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J  E  G  Y  Z  Ő  K  Ö  N  Y  V  
 
Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. január 31-i üléséről. 
 
Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Csányi Tibor, Dr. Egedy Zsolt, 
Gulykáné Gál Erzsébet, Habony István, Kocsiné Tóth Valéria, Kovács László, Krupincza 
Tibor, Mészáros László, Murvainé Kovács Rita, Parti Mihály, Pető Istvánné, Retkes Mária, 
Szabó András Istvánné, Varga Sándorné Képviselő-testület tagjai 15 fő. 
 
Napirend tárgyalása közben érkezett: Bánné Hornyik Mária, Paczáriné Barna Rozália 
és Földi Áron képviselő. 
 
Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: dr. Németh Mónika jegyző, dr. Ecseki Ildikó 
aljegyző, Pádár Éva közoktatási referens, Kovács Teodóra humán közszolgáltatások és 
munkaügyi osztályvezető, Hamar Sándorné gazdasági osztályvezető, Kállainé dr. Némedy 
Adrienn hatósági és építésügyi osztályvezető, Dusa Zsuzsanna településfejlesztési 
osztályvezető, Bóta Lászlóné Okmányiroda vezetője, Szekeres Marianna Katalin és 
Darányi Erika jegyzőkönyvvezetők. 
 
Jelen volt továbbá: Deákné Orosz Zsuzsanna Humán Szolgáltató Központ vezető, 
Korbély Csabáné Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető, Sárkányné Bálint Mária 
Városi Sportcsarnok intézményvezető, Bakosé Kocsi Judit Bihari János Zeneiskola, 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgató, Feke Miklósné Somogyi Imre Általános 
Iskola igazgatóhelyettes, Dr. Soós Ferenc Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény mb. igazgató, Györe Tibor Mozgáskorlátozottak Egyesülete 
Helyi Szervezetének vezetője. 
 
Jelenlévő bizottsági tag: Orbán Béláné, Temesközy Tamás, Csiza Zsoltné. 
 
Állampolgári megjelenés: 3 fő 

- - - 

Romhányiné Dr. Balogh Edit: köszöntötte a képviselő-testületi ülésén megjelenteket. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 fővel határozatképes. Késését jelezte 
Paczáriné Barna Rozália és Földi Áron képviselő. 
 
A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot. Névsor szerint Szabó András 
Istvánné és Varga Sándorné képviselők a jegyzőkönyvi hitelesítők. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a jegyzőkönyvi hitelesítők 
személyének elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen és 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett egyetértett Szabó András Istvánné és Varga Sándorné jegyzőkönyvi hitelesítők 
személyével. 
 
Ismertette a napirendi pontokat. 
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Felvételre javasolta: 
 

- az „Abony Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi programtervezetében 
szereplő rendezvények támogatása”, 

- a „RED-REX Q. Kft. tulajdonát képező piaci felépítmény sorsáról döntés”, 
- „A Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselő illetménykiegészítéséről, vezetői 

illetménypótlékáról, szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, kegyeleti 
és szociális támogatásairól szóló 10/2001. (VII. 31.) számú rendeletének 
módosítása” 

 
című napirendeket. 
 
Levételre javasolta: 
 
- az „ABOKOM Nonprofit Kft-vel szerződés megkötése” című napirendi pontot, mert az 
ügyvezető igazgató hétfőn készült el a szerződéssel, amit még egyeztetni kell, ezért nem 
lehetett a bizottságok, ill. a Képviselő-testület elé terjeszteni. 
 

Az Oktatási Bizottság elnöke javasolta, hogy a „2007/2008. tanév fenntartói órakeretének 
módosítása” című napirend kerüljön levételre, mert a Bizottság határozatképtelensége 
miatt nem tudta megtárgyalni. 
 
Bánné Hornyik Mária képviselő az ülésterembe megérkezett, így a jelenlévő 
képviselők száma 16 fő. 
 
A pótnapirendeket a napirendi pontok után javasolta tárgyalni, kivéve az 
illetménykiegészítést, amit az SZMSZ módosítása előtt lehetne tárgyalni, de mind a három 
pótnapirendet lehet a napirendi pontok után is tárgyalni, hogy ne boruljon föl a sorrend. 
 
Kérdezte, hogy a napirendi pontok kapcsán van-e más javaslat, észrevétel? 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy az „Abony Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat 2008. évi programtervezetében szereplő rendezvények támogatása” című 
napirendet a Képviselő-testület napirendre tűzi. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag az elhangzott napirend felvételével egyetértett, és a következő 
határozatot hozta: 
 

8/2008. (I. 31.) 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. § (7) bekezdésében foglaltakat, a 
meghívóban nem szereplő „Abony Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi 
programtervezetében szereplő rendezvények jóváhagyása” című napirendi 
pontot a képviselő-testületi ülésen napirendre tűzi. 
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Határidő: azonnal, 2008. január 31. 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

- - - 
 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy a „RED-REX Q. Kft. tulajdonát 
képező piaci felépítmény sorsáról döntés” című napirendet a Képviselő-testület napirendre 
tűzi. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag az elhangzott napirend felvételével egyetértett, és a következő 
határozatot hozta: 
 

9/2008. (I. 31.) 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. § (7) bekezdésében foglaltakat, a 
meghívóban nem szereplő „Red-Rex Q Kft. tulajdonát képező piaci 
felépítmény sorsáról döntés” című napirendi pontot a képviselő-testületi ülésen 
napirendre tűzi. 

 
Határidő: azonnal, 2008. január 31. 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 
- - - 

 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy „A Polgármesteri Hivatalban 
dolgozó köztisztviselő illetménykiegészítéséről, vezetői illetménypótlékáról, szociális, jóléti, 
kulturális, egészségügyi juttatásairól, kegyeleti és szociális támogatásairól szóló 10/2001. 
(VII. 31.) számú rendeletének módosítása” című napirendet a Képviselő-testület 
napirendre tűzi. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag az elhangzott napirend felvételével egyetértett, és a következő 
határozatot hozta: 
 

10/2008. (I. 31.) 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. § (7) bekezdésében foglaltakat, a 
meghívóban nem szereplő „A Polgármesteri Hivatalban dolgozó 
köztisztviselők illetménykiegészítéséről, vezetői illetménypótlékáról, 
szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, kegyeleti és szociális 
támogatásairól szóló 10/2001. (VII. 31.) számú rendeletének módosítása” 
című napirendi pontot a képviselő-testületi ülésen napirendre tűzi. 

 
Határidő: azonnal, 2008. január 31. 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
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- - - 
 
Paczáriné Barna Rozália az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők száma 17 
fő. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy az „ABOKOM Nonprofit Kft-vel 
szerződés megkötése” című napirendi pontot a Képviselő-testület leveszi napirendjéről. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett az elhangzott napirendi pont levételével egyetértett, és a következő határozatot 
hozta: 
 

11/2008. (I. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az „ABOKOM Nonprofit 
Kft-vel szerződés megkötése” című napirendi pontot a képviselő-testületi ülés 
napirendjéről leveszi. 

 
Határidő: azonnal, 2008. január 31. 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 
- - - 

 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy a „2007/2008. tanév fenntartói 
órakeretének módosítása” című napirendi pontot a Képviselő-testület leveszi 
napirendjéről. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett az elhangzott napirendi pont levételével egyetértett, és a következő határozatot 
hozta: 
 

12/2008. (I. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva a „2007/2008. tanév 
fenntartói órakeretének módosítása” című napirendi pontot a képviselő-
testületi ülés napirendjéről leveszi. 

 
Határidő: azonnal, 2008. január 31. 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 
- - - 

 
Javasolta zárt ülésen tárgyalni a „Spring Project Ingatlanhasznosító Kft-vel kötött 
adásvételi szerződés módosítása” című, valamint a „RED-REX Q Kft. tulajdonát képező 
piaci felépítmény sorsáról döntés” című napirendeket. 
 
Elmondta, hogy a meghívóban szereplő zárt ülés napirendi pontjai a törvény értelmében 
kerülnek zárt ülésen megtárgyalásra. 
 



 6 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy a „Spring Project 
Ingatlanhasznosító Kft-vel kötött adásvételi szerződés módosítása” című napirend 
megtárgyalására a Képviselő-testület zárt ülést rendel el. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen és 3 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett a „Spring Project Ingatlanhasznosító Kft-vel kötött adásvételi szerződés 
módosítása” című napirend megtárgyalására zárt ülést rendelt el, és a következő 
határozatot hozta: 
 

13/2008. (I. 31.) 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 8. § (3) b.) pontjában foglaltakat, a Meghívóban 
szereplő „Spring Project Ingatlanhasznosító Kft-vel kötött adás-vételi 
szerződés meghosszabbítása” című napirend megtárgyalására zárt ülést 
rendel el. 

 
Határidő: azonnal, 2008. január 31. 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 
- - - 

 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy a „RED-REX Q. Kft. tulajdonát 
képező piaci felépítmény sorsáról döntés” című napirend megtárgyalására a Képviselő-
testület zárt ülést rendel el. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 igen és 6 nem szavazattal, 6 tartózkodás 
mellett a RED-REX Q. Kft. tulajdonát képező piaci felépítmény sorsáról döntés” című 
napirend kapcsán a nyílt ülésen történő tárgyalást támogatatta. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a kialakult napirendi pontok 
elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett a kialakult napirendi pontokat elfogadta. 
 

