

önkorm

. ktgv. 

 

205.000,- 

 

20. 
 

Semmelweis-

nap 

 

Önkormányza

t Díszterme 

Szociális és 

Egészségügyi 

Bizottság 

 

önkorm. ktgv. / 

100.000,- 

 

 

július 

 

 

11.-

12. 

Abonyi 

Lovasnapok 

11-E 

Díjugratás 

12-E 

Fogathajtás 

 

Vásártér 

Abonyi 

Lovasklub 

 

Önkormányza

t 

 

Önkorm. ktgv. / 

300.000,- 

 

 

 

 

augusztu

s 

 Amatőr 

Színjátszókkal 

Jakobi Viktor 

Leányvásár c. 

darab 

bemutatója 

 

Városi 

Sportcsarnok 

 

Bihari János 

Zeneiskola; 

Nagyabonyi 

Színkör 

 

 

önkorm. ktgv. / 

500.000,- 

 Anyatejes 

Világnap 

Önkormányza

t Díszterme 

Szociális és 

Egészségügyi 

Bizottság 

 

önkorm. ktgv. / 

20.000,- 

 

 

 

20. 

Szent István 

napi városi 

ünnepség 

 

Nemzetközi 

Néptánc 

találkozó 

 

Kossuth tér 

 

Városi 

Sportcsarnok 

 

 

Gulykáné Gál 

Erzsébet 

Sárkányné 

Bálint Mária 

Korbély 

Csabáné 

 

 

önkorm. ktgv. / 

800.000,- 

 

 

 

 

október 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

Aradi 

Vértanúk 159. 

évfordulója 

 

Önkormányza

t Díszterme  

Emlékpark 

Művelődési 

Ház és 

Könyvtár; 

Abonyi Lajos 

Falumúzeum 

Baráti Kör 

 

 

önkorm. ktgv. / 

10.000,- 

 Zene 

világnapja 

(neves művész 

meghívásával) 

 

Önkormányza

t Díszterme 

 

Bihari János 

Zeneiskola 

 

önkorm. ktgv. / 

100.000,- 

   Művelődési  
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23. 

 

Városi 

Ünnepség 

 

Önkormányza

t Díszterme 

Ház és 

Könyvtár, 

Abonyi Lajos 

Falumúzeum 

Baráti Kör;  

Somogyi Ált. 

Isk. 

 

 

önkorm. ktgv. / 

30.000,- 

Futabony és 

Magas István 

emlékverseny 

 

Kossuth tér 

 

Fergeteg 

Triatlon Se 

 

- 

novembe

r 

 

novembe

r 

11. Márton napi 

felvonulás 

Kossuth tér Gulykáné Gál 

Erzsébet 

önkorm. ktgv. / 

50.000,- 

 Városi 

Egészségügyi 

Nap 

 

Városi 

Sportcsarnok 

Szociális és 

Egészségügyi 

Bizottság 

 

önkorm. ktgv. / 

150.000,- 

28. Zenésztalálkoz

ó 

Városi 

Sportcsarnok 

Városi 

Sportcsarnok 

0,- 

 

decembe

r 

 Karácsonyi 

rendezvények 

Városi 

Sportcsarnok 

Gulykáné 

G.E. 

Sárkányné 

Korbély 

Csabáné 

önkorm. ktgv. / 

150.000,- 

költségek összesen: 4.625.000,- 
 

 
409/2008.(XI.24.) sz. határozat 3. sz. melléklete 

 

Sportrendezvények 2009. évben 
 

 

Időpont Rendezvény Helyszín Szervező fedezet/támogatás 

 

január 

 

09. 

9.00 

óra 

Adidas Kupa 

Diák kézilabda 

torna 

 

Városi 

Sportcsarno

k 

 

Somogyi Ált. 

Isk. 

 

Somogyi Isk. ktgv. 

09. 

10.00-

11.00 

óra 

Országos 

Teremlabdarúgó 

Torna 

Városi 

Sportcsarno

k 

Városi 

Sportcsarnok 

 

Sportcsarnok ktgv. 