- - - 
 
Napirend:   Előadó:  
 
Nyílt ülés: 
 

1. Tájékoztató a két ülés között eltelt időszak munkájáról Romhányiné dr. Balogh Edit 
        Polgármester 

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

Polgármester 
 

3. Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 2008. évi meg- Romhányiné dr. Balogh Edit 
 állapodásának jóváhagyása     Polgármester 
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4. Társulás Humán Szolgáltató Központ igazgatói kineve- Romhányiné dr. Balogh Edit 
  zésének jóváhagyása     Polgármester 

 
 

Zárt ülés: 
 

1. Spring Project Ingatlanhasznosító Kft-vel kötött adás- Romhányiné dr. Balogh Edit 
  vételi szerződés módosítása    Polgármester 

 

Nyílt ülés: 
 

5. Pályázat benyújtása a KMOP-2007-2.3.1/C sz.  Romhányiné dr. Balogh Edit 
 „Parkolók és csomópontok fejlesztése” című pályázati Polgármester 
 kiírásra 
 
6. Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület Kovács László 
 és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Ügyrendi és Közb. Biz. Eln. 
 21/2007. (VI. 29.) számú rendeletének módosítása 
 
7. Bizottságok ellenőrzési tervének jóváhagyása  Romhányiné dr. Balogh Edit 
         Polgármester 
 
8. Közbeszerzési Szabályzat jóváhagyása   Romhányiné dr. Balogh Edit 
         Polgármester 
 
9. Közbeszerzési AD-HOC Bizottság megbízása  Romhányiné dr. Balogh Edit 
 A) Étkezési utalvány beszerzésére irányuló közbeszer- Polgármester 

zési eljárásban 
 B) KEOP 1.3.0 ivóvízminőség javítását célzó pályázat 
 projektmenedzsmenti feladatainak ellátására irányuló 
 közbeszerzési eljárásban 
 
10. Abony Város Önkormányzat Polgármestere illetmé- Retkes Mária 
 nyének és költségátalányának meghatározása  Pénzügyi Biz. Eln. 
 
11. Abony Város Önkormányzat Alpolgármestere tisztelet- Retkes Mária 
 díjának és költségátalányának meghatározása  Pénzügyi Biz. Eln. 
 
12. 2008. évi rendezvények hangosítási feladatainak ellátása Romhányiné dr. Balogh Edit 
         Polgármester 
 
13. Polgárőrség autóvásárlás támogatás iránti kérelme Romhányiné dr. Balogh Edit 
         Polgármester 
 
14. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának Bánné Hornyik Mária 
 módosítása       Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln. 
 
15. Pingvines Óvoda Alapító Okiratának módosítása  Bánné Hornyik Mária 
         Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln. 
 
16. Gyöngyszemek Óvodája Alapító Okiratának módosítása Bánné Hornyik Mária 
         Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln. 
 
17. Somogyi Imre Általános Iskola Alapító Okiratának Bánné Hornyik Mária 
 módosítása       Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln. 
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18. Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művé- Bánné Hornyik Mária 
 szetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln. 
 
19. Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és EGYMI  Bánné Hornyik Mária 
 Alapító Okiratának módosítása    Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln. 
 
20. Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Bánné Hornyik Mária 
 Okiratának módosítása     Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln. 
21. Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Bánné Hornyik Mária 
 Intézmény Alapító Okiratának módosítása   Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln. 
 
22. Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának  Bánné Hornyik Mária 
 módosítása       Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln. 
 
23. Abony Városi Sportcsarnok Alapító Okiratának  Bánné Hornyik Mária 
 módosítása       Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln. 
 
24. Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása Kovács László 
         Ügyrendi és Közb. Biz. Eln. 
 
25. ABOKOM Kht. Alapító Okiratának módosítása  Kovács László 
         Ügyrendi és Közb. Biz. Eln. 

 
26. A gyermekek védelméről szóló 6/2000. (II. 29.) számú Bánné Hornyik Mária 
 rendelet felülvizsgálata     Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln. 
 
27. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2008. évi  Romhányiné dr. Balogh Edit 

teljesítmény-követelményeinek meghatározása  Polgármester 
 

28. 2008/2009. tanév fenntartói órakeretének meghatározása Bánné Hornyik Mária 
         Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln. 
 
29. Tájékoztató a 2007/2008. tanév 3 %-os fenntartói óra- Bánné Hornyik Mária 
 keretének felhasználásáról a város általános iskoláiban Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln. 
 
30. Pedagógus álláshelyek számának meghatározása  Bánné Hornyik Mária 
 a közoktatási intézményekben    Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln. 
 
31. Pályázati kiírás a sportegyesületek és civil szervezetek Bánné Hornyik Mária 
 2008. évi önkormányzati támogatására   Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln. 
 
32. Pannon GSM Zrt. által bérelt Hunyadi J. u. 3307 hrsz-ú Mészáros László 
 önkormányzati ingatlanon található, vízmű területén Gazdasági Biz. Eln. 
 üzemelő bázisállomás bérleti szerződésének módosítása 
 
33. Abony, Nép utca 14. szám alatti, 3592 hrsz-ú ingatlan Romhányiné dr. Balogh Edit 
 értékesítésre történő kijelölése    Polgármester 
 
34. Vasúti bontott kövek felhasználásának sorrendje  Mészáros László 
         Gazdasági Biz. Eln. 
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Zárt ülés: 
 

1. KEOP 1.3.0 ivóvízminőség javítását célzó pályázat  Krupincza Tibor 
 projektmenedzsmenti feladatainak ellátására közbeszer- Közb. AD-HOC Biz. Eln. 
 zési eljárás lefolytatása 
 
2. Étkezési utalványok beszerzésére közbeszerzési eljárás Krupincza Tibor 
  lefolytatása       Közb. AD-HOC Biz. Eln. 

 

Nyílt ülés: 
 

35. Abony Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi Retkes Mária 
programtervezetében szereplő rendezvények támo- Pénzügyi Bizottság Elnöke 
gatása 

 
36. Red-Rex Q Kft. tulajdonát képező piaci felépítmény Romhányiné dr. Balogh Edit 

sorsáról döntés      Polgármester 
 
37. Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők  Kovács László 
 illetménykiegészítéséről, vezetői illetménypótlékáról, Ügyrendi és Közb. Biz. Eln. 

szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, 
kegyeleti és szociális támogatásairól szóló 10/2001. 
(VII. 31.) számú rendelet módosítása 

 

- - - 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy van-e napirend előtti kérdés, észrevétel? 
 
A Képviselő-testület tagjaihoz, és dr. Németh Mónika jegyzőhöz intézett kérdéseket. 
Január 10-én tárgyalta a Képviselő-testület a piacon lévő „kocsma” felépítmény sorsát, 
melyről hozott döntést is. A Képviselő-testület feltételezhetően tisztában volt vele, hogy 
akkor törvénysértő határozatot hozott. Kérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy a 
jegyzőnő január 14-én megküldött levelére élt-e valaki észrevétellel? Kérdezte, hogy ha 
ismert volt, hogy törvénysértő határozat születik, akkor az a testületi ülésen a jegyzőnő 
részéről miért nem hangzott el? Kérdezte, hogy törvénysértő határozatot köztisztviselő 
végrehajthat-e, hogyan hajthatja végre, milyen formában lehet törvénysértő határozatot 
végrehajtani? Ha a jegyző észrevételezi, hogy törvénysértő a határozat, akkor utasíthatja-
e az osztályvezetőket, hogy végrehajtásra kerüljön? Miért ment ki a megrendelés úgy, 
hogy nem volt jegyzői ellenjegyzés, holott ő aláírta. Az eredménytelen bontásról is 
szeretne tájékoztatást kapni, hogy ha elment az aláírásával a megrendelő a 
feszültségmentesítésre, az épület áramtalanítására, akkor az végre lett-e hajtva? Ha nem 
lett végrehajtva, akkor hogyan lehetett megrendelést adni a bontásra? Kérdezte, hogy ki 
adott utasítást telefonon a vállalkozónak, hogy állítsa le a bontást, ill. újra indítsa el a 
bontást. Kérdezte, hogy lett-e értesítve a feltételezett tulajdonos a bontás megkezdéséről, 
valamint kellett-e bejelentést tenni valamelyik építéshatósághoz a bontás megkezdéséről? 
Kérdezte, hogy a Közigazgatási Hivataltól kért-e a jegyzőnő állásfoglalást, hogy a 
törvénysértő határozat végrehajtható-e vagy sem? Kérdezte, hogy kifogást emelhet-e a 
Közigazgatási Hivatal a Spring Projekt Kft-vel kötendő szerződés meghosszabbításáról, 
mert a testület úgy döntött róla, hogy az előterjesztés részét nem képezte. Véleménye 
szerint ezeket a kérdéseket meg kell beszélni, mert befolyásolja a további munkát. A 
Képviselő-testületnek joga van törvénysértő határozatot hozni, de nem látja a végrehajtás 
módját. Elmondta, hogy a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény szerint a köztisztviselő 
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köteles a törvénysértő feladatokat megakadályozni, ill. csak írásbeli utasításra hajthatja 
végre azokat. Kezdeményezte, hogy vizsgálják ki ezt az ügyet, készüljön egy írásbeli 
jelentés, hogy ebben a tekintetben hogyan lehet eljárni, amit valamennyi képviselő kapjon 
meg. 
 
Dr. Németh Mónika: elmondta, hogy polgármester asszony mindig azzal vádolja, hogy 
nem tájékoztatja. Meglepve érték a kérdések. Dusa Zsuzsanna településfejlesztési 
osztályvezető feljegyzést készített a határozat végrehajtása kapcsán, amelyet kért, hogy 
olvasson fel. Retkes Mária képviselő a saját levelét a Képviselő-testület tagjainak 
kiosztotta, amelyhez neki, mint jegyzőnek véleménye szerint nem volt joga. A levélben 
észrevételt nem tett a képviselő asszony a feltett kérdésére, amely alapján a Képviselő-
testület összehívását kellett volna kezdeményeznie. Kérte, aki úgy érzi, hogy nem volt 
tisztában a döntés meghozatalakor a levelében leírtakkal, jelezzen vissza. A képviselő 
asszony levele nem ezt tartalmazza. Az önkormányzati törvény tartalmazza, hogy mi a 
jegyzőnek a feladata. A törvénysértés észlelésekor jelzést kell tenni, az önkormányzati 
törvény azonban a pontos formáját nem határozza meg, tehát az azonnali észrevételezés 
nem kötelessége a jegyzőnek. A polgármesternek joga van kezdeményeznie 3 napon 
belül a határozat újratárgyalását, amely hétfőn telt le, és nem történt meg. Kedden írta 
meg a levelet a képviselő-testület tagjainak. Ha összehívásra került volna egy rendkívüli 
ülés, ott elmondhatta volna az észrevételeit, de az ügy jelentőségére tekintettel ez 
mindenféleképpen fontosnak tartotta. A Képviselő-testületnek joga van törvénysértő 
határozatot hozni abban az esetben, ha úgy dönt. A jegyző jelzése ellenére úgy dönt a 
Képviselő-testület ahogyan akar. A képviselő-testületi döntés végrehajtásáért a 
polgármester a felelős. Elmondta, hogy részéről, és a köztisztviselő részéről a 
polgármester asszony felé megtörtént a jelzés, aki sérelmezte is, hogy a nevére és címére 
kapott levelet. Véleménye szerint ez így természetes, ha minden képviselő-testületi tag 
kap egy levelet, akkor a polgármester asszony is névre szóló levelet fog kapni. 
A kötelezettségvállalás-ellenjegyzés tekintetében nincs egyetértés közte és a 
polgármester asszony között. Véleménye szerint az Önkormányzat nevében 
kötelezettséget a polgármester vállalhat, az ellenjegyzés pedig nem aláírása a 
megrendelésnek, hanem az ellenjegyzése. Ellenjegyezni csak aláírt megrendelést, 
utalványozást lehet, tehát mindenképpen csak utólag történhet meg. Elmondta, hogy a 
Hivatalban kialakult a kettős aláírási gyakorlat, amellyel nem ért egyet, az ellenjegyzés 
nem kettős aláírás. Az Építéshatósági Osztály állásfoglalása alapján az új jogszabály 
szerint a felépítmény mérete alapján nem esik a bontás hatósági eljárás alá. A 
Közigazgatási Hivatal illetékes építési osztályával ebben többször egyeztetett. A tegnapi 
napon sikerült szóbeli egyeztetést tennie a Közigazgatási Hivatal képviselőjével, akitől 
megkérdezte ezt az adott szituációt, ill. azt, hogy mi a feladata a Polgármesteri Hivatalnak. 
A képviselő szerint lehet hogy örökös végrehajtásba kerülnek, ha nem sikerül 
végrehajtani, de a feladat végrehajtásának előkészítése nyilvánvalóan a Polgármesteri 
Hivatal feladata. Kérte Dusa Zsuzsanna településfejlesztési osztályvezetőt, hogy olvassa 
fel a határozat végrehajtása kapcsán készített jelentésben foglaltakat. 
 
Dusa Zsuzsanna: ismertette a határozat végrehajtása kapcsán készített feljegyzését. 
„Abony Város Képviselő-testületének 4/2008. (I. 10.) sz. határozata végrehajtása kapcsán 
az Abony, 859/1 hrsz-ú, kivett vásártér megnevezésű ingatlanon álló kocsma bontási 
munkálatainak megkezdéséhez az alábbi intézkedéseket tették a Polgármesteri Hivatal 
Településfejlesztési Osztályának dolgozói: 
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A határozat értelmében 2008. január 14. napján az előzőleg árajánlatot benyújtó 2 cégtől 
is megrendeltük a szóban forgó épület értékbecslését. Azt mind a TISZA-INKÖZ Kft., mind 
az Auditor Szolnok Kft. határidőre, azaz 2008. január 18-ra leszállította. 
 
Az értékbecslés megrendelésével egy időben kerestünk bontással foglalkozó céget. A 
RESTONE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2008. január 17-én adott árajánlatot a bontási 
és szállítási munkákra. Az előzetes megbeszélés szerint a bontásra hétfőn, a hajnali 2 
órákor került volna sor. A helyszíni bejárás alapján szembesültünk azzal a ténnyel, hogy 
az épület áramellátása az önkormányzati ingatlanon álló elektromos oszlopról történik 
légkábellel. A biztonságos bontás érdekben a feszültség-mentesítést el kellett végeztetni. 
Ehhez megkerestük az E-ON illetékes osztályvezetőjét, aki kérésünkre tájékoztatott arról 
2008. január 18-án, hogy sem a RED-REX-Q Kft., sem a korábbi tulajdonos, Falusi Károly 
és az áramszolgáltató között a 859/1 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában nincs szerződés. A 
fenti információk, valamint az ingatlan tulajdoni lapja alapján rendeltük meg 2008. január 
21. napján az épület feszültség-mentesítését, melyet Polgármester Asszony alá is írt. Az 
aláírást követően, még ugyanezen a napon Polgármester Asszony arról tájékozatta az 
osztály dolgozóját, hogy 2008. január 23-ig, szerdáig, amíg nem tárgyalt a Spring Projekt 
Ingatlanhasznosító Kft részéről Bábel Tiborral, nem ír alá a kocsma elbontása tárgyában 
semmiféle levelet, megrendelőt. A határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a 
bontási munkákat nem mondtuk le.  
 
Az épület feszültség-mentesítése 2008. január 23-án, a délelőtti órákban megtörtént. 
Ugyanezen a napon, 13.00 óra körül Polgármester Asszony azzal a kéréssel fordult 
hozzám, hogy amennyiben még nem késő, mondjuk vissza az E-ON megrendelést. Ekkor 
tájékoztattam, hogy információim szerint a munka elvégzése megtörtént, amit 14.00 órakor 
le is ellenőriztem a helyszínen. Ebben az időben járt arra – személygépjárművel – Halasi 
Olivér is, aki – szemmel láthatóan – szintén az elvégzett munkát „ellenőrizte le”.  
 
A bontásról a már hétfőn elkészült megrendelőt ez után (2008. 01. 23. 14 óra 15 perckor) 
vittem el Polgármester Asszonyhoz aláírásra, aki úgy nyilatkozott, hogy azt nem írja alá. 
Kértem, hogy akkor ezt a tényt vezesse fel az ügyiratra, hisz nekem egy testületi döntés 
végrehajtása volt a feladatom, azt felülbírálni nincs jogköröm. Az ügyiratot ott hagytam. 
Mivel másnap napközben más jellegű elfoglaltságom miatt nem tartózkodtam Abonyban, 
16 óra 15 perckor megkérdeztem Polgármester Asszonyt, hogy aláírta-e a bontásról a 
megrendelőt, aki ezt előttem akkor meg is tette. Ezt követően hívtam fel telefonon a 
RESTONE Kft. területi vezetőjét (továbbiakban vállalkozót) – akivel aznap többször is 
beszéltem, kérve türelmét, mivel az aláírás még hiányzott –, hogy a bontásnak nincs 
akadálya. Az időben késői megrendelés miatt a munkát csütörtök hajnal helyett péntekre 
tette át. Az aznapi személyes találkozásunkkor – 18.00 órakor – pontosítottuk az időpontot 
péntek éjjel 12.00 órára. (Az addigi telefonon történt egyeztetéseink alkalmával mindig 
hajnali 2 órát jelöltük meg a bontás időpontjául.)  
 
Az épület árammal történő ismételt ellátása 2008. január 24-én a reggeli órákra már 
megtörtént. Arról, hogy mikor köttette vissza, és ki, akkor nem volt tudomásunk. 
2008. január 24-én, csütörtökön délelőtt azzal keresett meg a vállalkozó, hogy az ő 
alvállalkozója visszamondta a munkát. Indokként elmondta, hogy megkereste Halasi 
Olivér jelezve, hogy az Önkormányzatnak nincs érvényes bontási engedélye, illetve ő, 
mint az épület tulajdonosa nem járult hozzá a bontáshoz. Ekkor tájékoztattam vállalkozót a 
testületi döntésről és arról, hogy az ingatlan tulajdoni lapján sem a RED-REX-Q Kft., sem 
Halasi Olivér nem szerepel sem tulajdonosként, sem földhasználati jog jogosultjaként. A 
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bontási munkát végérvényesen szóban 15.00 óra körül mondta le a vállalkozó, miután őt is 
megkereste Halasi Olivér telefonon, tájékoztatva őt arról, hogy jelenleg a megyei 
főügyésznél van ez ügyben, mint az ingatlan tulajdonosa. Érdeklődött, ki írta alá a 
megrendelést, majd tájékoztatta a vállalkozót, hogy nem kell elvégeznie a munkát. Én kb. 
¼ 4-kor értem be a Polgármesteri Hivatalba, akkor már a bontási munkát szóban a 
vállalkozó visszamondta. Ennek írásbeli megerősítésére aznap este e-mailen, illetve 
másnap nyomtatott formában is megtörtént.  
 