17. 

9.00 

óra 

Adidas Kupa 

Diák kézilabda 

Torna 

Városi 

Sportcsarno

k 

Somogyi Ált. 

Isk. 

 

Somogyi Isk. ktgv. 

 

25. 
Szegfű Kupa 

Teremlabdarúgó 

Torna 

Városi 

Sportcsarno

k 

MSZP Városi 

Szervezete 

 

- 

 

 

01. Nagy Gábor 

Kézilabda 

Emléktorna 

Városi 

Sportcsarno

k 

Abonyi 

Kézilabda 

Club 

 

- 
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február 06. 

14.00 

óra 

Játékos 

Sportverseny 

Megyei Döntő 

 

Városi 

Sportcsarno

k 

 

Somogyi Isk. 

 

Somogyi Isk. ktgv. 

07. 

10.00 

óra 

Agiliti Kutyás 

Sporthétvége 

Városi 

Sportcsarno

k 

Városi 

Sportcsarnok 

 

Sportcsarnok ktgv. 

14. Városi Sportbál Városi 

Sportcsarno

k 

Sportegyesüle

tek; Lőrinczy 

Veronika 

 

120.000,- 

 Gyulai Kupa 

Teremtorna 

Városi 

Sportcsarno

k 

Gyulai Isk. - 

 

március 

első 

hét 
Regionális 

Óvoda olimpia 

Városi 

Sportcsarno

k 

Gyöngyszeme

k Óvoda 

40.000,- 

14. 

9.00 

óra 

Diákolimpia 

Megyei Döntő 

IV. korcsoportos 

fiú kézilabda 

Városi 

Sportcsarno

k 

Diáksport 

Szövetség 

 

- 

 Országos Karate 

Verseny 

Városi 

Sportcsarno

k 

Krupincza 

János 

 

- 

 Városi 

Asztalitenisz 

Verseny 

Somogy 

Ált. Isk. 

Montágh Ált. 

Isk. 

 

- 

május 30. Skultéty Sándor 

Birkózó 

Emlékverseny 

Városi 

Sportcsarno

k 

Abonyi 

Birkózó Klub 

 

- 

július 05. 

8.00 – 

20.00 

óra 

VI. Ússz az 

egészségedért! ; 

XVIII. Fergeteg 

Triatlon Verseny 

 

Abony 

Városi 

Strand 

 

Fergeteg 

Triatlon SE 

 

100.000,- 

augusztus 29.-

30. 
Makai Máté 

Kézilabda 

Emléktorna 

Városi 

Sportcsarno

k 

Abonyi 

Kézilabda 

Club 

 

- 

  

  

  költségek összesen: 

 

260.000,- 

 

 

 

 

egész évben megrendezésre 

kerül 

Sorsolás szerinti 

bajnoki 

kézilabda 

mérkőzések 

Városi 

Sportcsarnok 

Abonyi Kézilabda 

Club 

 

támogatás 0,- 

Sorsolás szerinti 

városi 

teremlabdarúgó 

bajnokság 

Városi 

Sportcsarnok 

Városi 

Sportcsarnok 

 

támogatás 0,- 
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 Sorsolás szerinti 

városi 

labdarúgó 

bajnokság 

Városi 

Futballpálya 

 

Városi 

Sportcsarnok 

támogatás 0,- 

 Diákolimpia – 

nagypályás, 

félpályás, 

kispályás foci – 

körzeti, területi, 

megyei 

Labdarúgó 

pálya 

 

Somogyi DSE 

 

támogatás 0,- 

 Diákolimpia – 

kézilabda 

minden 

korcsop. 

Városi 

Sportcsarnok 

 

Somogyi DSE 

 

támogatás 0,- 

 Abony Város és 

környéke 

természetjáró, 

jelvényszerző 

túramozgalom 

Abony és 

környéke 

 

Természetjárók 

köre 

 

támogatás 0,- 

 

- - - 
 
43./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat 2009. évi 
munkatervének elfogadása 
     
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, valamint az 
előterjesztésben foglaltakat továbbá a bizottságok határozati javaslatait, valamennyi 
bizottság a napirendet megtárgyalta.  
 
Kérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Gazdasági Bizottság 
határozati javaslatának elfogadásáról, mely szerint: 
 
2009. március 26. 
6. Szennyvíztelep tulajdonjogának rendezése 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 18 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás 
mellett, a Gazdasági Bizottság javaslatát, egyhangúlag elfogadta.  
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az Oktatási, Sport és Kulturális 
Bizottság határozati javaslatának elfogadásáról, mely szerint: 
 
2009. február 12.  

7. Sportkoncepció 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 18 igen, 0 nem szavazattal és 0 
tartózkodás mellett, az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság határozati javaslatát 
egyhangúlag elfogadta.  
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság határozati javaslatának elfogadásáról, mely szerint: 
 

2009. augusztus 27. 
3. Átfogó beszámoló Abony város egészségügyi helyzetéről napirendi pontot 
javasolja törölni. 

 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 18 igen, 0 nem szavazattal és 0 
tartózkodás mellett, a Szociális és Egészségügyi Bizottság határozati javaslatát 
egyhangúlag elfogadta.  
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés, valamint a 
határozati javaslat és a módosított Munkaterv elfogadásáról 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 18 igen, 0 nem szavazattal és 0 
tartózkodás mellett az előterjesztést, a határozati javaslatot és a módosított 
Munkatervet, egyhangúlag elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

 
410/2008. (XI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított 
jogkörében eljárva, figyelembe véve a képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007. (VI. 29.) 
számú rendelet 10. §-ában foglaltakat, az alábbi határozatot hozta: 

 
Képviselő-testület Abony Város Önkormányzat 2009. évi 
munkatervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 
Határidő: 2009. december 31. 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
A végrehajtásban részt vesz: Dr. Németh Mónika jegyző 
A határozatról értesül:  
Képviselő-testület tagjai 
Valamennyi Bizottság 
Valamennyi Osztály 
Közoktatási, Sportintézmények Vezetői 
ABOKOM Nonprfit Kft. 
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 410/2008. (XI.27.) számú képviselő-testületi határozat melléklete 
 

Abony Város Önkormányzat 
Képviselő-testület 2009. évi Munkaterve 

 
2009. január 29.  
 

1. Köztisztviselőkkel szemben támasztott teljesítménykövetelmények 
       meghatározása 
 Előadó: polgármester 
 Előkészítésért felelős: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 
 Megtárgyalja: Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 

 
2. A 2009/2010. tanév fenntartói órakeretének meghatározása 

 Előadó: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság Elnöke 
 Előkészítésért felelős: Jegyzői Titkárság 
 Megtárgyalja: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság  

            Pénzügyi Bizottság 
 
3. Pedagógus álláshelyek számának meghatározása az oktatási 

intézményekben 
 Előadó: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság Elnöke 
 Előkészítésért felelős: Jegyzői Tikárság 
 Megtárgyalja: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság  
            Pénzügyi Bizottság 

 
4. A gyermekek védelméről szóló 6/2000. (II.29.) számú rendelet felülvizsgálata 

 Előadó: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság Elnöke 
 Előkészítésért felelős: Jegyzői Titkárság 
 Megtárgyalja: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság  

            Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 
   Pénzügyi Bizottság 

 
5. 2009. évi városi rendezvények hangosítására kötendő szerződés jóváhagyása 

 Előadó: Polgármester 
 Előkészítésért felelős: Településfejlesztési Osztály 
 Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság  

            Pénzügyi Bizottság 
            Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 
 

2009. február 12.  
 