Polgármester Asszony 2008. január 25-én reggel arról tájékoztatott, hogy előző nap, 
délután ½ 5 órakor az alvállalkozó cég „alvállalkozója” megjelent bontani az épületet, 
azonban ezt Halasi Olivér megakadályozta.  
Amennyiben bárki is felvonult a piac területére a bontás megkezdése végett, nem az 
Önkormányzat megrendelése alapján tette azt meg, mivel ekkorra már a munka 
visszamondásra került. 
 
Halasi Olivér által a Pest Megyei Főügyészség Magánjogi és Közigazgatási Jogi 
Osztályán tett bejelentésére, az osztályt illető kérdésekben az alábbiról szeretnélek 
tájékoztatni: 
 
Az E-ON felé a megrendelést a feszültség-mentesítésről az ingatlan tulajdoni lap szerinti 
bejegyzés, illetve a szolgáltató tájékoztatása alapján tettük meg az Önkormányzat 
nevében, a Polgármester Asszony megrendelése alapján. Tudomásunk volt arról, hogy 
hangfelvétel készül a bejelentésről, a rendelkezésünkre álló adatok alapján jártunk el.  
 
A vállalkozó alvállalkozója, a Fuksz Kft. az árajánlat megadása előtt keresett fel egy 
abonyi vállalkozót – a költségek csökkentése érdekében –, hogy elvállalja-e a bontási 
munkákat, aki azonban a munkát visszautasította. Ezek után adták meg az ajánlatukat 
úgy, hogy a szolnoki Fuksz Kft. végzi a bontást, mint alvállalkozó, amiről nekünk 
tudomásunk nem volt. A megrendelés a RESTONE Kft. részére szólt, kapcsolatban 
Sefőző Béla területi képviselővel álltunk. Az alvállalkozó cégről információm nem volt, 
nevét, elérhetőségét nem tudtam. Az alvállalkozó a vállalkozó tudta nélkül mással 
szerződést nem köthetett és nem is kötött a munkák elvégzésére. Amennyiben az abonyi 
vállalkozó végezte volna a bontást, kérdésként merül fel, miért kereste meg Halasi Olivér a 
Fuksz Kft. vezetőjét, illetve a RESTONE Kft. illetékesét a bontás leállítása ügyében, és 
miért nem nevezte meg beadványában az abonyi vállalkozót, aki a tényleges munkát 
végezte volna.  
 
Az osztály dolgozói részéről információ nem került ki illetéktelenekhez. A cég nevét, 
elérhetőségét rajtam kívül senki nem tudta az aláírás időpontjáig. Iktatásra nem adtam le a 
mai napig a beérkezett és kimenő leveleket pont azért, hogy ne kerüljön véletlenül sem 
információ ki az osztályról. (Azóta az ügyben keletkezett iratok iktatásra kerültek.)  
 
Szeretném megjegyezni, hogy a piac kapcsán a 2008. január 10-i Képviselő-testületi 
ülésen hozott határozatok végrehajtásában közreműködőként a Településfejlesztési 
Osztály nincs megjelölve. Azonban az ügyirat az osztályra, illetve személy szerint rám lett 
iktatva. Az előzmények az osztályon találhatóak” 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte Dusa Zsuzsanna osztályvezetőt, azt állítja, hogy 
szerdát megelőző napon otthagyta az ügyiratot számára aláírásra? 
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Dusa Zsuzsanna: elmondta, hogy szerdán ¼ 3-kor vitte be az ügyiratot aláírásra. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy akkor éppen tárgyalt Bábel úrral és az 
ügyvéd úrral, és nem vitt be számára aláírnivalót az osztályvezető. Fél 5-kor vitte be az 
ügyiratot, és le sem tette. 
 
Dusa Zsuzsanna: elmondta, hogy ez nem így történt. Amikor dr. Tóta Áron ügyvéd úr 
kijött a polgármester asszonytól, akkor kérte, hogy írja alá az ügyiratot. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy ez fél 5-kor történt. 
 
Dusa Zsuzsanna: ¼ 3-kor ment el dr. Tóta Áron ügyvéd úr. Ekkor kérte, hogy írja alá az 
ügyiratot, amit polgármester asszony nem tett meg, ezért otthagyta az ügyiratot. Amikor 
visszament érte, a papucsos dossziéból szedte elő polgármester asszony az ügyiratokat. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: ez biztos, hogy nem volt benn ..., figyelj, leraktad elém, és 
én megkérdeztem, hogy miért nincs rajta a te szignód. Ne haragudj, most mondom itt a 
szemedbe, hogy nem állítasz igazat, mert ez nem volt benn a papucsomban. Nem 
mondasz igazat.  
 
Dusa Zsuzsanna: kikérte magának, hogy azt állítsák, nem mond igazat. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy nem volt aláírva, és leszignálva az ügyirat, 
előtte szignálta le az osztályvezető. Megkérdezte, hogy miért nem jegyezte ellen a jegyző? 
 
Dusa Zsuzsanna: így van, ott előtte szignálta le, de az ügyirat polgármester asszonynál 
volt 2 óra hosszán keresztül. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy ez nem igaz. A megrendelés kapcsán 
hétfőn le kellett volna bontani az épületet, mert meg volt beszélve. 
 
Dusa Zsuzsanna: elmondta, hogy előző héten csütörtökön találkozott a vállalkozóval, és 
akkor megbeszélték, hogy hétfőn lesz a bontás. Amikor kimentek megnézni a területet, 
akkor látták, hogy az áramellátás nincs feszültség-mentesítve, ezért megbeszélték, hogy 
először azt végzik el. A hétfőn megírt megrendelőben az volt benne, hogy a feszültség-
mentesítés után fogják pontosítani a bontás időpontját. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: akkor azt is elmondta, hogy a Közigazgatási Hivataltól 
előzetesen kérni kell egy állásfoglalást, kimondottan dr. Danka Ferenctől, és amíg ez az 
ügy nem tisztázódik, addig nem hajlandó aláírni a megrendelőt. 
 
Dusa Zsuzsanna: kérte akkor, hogy ezt polgármester asszony vezesse rá megrendelőre. 
Elmondta, hogy amikor visszament a megrendelőért, akkor is ezt kérte tőle, hogy ha nem 
írja alá, akkor vezesse rá a megrendelőre, hogy nem hajlandó aláírni. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy telefonon ki egyeztetett az E-onnal, a 
Restone-nal, a bontást végző céggel? 
 
Dusa Zsuzsanna: elmondta, hogy ő egyeztetett. Amíg nem volt aláírva a megrendelő, 
addig nem történt meg a megrendelés. 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy a bontás lemondása sem a hivataltól ment 
ki? 
 
Dusa Zsuzsanna: elmondta, hogy a cég mondta le a megrendelést írásban is. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: tehát végre lehet hajtani egy törvénysértő határozatot. 
Elmondta, hogy nem tőle ment ki az információ a bontással kapcsolatban. 
 
Dr. Németh Mónika: a Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozója nevében 
visszautasította, hogy a köztisztviselőket, akik az irányítása alatt dolgoznak, hazugsággal 
vádolják. Úgy gondolja, hogy ezek az emberek a feladatukat a legjobb tudásuk szerint 
végzik. Mindenkinek el kellene gondolkodnia, hogy kit mivel vádol meg. Véleménye szerint 
egy köztisztviselőt nyilvánosan megvádolni azzal, hogy nem mond igazat, nem megfelelő 
eljárás, ezért visszautasította valamennyi dolgozó nevében. 
 
Krupincza Tibor: kérdezte, hogy a polgármestert meg lehet vádolni? Véleménye szerint 
ez kölcsönös volt. 
 
Dr. Németh Mónika: elmondta, hogy aznap 2 órakor beszélt a Dusa Zsuzsannával, hogy 
aláírásra kerül-e az ügyirat, aki negyed 3-kor tájékoztatta róla, hogy beadásra került az 
anyag. Negyed 5-kor Dusa Zsuzsanna bement hozzá, ennek tanúja az aljegyző, és 
elmondta, hogy nem került kiadásra számára az anyag. Lejárt a munkaideje, és mondta az 
osztályvezetőnek, hogy nyugodtan menjen be polgármester asszonyhoz, és kérdezze 
meg, hogy kiadják-e neki az anyagot. Ennyit tud az ügyről, de természetesen lehet, hogy 
mindenki másképp emlékszik.  
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy van-e még napirend előtti kérdés, 
észrevétel? 
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 

- - - 
 

1./ Napirendi pont tárgya: Tájékoztató a két ülés között eltelt időszak munkájáról 
    

    Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: kiegészítette a megküldött tájékoztatót. A bírósági végzés 
most került kiosztásra, a dr. Varga Tamás ügyvéd úrról szóló keresetről. 
Az eszközfejlesztés tekintetében az oktatási intézmények 1 millió Ft pályázati pénzt 
nyertek el. Az integrált oktatásra 13 millió Ft plusz támogatást kaptak az általános iskolák. 
Az alapfokú művészetoktatási intézmények kiváló minősítést kaptak. Megköszönte az 
intézmények, és a humán osztály munkáját. 
Elmondta, hogy egy új egyesület alakult Abonyban, Drávay Csaba vezetésével az Ifjúság 
Egészséges Életmódjáért Egyesület. Június 12-én tömegsport rendezvényt szeretnének 
tartani Abonyban, ez lenne a bemutatkozó rendezvénye az egyesületnek. 
Beadásra került a három oktatási intézmény fejlesztésére a pályázat. 
 
Dr. Németh Mónika: elmondta, hogy az előterjesztést utólag kapta kézhez. Az utolsó 
oldalon van egy levél, amelyet kért, hogy olyan mértékben kezeljék, hogy egy 
közigazgatási eljárás indító levele, mely eljárás során csak a felek tekinthetnek bele az 
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ügyiratba. Az önkormányzat ügyféli minősége alapján véleménye szerint minden képviselő 
jogosult beletekinteni. A nyílt ülés jegyzőkönyvéhez nem fogják hozzácsatolni a levelet, 
mert abba beletekinthetnek az állampolgárok is, és az eljárás szempontjából ők nem 
tekinthetőek ügyfélnek. 
 
Mészáros László: a két ülés között eltelt időszak munkájáról szóló napirend kapcsán 
elmondta, hogy az előterjesztésben olvasható, hogy a piaccal kapcsolatos felépítmény 
bontása kapcsán sürgősségi eljárással a polgármester asszony a testület összehívását 
kezdeményezte. Elgondolkodtató az ügy. Két személy meg lett nevezve, hogy telefonon 
nem lehetett elérni. Kérdezte, hogy a híváslista alapján ki tudják-e mutatni, hogy a két 
személy fel lett-e hívva? Parti Mihály és Kocsiné Tóth Valéria képviselőkről van szó. Ha a 
napirend rendkívül fontos, és pénteken összeállt a kiküldhető anyag, akkor lehetett volna 
értesíteni a képviselőket. Péntektől keddig közel 100 óra telt el, mire a képviselő-testület 
anyagot kapott a kedd este folyamán. Miért vádolnak meg embereket azzal, hogy nem 
tudták összehívni a testületet, mert ezeknek az embereknek nem volt bekapcsolva a 
telefonjuk, és nem lehetett őket elérni. Úgy gondolja, hogy az ártatlanság védelme 
mindenkit megillet, és a személyek nevében visszautasította azt, hogy nem lehetett őket 
elérni. Hangsúlyozta, hogy 100 óra rendelkezésre állt arra, hogy erről az anyagról 
tárgyaljon a Képviselő-testület. Úgy látszik, hogy annyira mégsem volt fontos. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy fontos volt. Kocsiné Tóth Valéria 
postafiókja be volt kapcsolva, arra beszélt rá. Kocsiné Tóth Valéria hétfőn vissza is hívta, 
hogy miért kereste, tehát tudott róla, csak a hangpostafiókját nem tudta visszahallgatni. 
Parti Mihály képviselőt este 7 óra után hívta, és miután Kovács László képviselő is 
kifogásolta, hogy a 24 órába már nem fér bele a megtárgyalás, Parti Mihály képviselő 
felvette a telefont, és rossz gombot nyomott meg, így kinyomta. Tudja igazolni a hívásokat. 
Az SZMSZ szerint a telefonos összehívásra 24 órán belül már nincs lehetőség, ezt Kovács 
László képviselő fejtette ki. Az írásbeli előterjesztés elkészítése, és sokszorosítása hétfőn 
történt meg, mivel akkor volt munkanap, és kedden ment ki az anyag. Telefonos 
összehívás esetén az ülés előtt lett volna kiosztva az anyag. 
 
Dr. Németh Mónika: elmondta, hogy a személyét és a hivatalt érintő beszámoló részben 
a fegyelmi eljárásról szóló tájékoztató most minden képviselő részére kiosztásra került. 
 
Kocsiné Tóth Valéria: elmondta, hogy egyetlen egy ismeretlen telefonhívás érkezett a 
mobiltelefonjára vasárnap 11 óra 58 perckor. Elmondta, hogy egész nap otthon 
tartózkodott, az otthoni, vezetékes telefonon is elérhető lett volna. Elmondta, hogy ha 
annyira fontos lett volna ez az ügy, amiért össze kell hívni egy rendkívüli ülést, akkor 
érdemes lett volna még egy hívást megereszteni. 
 
Kovács László: elmondta, hogy polgármester asszony vasárnap 20 óra előtt 2 perccel 
felhívta, és ismertette azt, hogy miért kellene összehívni a rendkívüli testületi ülést. 
Megkérdezte polgármester asszonyt, hogy jónak tartja-e, hogy 24 órán belül kerüljön 
összehívásra a testületi ülés. Elmondta, hogy nem biztos, hogy ilyen sürgősséggel kell 
összehívni a testületi ülést, ha eddig nem sikerült összehívni a testületet tudva azt, hogy 
milyen információk voltak a polgármester asszony birtokában. Sérelmezte, hogy az 
Ügyrendi Bizottság elnökét, akit állandóan csak rángatni kíván polgármester asszony, 
soha nem tájékoztatja azokról a dolgokról, amelyeket bizottsági munkára elő kellene 
készíteni, és nagyon durván kezeli a Képviselő-testületet. Véleménye szerint el kellene 
gondolkodnia polgármester asszonynak, hogy ez a munkamorál jó-e a testület irányába. 
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Úgy gondolja, hogy akik nem mondanak igazat, azok úgy járnak majd, mint a bábu, akinek 
megnő az orra. Óva int mindenkit ettől. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: a nyilvánosság számára is elmondta, hogy minden 
hónapban kiküldésre kerül valamennyi bizottsági és képviselő-testületi tagnak a tervezett 
havi program a napirendi pontokról, és a bizottsági ülésekről. Nem fogadja el, hogy 
bábuként rángatva vannak a képviselők. Minden hónapban bizottsági elnöki megbeszélés 
van, ahol az Ügyrendi Bizottság elnöke is jelen van. 
 
Földi Áron képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők száma 18 fő. 
 
A napirendi pontokról igenis történnek előzetes egyeztetések. Ez a vád nem állja meg a 
helyét. Soha nem hányta fel képviselő társának, hogy az e-közigazgatás kapcsán 
polgármestereket, jegyzőket hívott össze, és fölvállalta ezt. Nem hányta a szemére, hogy 
hétfői nappal ki kellett küldeni valamennyi kistérségi polgármesternek, és jegyzőnek a 
csütörtöki előadásra a meghívót. Elmondta, hogy még nem tudtak olyat kérni tőle a 
képviselőtársai, amiben ne lett volna partner, bármilyen kezdeményezésről volt szó. Hogy 
ki kit ugráltat? Véleménye szerint ő ugrál úgy, ahogy a Képviselő-testület szeretné. Benne 
megvan az együttműködési készség, de a képviselők nem igazán akarják elfogadni, hogy 
vannak szabályok, amelyeket be kell tartani. Nem követett el törvénysértést azzal, hogy az 
SzMSz 14. §-a szerint úgy gondolta, hogy érdemes összehívni hétfői napra a testületi 
ülést, nem volt benne partner a Képviselő-testület, ezt tudomásul vette. Maga is hibás volt, 
mert vasárnap déli 12-ig próbálkozott a telefonálással, ebédidőben nem kívánt senkit 
zavarni, este pedig folytatta a telefonhívásokat. Az elkövetkezendőkben nem fog élni 
ezzel, csak ha ennél is fontosabb ügyről lesz szó. Fontos számára, hogy megvalósuljon a 
piac beruházás. Pénteken kapott egy ügyészi jegyzőkönyvet, amely azt tartalmazza, hogy 
a RED-REX Q. Kft. feljelentést tett az Önkormányzat ellen, ill. ellene. Úgy gondolta akkor, 
hogy még egyszer meg kell fontolni, hogy ilyen feltételek mellett hogyan akarja a piacot 
megoldani a Képviselő-testület? A város érdeke, hogy megvalósuljon a piac, de törvényes 
keretek között. 
 
Parti Mihály: elmondta, hogy végignézte a telefonját, és sem fogadott, sem nem fogadott 
hívása nem volt. Lehet a technika is hibázott, de nem talált a híváslistán hívást a 
polgármester asszonytól. Nem telefonvirtuóz, de a fogadott, és nem fogadott hívásait meg 
tudja tekinteni. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy részletes számlát fog kérni a kimenő 
telefonhívásairól. 
 
Retkes Mária: dr. Németh Mónika jegyzőnőtől kérdezte, hogy az adóvizsgálat alapján 
fény derült-e arra, hogy mekkora összegű kár érte a Hivatalt? Kérdezte, hogy folyik-e 
vizsgálat arra vonatkozóan, hogy számszerűsíteni lehessen a károkozást? 
 
Dr. Németh Mónika: elmondta, hogy számszerű összesítés nem történt. A kiadott anyag 
minden információt tartalmaz a fegyelmi eljárás kapcsán, amit az adatvédelmi biztostól 
kért állásfoglalás alapján nyilvánosságra lehet hozni kérés alapján. A vizsgálóbiztosok 
jelentése, és a fegyelmi tanács ülésén elhangzottak szerint a fegyelmi tanács határozatán 
kívül, ami feljelentést is tartalmaz, valószínűleg szükséges lesz egy belső vizsgálat is. Úgy 
gondolja, hogy mivel minden köztisztviselőnek van abonyi érintettsége, ezért célszerű 
lenne egy külső szakértőt felkérni. A Gazdasági Osztály vezetője árajánlatokat kezdett el 
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kérni, úgy gondolja, hogy ebben az évben ezt végig fogják vizsgálni. Ha olyan 
szabálytalanságokat tárnak fel, amely alapján adófizetési kötelezettségek derülnek ki, 
akkor még bevételhez is juthat az Önkormányzat. Összegszerűen jelenleg nem tudják 
kimutatni a kárt, mert csak a fegyelemi eljárás kapcsán közvetlenül érintett személyek 
kapcsán van információ. 
 