1. ABOKOM Nonprofit Kft. üzleti tervének megismerése 
  Előadó: Polgármester 
  Előkészítésért felelős: ABOKOM Nonprofit KFT ügyvezető igazgatója 
 
  Megtárgyalja: ABOKOM Nonprofit KFT Felügyelő Bizottsága 
     Pénzügyi Bizottság 
    Gazdasági Bizottság 
    Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 
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2. Önkormányzat 2009. évi költségvetésének megtárgyalása 

  Előadó: Polgármester 
  Előkészítésért felelős:  Pénzügyi Bizottság Elnöke 
       Gazdasági Osztály 
  Megtárgyalja: Valamennyi Bizottság 
 

3.  Beszámoló az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi 
Kiállítóhely 2008. évi tevékenységéről 

  Előadó: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság Elnöke 
  Előkészítésért felelős: Jegyzői Titkárság 
               Intézményvezető 

Megtárgyalja: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság 
 

4. Tájékoztató a sportegyesületek, diáksportkörök, egyesületek 2008. évi 
önkormányzati támogatásának felhasználásáról 

  Előadó: Polgármester 
  Előkészítésért felelős: Gazdasági Osztály 

Megtárgyalja: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság 
 
5. Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról szóló 6/2003. (V. 16.) sz. rendelet módosítása  
  Előadó: Pénzügyi Bizottság Elnöke 
  Előkészítésért felelős: Településfejlesztési Osztály 
                Abokom Nonprofit Kft. igazgatója 

Megtárgyalja:  
Pénzügyi Bizottság 

 Gazdasági Bizottság 
 Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 
 
6. Pályázati kiírás a sportegyesületek és civil szervezetek 2009. évi 

önkormányzati támogatására 
  Előadó: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság Elnöke 
  Előkészítésért felelős: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság Elnöke 
            
              Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 
  Megtárgyalja: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság 
   Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 

 
 
 
 
2009. március 26.   
 

1. 2009. évi Közbeszerzési Terv megtárgyalása 
       Előadó: Polgármester 
       Előkészítésért felelős: Közbeszerzési AD-HOC Bizottság 
     Jegyzői Titkárság 
        Megtárgyalja: Közbeszerzési AD-HOC Bizottság 
                                 Pénzügyi Bizottság 
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2. Tájékoztató a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről 

         Előadó: Ceglédi Rendőrkapitányság vezetője 
         Előkészítésért felelős: Abonyi Rendőrség vezetője 
         Megtárgyalja: Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 
                      

3. Tájékoztató az önkormányzati beruházásoknál végzett garanciális eljárások 
tapasztalatairól 

  Előadó: Gazdasági Bizottság Elnöke 
  Előkészítésért felelős: Településfejlesztési Osztály 
  Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság 
              Pénzügyi Bizottság 
 
4. A város közlekedési rendjének felülvizsgálata 

Előadó: Polgármester 
Előkészítésért felelős: Településfejlesztési Osztály 
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság 

     Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 
 

5. A Kisebbségi Önkormányzat tájékoztatója a végzett munkájáról, időszak 2006-
2008. között 
Előadó: Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 
Előkészítésért felelős: Kisebbségi Önkormányzat 
Megtárgyalja: Valamennyi Bizottság 

 
6. 2009. évi Sportkoncepció megtárgyalása 

Előadó: Bánné Hornyik Mária Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság Elnöke 
Előkészítésért felelős: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 
Megtárgyalja: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság 

 
7. Szennyvíztelep tulajdonjogának rendezése 

Előadó: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Előkészítésért felelős: Településfejlesztési Osztály 
Megtárgyalja: Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 
  Pénzügyi Bizottság 
  Gazdasági Bizottság 

 
2009. április 30.  
 

1. Tájékoztató az I. negyedéves pénzügyi helyzetről 
  Előadó:  Polgármester 
  Előkészítésért felelős: Polgármester 
     Pénzügyi Bizottság Elnöke 
      Gazdasági Osztályvezető 
  Megtárgyalja: Valamennyi Bizottság 
 

2. 2008. évi zárszámadás megtárgyalása 
  Előadó: polgármester 
  Előkészítésért felelős: Polgármester  
               Pénzügyi Bizottság Elnöke 
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                                     Gazdasági Osztályvezető  
  Megtárgyalja: Valamennyi Bizottság 
 

3. ABOKOM  Nonprofit KFT 2008. évi mérlegbeszámolójának ismertetése 
       Előadó: Pénzügyi Bizottság Elnöke  
       Előkészítésért felelős: ABOKOM nonprofit KFT ügyvezető igazgatója 
        Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság 
    ABOKOM Nonprofit KFT Felügyelő Bizottsága 

 
4. Tájékoztató a tanköteles gyermekek iskolai beiratkozásáról, az indítható 

osztályok számának meghatározása 
  Előadó: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság Elnöke  
         
  Előkészítésért felelős: Jegyzői Titkárság 
                                              Intézményvezetők 
         Megtárgyalja: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság 
     Pénzügyi Bizottság 
 
 

5. Közbeszerzési éves statisztikai összegzés megtárgyalása 
  Előadó: Polgármester 
        Előkészítésért felelős: Közbeszerzési AD-HOC Bizottság 
       Jegyzői Titkárság 
         Megtárgyalja: Közbeszerzési AD-HOC Bizottság 
                                   Pénzügyi Bizottság 
 

6. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2008. évi munkájáról  
  Előadó: Jegyző 
      Előkészítésért felelős: valamennyi osztályvezető 
        Megtárgyalja: Valamennyi Bizottság 
 

7. ABOKOM Nonprofit Kft. beszámolója a 2007-2008. évi munkájáról, 
gazdálkodásának helyzete 
Előadó: ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 
Előkészítésért felelős: ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság 
   Gazdasági Bizottság 

                      ABOKOM Nonprofit KFT Felügyelő Bizottsága 
  

8. Temetők rendjéről és üzemeltetéséről szóló rendelet megalkotása 
Előadó: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Előkészítésért felelős: Hatósági Osztály 
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság 
    Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 
    Gazdasági Bizottság 

 
2009. május 28.  
 

1. Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
Előadó: Polgármester 
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Előkészítésért felelős: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
    Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 
    Városi Gyámhivatal 
Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 

2. Tájékoztató Abony város lakosságának egészségügyi ellátásáról (háziorvosi, 
házi gyermekorvosi, fogorvosi, szakorvosi ellátást figyelembe véve) 
Előadó: Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnöke 
Előkészítésért felelős: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 
Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 
3. Beszámoló az ügyeleti ellátás működéséről 

Előadó: Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnöke 
Előkészítésért felelős: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 
Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 
 

4. Tájékoztató az egészségügy helyzetéről 
Előadó: Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnöke 

 Előkészítésért felelős: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 
 Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 
2009. június 25.  
 

1. A közoktatási intézmények tájékoztatója a tanévzárásról 
Előadó: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság Elnöke 

        Előkészítésért felelős: Jegyzői Titkárság 
                                               Intézményvezetők 
        Megtárgyalja: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság 
 

2. Tájékoztató a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának 
lehetőségéről 
Előadó: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
Előkészítésért felelős: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 
Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 

3. Közintézmények, középületek és közterületek akadálymentesítése a 
mindennapi életben 
Előadó: Polgármester 
Előkészítésért felelős: Településfejlesztési Osztály 
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság 
 

2009. augusztus 27.  
 

1. A közoktatási intézmények alapító okiratainak felülvizsgálata, módosítása 
Előadó: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság Elnöke 

       Előkészítésért felelős: Jegyzői Titkárság 
                Intézményvezetők 

Megtárgyalja: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság 
 Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 
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2. Beszámoló a Kistérségi feladatokról 

Előadó: Polgármester 
Előkészítésért felelős: Polgármester 
Megtárgyalja: Valamennyi Bizottság 

 
2009. szeptember   KÖZMEGHALLGATÁS 
 
 
2009. szeptember 24. 
  