Kovács László: elmondta, hogy az elektronikus közigazgatás bevezetése a település 
egészének, a Hivatal munkájának jobbítását célozza, és úgy gondolja, hogy nem követett 
el hibát azért, mert igyekszik abba az irányba elmenni, hogy minél több információt 
adjanak azoknak, akik ebben részt kívánnak venni. Elmondta, hogy egy előadást hívott 
össze, a másodikat pedig jegyzőnő hívta össze, de polgármester asszony nyitotta meg, 
hogy az érdemei ne csorbuljanak benne. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy bármikor megírja a meghívót, csak 
szeretne időben tudni róla, hogy rendesen föl lehessen készülni rá, és nem egy-két nappal 
az előadás előtt kell célba érnie a meghívónak. 
 
Dr. Egedy Zsolt: megköszönte dr. Németh Mónika jegyzőnőnek a fegyelmi eljárás 
lefolytatásában és az arról készült tájékoztató kapcsán kifejtett korrekt hozzáállását, és 
munkáját. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még kérdés, 
észrevétel? 
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 

- - - 
 

2./ 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 előterjesztés 
7. oldalán kérte javítani, hogy a Kinizsi Gimnázium pályázata nem február 28-án, hanem 
január 28-án került beadásra. 
 
Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e kérdés, észrevétel? 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ismertette a határozati javaslatban foglaltakat. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 18 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
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14/2008. (I. 31.) 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: 
 
- 81/2006. (V. 11.) A 40/2006. (II. 15.) számú Képviselő-testületi határozat kiegészítése 
(csatornaérdekeltségi hozzájárulás) 
- 87/2007.(III.29.) Országos Labdarúgópálya Létesítési Program (OLLÉ) keretében 
műfüves labdarúgópályák létesítésére, megtervezésére és megvalósítására 
közbeszerzési eljárás kiírása és lebonyolítása 
- 150/2007.(IV.25.) Abony Város Önkormányzat 2007. évi ellenőrzési terve 
- 176/2007. (V. 31.) A belvíz elvezető hálózat rekonstrukciója 
- 283/2007.(VIII.30.) „Polgárok Európája – az Európai Unió fő értékeinek bemutatása” 
című  pályázat benyújtásának támogatása 
- 291/2007.(VIII.30.)  Pályázat belterületi utak fejlesztéséről 
- 325/2007. (IX.27.) Közbeszerzési Ad-hoc Bizottság megbízása az Orvosi Ügyelet 
vállalkozásba adására vonatkozó közbeszerzési eljárásban 
- 326/2007. (IX.27.) A Központi Orvosi Ügyelet vállalkozásba adására vonatkozó 
közbeszerzési eljárás lefolytatására közbeszerzési tanácsadó bevonása 
- 329/2007. (IX. 27.) Pályázat a közalkalmazotti létszámcsökkentéssel kapcsolatos 
egyszeri hozzájárulás igénylésére: 
- Z-347/2007. (IX.27.) Abony, 859/1 hrsz-ú Piac területén található piaccsarnokban lévő 
bérleti díjmentes bérlőkkel történő megállapodás megkötése 
- Z-349/2007. (X.2.) Előterjesztés az orvosi ügyelet közbeszerzési eljárásának kiírására 
- 351/2007. (X. 2.) DEPEM felé vállalt kötelezettség teljesítése (Kocsér-Kőröstetétlen-
Abony közötti út tervezési díjának kiegyenlítése) 
- Z-357/2007. (X.25.) A 2961/4 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan 
értékesítésére kiírt pályázat elbírálása. 
- Z-359/2007.(X.25.) Abony Város ivóvízminőségének javítása című pályázat 
elkészítéséhez szakértő kiválasztása 
- 382/2007. (X. 25.) Fedezet biztosítása a 2007. augusztus 20-i Mágnás Miska előadás 
többletköltségeire:  
- Z-384/2007. (XI.15.), Z-385/2007.(XI.15)., Z-386/2007. (XI.15.), Z-401/2007. (XI.20.) 
A központi Orvosi Ügyelet vállalkozásba adására vonatkozó közbeszerzési eljárásban 
az ajánlati felhívás hiánypótlás következtében történő módosításának, valamint a 
tárgyalás szabályainak jóváhagyása. 
- 388/2007. (XI.15.) Gulyás Antal részére önkormányzati lakás önkormányzati érdekből 
történő bérbeadása. 
- 389/2007. (XI.15.) A Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola épületében található 
szolgálati lakás átminősítése. 
- 393/2007. (XI.15.) Tájékoztató a város rehabilitációra kiírásra kerülő pályázati 
lehetőségekről (Abony Város főtér- közösségi ház projektjéhez) 
- 397/2007.(XI.15.) Tájékoztató a „Kistérségi járóbeteg szakellátás fejlesztése a Közép-
magyarországi régióban (KMOP 4.3.2.)” című pályázati lehetőségről 
- 404/2007.(XI.29.) ifj. Dr. Tóta Áron ügyvéd 2006. november 1. napjától végzett 
munkájáról 
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- 407/2007.(XI. 29.) Háziorvosi tevékenység ellátása céljából igénybevett orvosi 
rendelő helyiségek bérleti szerződés meghosszabbítása tárgyában (Dr. Debreczeni 
Lászlóné)  
- 408/2007.(XI.29.) Háziorvosi tevékenység ellátása céljából igénybevett orvosi rendelő 
helyiségek bérleti szerződés meghosszabbítása tárgyában (Dr. Pusztai Dezső). 
- 409/2007.(XI. 29.) Abony Város Önkormányzat Víziközműveket Működtető Intézmény 
Megszüntető Okiratának jóváhagyása: 
- 410/2007. (XI. 29.) A Közoktatási és Közművelődési Tevékenységet Koordináló 
Intézmény megszüntetése 
- 428/2007.(XI. 29.) 2008. évi mezőgazdasági haszonbérleti, valamint Piac-területi 
bérleti díjak megállapítása: 
- 429/2007.(XI. 29.) 2008. évi mezőgazdasági haszonbérleti, valamint Piac-területi 
bérleti díjak megállapítása: 
- 431/2007.(XI. 29.) Abony Város Önkormányzat folyószámlahitel szerződésének 
megújítása 
- 433/2007. (XI.29.) A vásár- és piactartás rendjéről szóló 16/2001. (XII.06.)számú 
rendelet módosítása 
- 435/2007. (XI. 29.) Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal dolgozói, 
közoktatási intézményeinek alkalmazottai, valamint az önkormányzat részben önálló 
intézményeinek dolgozói részére adható ajándékutalvány 
- 437/2007. (XI.29.) Megbízás biztosítási alkusz tevékenységre. 
- 439/2007. (XI.29.) Az abonyi 3671/5 hrsz-ú közpark (Vadaspark) erdőgazdálkodási 
tervének elkészítése. 
- 441/2007. (XI.29.) Abonyi Strandfürdő területén álló faház tulajdonjogának 
rendezése. 
- 448/2007.(XI.29.) Helyi népszavazás kezdeményezése Pest megye Közép-
magyarországi Régióról 2013. után történő leválásáról 
- 452/2007. (XII. 05.) Lomtalanítási akcióhoz pénzügyi fedezet biztosítása: 
- 453-454-455-456-457-458-459-460-461-462/2007. (XII. 05) Polgármesteri Hivatal és 
a közoktatási, sport és közművelődési intézmények közötti megállapodás jóváhagyása  
- 463/2007. (XII. 05.) 2007. évi rendezvényterv módosítása:  
- 467/2007. (XII. 05.) Gyöngyszemek Óvodája Télapó Ünnepségének támogatása 
- 468/2007. (XII.05.) A játékkaszinóban folyó szerencsejáték szervezése tárgyában 
kiírásra kerülő koncessziós pályázathoz az önkormányzati döntés meghozatala 
- 469/2007.(XI.29.) Ceglédi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezése 
- 471/2007.(XII.17.) Pályázati saját forrás meghatározása 
- 472/2007.(XII.17.) Pályázati saját forrás meghatározása 
- 473/2007.(XII.17.) Pályázati saját forrás meghatározása 
- 474/2007. (XII.17.) III. számú felnőtt háziorvosi körzet megbízási szerződésének 
módosítása 
- 476/2007. (XII. 17.) Abony Város Önkormányzat általános forgalmi 
adókötelezettségére vonatkozó nyilatkozat megtétele 
 
2. Abony város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő megjelölése nélkül 

hatályban tartja az alábbi határozatokat: 
 

- 316/2006. (XII. 21.) Gyermek és felnőtt étkeztetés 2006. évi elszámolása, 
közétkeztetésre kötött Vállalkozási és Bérleti Szerződés módosítása 
- 399/2007.(XI.15.) A Remondis Kétpó Kft. Felügyelő Bizottsága tagjának jóváhagyása 
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- Z-402/2007. (XI.20.) A központi orvosi ügyelet ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás 
nyertesének kiválasztása 
- 430/2007.(XI.29.) Adatvédelmi szabályzat jóváhagyása 