1. Beszámoló az I. félévi költségvetés végrehajtásáról 
  Előadó: Polgármester 
  Előkészítésért felelős: Gazdasági Osztályvezető 
  Megtárgyalja: Valamennyi Bizottság 
 

2. Közoktatási intézmények beszámolója tanévkezdéséről 
        Előadó: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság Elnöke 
    Előkészítésért felelős: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 
                                                 Intézményvezetők 
   Megtárgyalja: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság 
 
 
 

3. A Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás, pályázat kiírása 
      Előadó: Polgármester 
     Előkészítésért felelős: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 
     Megtárgyalja: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság 
      Pénzügyi Bizottság 
      Szociális és Egészségügyi Bizottság 

    Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 
 
 

4. Tájékoztató a város sportéletéről 
Előadó: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság Elnöke 
Előkészítésért felelős: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 
Megtárgyalja: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság 

      Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 

3. Beszámoló a Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskolában végzett oktató, 
nevelő munkáról 2006-2008. között 
Előadó: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság Elnöke 
Előkészítésért felelős: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 
     Jegyzői Titkárság 
Megtárgyalja: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság 
     

2009. október 29.  
 

1. Díszpolgár és posztumusz-díszpolgári cím adományozására javaslat 
  Előadó: Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Elnöke  
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  Előkészítésért felelős: Jegyzői Titkárság 
  Megtárgyalja: Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 
 

2. Belső Ellenőrzés 2010. évi Munkatervének megtárgyalása 
  Előadó: Jegyző 
  Előkészítésért felelős: Gazdasági Osztály 
       Belső ellenőrzés 
  Megtárgyalja: Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 
            Pénzügyi Bizottság 
 
2009. november 26.  
 

1. III. negyedévi pénzügyi beszámoló megtárgyalása 
  Előadó: Polgármester 
  Előkészítésért felelős: Gazdasági Osztályvezető 
    Pénzügyi Bizottság Elnöke  
  Megtárgyalja: Valamennyi Bizottság 
 

2. Költségvetéshez kapcsolódó díjak megállapítása 
  Előadó: Polgármester 
  Előkészítésért felelős: Pénzügyi Bizottság Elnöke 
      osztályvezetők 
     ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója  
    Intézményvezetők 
  Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság 
     Gazdasági Bizottság 
     

3. Költségvetéshez kapcsolódó rendeletek módosítása 
  Előadó: Polgármester 
  Előkészítésért felelős: Osztályvezetők 
     ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 
  Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság 
 

4. 2010. évi költségvetési tervkoncepció megtárgyalása 
  Előadó: Polgármester 
  Előkészítésért felelős: Pénzügyi Bizottság Elnöke 
     Gazdasági Osztályvezető  
  Megtárgyalja: Valamennyi Bizottság 
 

5. A város 2010. évi kulturális és sportrendezvényeinek ütemterve 
  Előadó: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság Elnöke 
  Előkészítésért felelős: Jegyzői Titkárság 
     Gazdasági Osztály 
  Megtárgyalja: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság,  
     Pénzügyi Bizottság 
 
 

6. Képviselő-testület 2010. évi munkatervének elfogadása 
    Előadó: polgármester 
    Előkészítésért felelős: Jegyzői Titkárság 
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    Megtárgyalja: Valamennyi Bizottság 
 

7. Hulladékgazdálkodási terv jóváhagyása 2010-2015  
  Előadó: jegyző 
  Előkészítésért felelős: Településfejlesztési Osztály 
  Megtárgyalja: Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 
              Gazdasági Bizottság 
 
2009. december:  Ünnepi testületi ülés 
 

- - - 
 

Romhányiné Dr. Balogh Edit: Tájékoztatásul elmondta, hogy 2008. december 18-
án kerül megtartásra egy rendkívüli testületi ülés, melyen sor kerülne a megválasztott 
aljegyző eskütételére, a pályázatokhoz kapcsolódó közbeszerzésekre, valamint az 
önkormányzati érdekből történő lakások bérbeadására.  
Kérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Mivel egyéb napirend és több hozzászólás nem volt, Romhányiné dr. Balogh Edit 
polgármester az ülést bezárta. 
 

K. m. f. 
 
 Romhányiné Dr. Balogh Edit    Dr. Németh Mónika 

 polgármester      jegyző 
 
 
 
 
     Bánné Hornyik Mária    Habony István 

        jegyzőkönyv hitelesítők 
 