 
3. Abony város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő hosszabbítását rendeli el 

az alábbi határozatok végrehajtására: 
 

- 81/2007. (III.08.) Az önkormányzat tulajdonát képező Abony, Simonffy u. 409/12 hrsz-
ú Határidő: 2008. március 31 
- 111/2007.(III.29.) Szilágyi Erzsébet utca tulajdonjogának térítésmentes átadására és 
átvételére irányuló megállapodás jóváhagyása  
Határidő: 2008. december 31 
- 144/2007. (IV.11.) Abony Város Településfejlesztési koncepciója 
Határidő: 2008. július 30 
- Z-244/2007. (VII.19.) Abony, 859/1 hrsz-ú Piac fejlesztésére kiírt pályázat elbírálása 
Határidő: 2008. június 30 
- 289/2007.(VIII.30.)  Pályázat az önkormányzatok, illetőleg önkormányzati 
feladatellátást biztosító egyes közszolgáltatások akadály-mentesítésére 
Határidő: 2008. május 31 
- 343/2007. (IX.27.) Szándéknyilatkozat a balatonszárszói tábor csemői 
tulajdonrészének megvásárlására. 
Határidő: 2008. március 31 
- 372/2007. (X.25.) Magyar Telecom Nyrt. által bérelt Abony, Vasút út 15. sz. alatti 
4892 hrsz-ú önkormányzati ingatlan bérleti szerződésének módosítása. 
Határidő: 2008. február 29 
- 374/2007. (X. 25.) A bölcsődei férőhelyek bővítése 
Határidő: 2008. február 15. 
- 390/2007. (XI.25.) KEOP 2.3.0 pályázat a szeméttelep rekultivációja Szolnok, 
Rákóczifalva és Szajol településekkel közösen. 
Határidő: 2008. július 31 
- 391/2007.(XI.15.) A helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása és a szociális 
gazdaság fejlesztése érdekében partnerség vállalása 
Határidő: 2008.  június 30.. 
- 392/2007. (XI.15.) Döntés a 3312/1 és 3312/2 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosai által 
támasztott feltételek tárgyában.  
Határidő: 2008. június 30 
- 394/2007. (XI.15.) Pályázat előkészítése a „közoktatási intézmények beruházásainak 
támogatása” című pályázati kiírás alapján 
Határidő: 2008. február 29. 
- 395/2007. (XI.15.) Pályázat előkészítése a „közoktatási intézmények beruházásainak 
támogatása” című pályázati kiírás alapján 
Határidő: 2008. február 29. 
- 396/2007. (XI.15.) Pályázat előkészítése a „közoktatási intézmények beruházásainak 
támogatása” című pályázati kiírás alapján 
Határidő: 2008. február 29. 
- 421/2007.(XI.29.)„KEOP – 1.3.0 – ivóvízminőség javítás” című pályázat benyújtása 
Határidő: 2008. március 31. 
- 422/2007. (XI. 29.) „KEOP – 1.3.0 – ivóvízminőség javítás” című pályázat benyújtása 
(hitel) 
Határidő: 2008. február 15. 
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- 423/2007. (XI. 29.) Az ISPA projekt keretében a felajánlott természetbeni juttatásra 
igénybejelentés 
Határidő: 2008. február 15. 
- 425/2007. (XI. 29.) A Városi Strandfürdő által az abonyi iskolások részére ingyenesen 
biztosított szolgáltatás elszámolására 
Határidő: 2008. február 15. 
- 432/2007. (XI. 29.) Az egyházi ingatlan kártalanítási összeg befektetésének 
meghosszabbítása 
Határidő: 2008. április 02. 
- 436/2007. (XI. 29.) Étkezési utalvány beszerzéséhez pénzügyi fedezet biztosítása 
2008. január 1-jétől 2008. március 31-ig. 
Határidő: 2008. március 31. 
- 442/2007. (XI.29.) Abony, Vasútállomás területén kialakítandó integrált közlekedési 
csomópont megtervezéséhez tervező megbízása. 
Határidő: 2008. február 29 
- 444/2007.(XI.29.) Az OLLÉ Program keret-megállapodásának aláírása 
Határidő: 2008. március 31. 
- 450/2007. (XII. 05.) Abony Város Önkormányzat kötvénykibocsátásának jóváhagyása 
Határidő: 2008. március 31. 
- 451/2007. (XII.05.) Abony, Szelei u. 84. sz. alatti, 816/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésre 
történő kijelölése. 
Határidő: 2008. március 31. 
- 475/2007. (XII. 17) Abony Város Önkormányzat 409/2007. számú Képviselő-testületi 
határozat módosítása: 
Határidő: 2008. február 28. 
 

Határidő: 2008. február 29. 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik: Jegyzői titkárság 
A határozatról értesül:  

Jegyzői titkárság 
 

- - - 
 

3./ Napirendi pont tárgya: Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 2008. évi meg- 
     állapodásának jóváhagyása     
 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy 
a Megállapodások tartalmában a logopédiára, és a gyógytestnevelésre vonatkozik. 
Logopédia tekintetében Újszilvás, és Kőröstetétlen településeket látja el még Abony, a 
gyógytestnevelés vonatkozásában pedig Kőröstetétlent. A megállapodás mindkét esetben 
ugyanaz tartalmában, mint az előző évi. A finanszírozás mind a két feladatnál 11.000 Ft/fő 
ellátottanként. Az Oktatási, Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottság megtárgyalta, és 
elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. 
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 18 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot, és a következő határozatot hozta: 
 

15/2008. (I. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva a Ceglédi 
Többcélú Kistérségi Társulás 2008. évi megállapodását az alábbiak szerint 
hagyja jóvá: 
 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 
mellékletét képező 2008. évi Megállapodásokat jóváhagyja. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a logopédiai és 

gyógytestnevelési feladok ellátásra vonatkozó Megállapodások 
aláírására.   

 
Határidő: 2008. február 15.  
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Végrehajtásban közreműködik: 
 Dr. Németh Mónika jegyző 

Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény  
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. Dr. Ecseki Ildikó aljegyző 
5. Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 
6. Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény  
7. Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

 
- - - 

 
15/2008. (I. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 
MEGÁLLAPODÁS 

 
amely létrejött egyrészről a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás (2700  Cegléd, 
Kossuth tér 1.) képviseli: Földi László elnök (továbbiakban: megbízó), 
másrészről: Abony Város Önkormányzata, (2740 Abony Kossuth tér 1.) 
képviseli Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester (továbbiakban: megbízott), között az 
alábbi pontokba foglalt feltételekkel: 
  
1.) A megállapodás tárgya: a 2007. évi CLXIX. törvény, a Magyar Köztársaság 2008. évi 

Költségvetéséről, 8. számú melléklete IV. fejezet 2.2.2. pontjában rögzítetteknek 
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megfelelően logopédiai feladatok ellátása Abony városában, valamint Újszilvás és 
Kőröstetétlen községekben. 
  

2.) Kötelezettségvállalás: a megbízott díjazás ellenében kötelezettséget vállal arra, hogy a 
jelen megállapodás 1.) pontjában megjelölt feladatot elvégzi. A díjazás mértéke: 11.000 
(tizenegyezer) magyar forint/év ellátottanként. Az esetlegesen felmerülő  költségek 
fedezetét a  feladatellátást igénybevevő önkormányzatok külön megállapodásban rögzített 
feltételekkel vállalják.  
 
3.) A kifizetés ütemezése: a kifizetések havi egyenlő bontásban, a teljesítés igazolása 
után, a havi rendes normatív hozzájárulás megbízóhoz való megérkezését követő 5. 
napon esedékesek. 
 
4.) A szerződő felek tudomásul veszik, hogy: 

 a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás látja el tagönkormányzatai logopédia 
feladatot, 

 a jelen megállapodás nem feladatátadásnak, hanem külső erőforrás 
bevonásának minősül. 

 
5.) A jelen megállapodás 2008. január 1-től december 31-ig, azaz a 2008-as naptári évre 
szól. 
 
6.) A megbízó a teljesítés vonatkozásában hozzájárul harmadik személy 
közreműködéséhez, de a megbízott a harmadik személy bevonása tárgyában köteles 
konzultálni a megbízóval. 
 
7.) A teljesítést igazolja a Ceglédi Többcélú Kistérség Társulás Munkaszervezetének 
Vezetője. 
 
Cegléd, 2007. december 29. 
 

Földi László       Romhányiné dr. Balogh Edit 
megbízó      megbízott 
 

Ellenjegyezte: 
 
 munkaszervezet vezető    jegyző 
 Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás  Abony Város Önkormányzat  
 

- - - 
 

MEGÁLLAPODÁS 
 

amely létrejött egyrészről a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás (2700  Cegléd, 
Kossuth tér 1.) képviseli: Földi László elnök (továbbiakban: megbízó), 
másrészről: Abony Város Önkormányzata, (2740 Abony, Kossuth Lajos tér 1.) képviseli 
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester (továbbiakban: megbízott), között az alábbi 
pontokba foglalt feltételekkel:  
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1.) Előzmények: a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás tagönkormányzatai 
megállapodtak abban, hogy kistérségi szinten látják el a gyógytestnevelési feladatot. 
  
2.) A megállapodás célja: a megbízó számára külső erőforrás bevonása a jelen 
megállapodás tárgyát képező feladatok tekintetében. 
 
3.) A megállapodás tárgya: a 2007. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2008. évi 
Költségvetéséről, 8. számú melléklete IV. fejezet 2.2.2. pontjában rögzítetteknek 
megfelelően gyógytestnevelési feladatok ellátása Abony városán túl Kőröstetétlen 
község ellátottjaira is kiterjed. 
 
4.) Kötelezettségvállalás: a megbízott díjazás ellenében kötelezettséget vállal arra, hogy a 
jelen megállapodásban 3. pontjában megjelölt feladatot elvégzi. A díjazás mértéke: a 
gyógytestnevelés tekintetében: 11.000 (tizenegyezer) magyar forint/év ellátottanként. 
 
5.) A kifizetés ütemezése: a kifizetések havi egyenlő bontásban, a teljesítés igazolása 
után, a havi rendes normatív hozzájárulás megbízóhoz való megérkezését követő 5. 
napon esedékesek. 
 
6.) A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás látja 
el tagönkormányzatai gyógytestnevelési feladatait. A jelen megállapodás az 1. pontban 
rögzítetteknek megfelelően nem feladatátadásnak, hanem külső erőforrás bevonásának 
minősül. 
 
7.) A jelen megállapodás a 2008-es naptári évre szól. 
 
8.) A megbízó a teljesítés vonatkozásában hozzájárul harmadik személy 
közreműködéséhez, de a megbízott a harmadik személy bevonása tárgyában köteles 
konzultálni a megbízóval. 
 
9.) A teljesítést igazolja munkaszervezet vezetője. 
 
Cegléd, 2007. december 29.  
 

Földi László       Romhányiné Dr. Balogh Edit  
elnök       polgármester 

 
Ellenjegyezte: 
 
 munkaszervezet vezető    jegyző 

Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás  Abony Város Önkormányzata 
 

- - - 
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4./ Napirendi pont tárgya: Társulás Humán Szolgáltató Központ igazgatói 
kinevezésének jóváhagyása 

     
    Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy 
Deákné Orosz Zsuzsanna nyilatkozata a nyílt üléshez való hozzájáruláshoz rendelkezésre 
áll. Emlékeztette a Képviselő-testületet, hogy az igazgatói kinevezéshez testületi döntés 
kell. Elmondta, hogy előzetesen már támogatói nyilatkozatot adott. Tegnap volt a Ceglédi 
Többcélú Kistérségi Társulás a tegnapi ülésén támogatta Deákné Orosz Zsuzsanna 
kinevezését, és kérte, hogy csak abban az esetben kerüljön aláírásra a kinevezési okirat, 
ha Deákné Orosz Zsuzsanna továbbra is élvezi a Képviselő-testület bizalmát. 
Egyedül Deákné Orosz Zsuzsanna nyújtott be pályázatot, 15 éves szakmai gyakorlattal 
rendelkezik, és szakértő. 
 
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 18 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 

16/2008. (I. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva és a 
180/2007.(V.31.)sz. határozatában foglaltakra figyelemmel az alábbi 
határozatot hozza: 
 
l./ Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Deákné Orosz Zsuzsanna 
Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humán Szolgáltató Központ 
igazgatójává történő kinevezésével egyetért. 

  
2./ A képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert 1./ ponthoz 
kapcsolódó intézkedések végrehajtására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
A végrehajtásban közreműködik: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi 
Osztály                                     
A határozatról értesül:  

1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
2. Dr. Németh Mónika jegyző 
3. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
4. Dr. Ecseki Ildikó aljegyző 
5. Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 
6. Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 

 
- - - 



 26 

Deákné Orosz Zsuzsanna: megköszönte a Képviselő-testület bizalmát. Elmondta, hogy 
arra fog törekedni, hogy megfelelő minőségű legyen a szociális ellátás a környező 
településeken is. 
 

- - - 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Képviselő-testület 
döntött arról, hogy a „Spring Projekt Ingatlanhasznosító Kft-vel kötött adásvételi szerződés 
módosítása” című napirend megtárgyalására zárt ülést rendel el. 
 
Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül! 
 
A zárt ülés után a Képviselő-testület nyílt ülésen folytatta munkáját. 
 

- - - 
 

5./ Napirendi pont tárgya: Pályázat benyújtása a KMOP-2007-2.3.1/C sz.  
„Parkolók és csomópontok fejlesztése” című pályázati 
kiírásra 

   
    Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy 
a melléklet tartalmaz egy előzetes tervet. A feljegyzés tartalmazza, hogy a MÁV adja a 
területet, és külön fog pályázni az épület felújítására, de az Önkormányzatnak kell vállalnia 
az önerőt, és a P + R Parkoló kialakításához a terv elkészítését, valamint vállalni kell, 
hogy 5 évig karbantartja, és fenntartja az Önkormányzat. Hétfőn kapta az információt, 
hogy konzorcium alakul, 13 település már jelezte a csatlakozását, a teljes pályázati keretet 
le kívánják hívni. A MÁV és a Budapesti Közlekedés Szervező koordinálja az egész 
pályázatot. 13 Pest megyei település, ha Abony csatlakozik, akkor 14 település fog 
osztozni közel 0,5 milliárd Ft-on. A pályázati kiírás a konzorciumot előnyben részesíti, ha 
önállóan akarnak pályázni, esélytelenek. Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy 
támogassa, hogy konzorciumi keretben pályázzanak. A Budapesti Közlekedés Szervező 
Kht. fogja elkészíteni a pályázati anyagot, és a tanulmánytervet, ami óriási könnyedséget 
jelent, mert a Hivatalnak erre a feladatra nincs megfelelő kapacitása. 
 
Mészáros László: elmondta, hogy a Gazdasági Bizottság megtárgyalta, és egyhangúlag 
támogatta a pályázat benyújtását. Elmondta, hogy Lepesi úrral beszélt, aki elmondta, hogy 
a BKSZ-be mindenképpen felvételt nyernek, bár majdnem sikerült lemaradni róla. A 
környékbeli településeken kifejezetten P + R parkolók lesznek, Abony bővül egy 
biciklitárolóval, és egy buszpályaudvarral. Az út kérdésével kapcsolatban egy javaslatot 
fogalmazott meg Lepesi úr, hogy jó volna a Közútkezelő Kht-val felvenni a kapcsolatot. 
Tájékoztatást adott továbbá arról, hogy 50-60 millió Ft-os projektről lehet szó Abonyban. A 
programokat látva a fele-fele megosztás kapcsán a főváros rovására többet fognak kapni 
a Pest megyei települések. Az előterjesztés tartalmaz egy meghívót is, amely február 4-
ére szól, és Lepesi úr véleménye szerint a Településfejlesztési Osztály vezetőjének ott a 
helye, mivel mint koordinátor érintett a kérdésben. A terveket megkapta Lepesi úr, a 
költségvetést szeretné még megkapni. Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy támogassák 
a pályázat benyújtását. 
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Retkes Mária: elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság is támogatja a pályázat benyújtását. 
A létesítményt legalább 5 évig fenntartja, és üzemelteti Abony Város Önkormányzata. 
Elmondta, hogy az aluljáró kiépítésre került, viszont az állomás területe rendkívül 
rendezetlen. Kérte, hogy a tárgyalások során hívják fel arra a figyelmet, hogy az állomás 
tisztaságára jobban ügyeljenek. 
 
Kovács László: az Ügyrendi Bizottság megvizsgálta a konzorciumi együttműködési 
megállapodást a pályázat benyújtásához, és az abban foglalt formai követelményeket 
megfelelőnek találták. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 18 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot, és a következő határozatot hozta: 
 

19/2008. (I. 31.) 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. A Képviselő-testület a lakosság jobb kiszolgálása, a közösségi 
közlekedés előnyben részesítése és környezetvédelmi szempontok 
érvényesítése érdekében úgy dönt, hogy részt vesz a KMOP-2007-
2.3.1/C „Parkolók és csomópontok fejlesztése” című pályázaton. 

 
2. Abony Város Önkormányzat a társönkormányzatokkal, a Budapesti 

Közlekedés-szervező Kht-val és a MÁV Zrt-vel a fenti pályázat 
benyújtására és annak megvalósítására konzorciumot hoz létre. 
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 
konzorciumi együttműködési megállapodás mintája alapján készülő 
megállapodás aláírására. (A pályázat benyújtásának határideje 2008. 
március 10.) 

 
3. Az önkormányzat vállalja, hogy nyertes pályázat esetén a P+R parkoló 

kivitelezésével kapcsolatos összes elszámolható költségének Abony 
Város Önkormányzatára eső min. 10%-át, mint önerőt biztosítja és azt 
a költségvetésbe betervezi.  

 
4. Az önkormányzat vállalja, hogy – a megvalósult állapotában – a 

létesítményt legalább öt éven keresztül fenntartja és üzemelteti. 
 
Határidő: 2008. március 10. 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik:  
Településfejlesztési Osztály 
Gazdasági Osztály 
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A határozatról értesül:  
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Dr. Németh Mónika jegyző 
Településfejlesztési Osztály  
Gazdasági Osztály 

 
- - -  

 
19/2008. (I. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 
KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

Pályázat benyújtására 
 
1.) Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) 
aláírásával a 2.) pontban meghatározott szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a 
célból, hogy a Közép-Magyarországi 1 Operatív Program keretében a KMOP-2007-
2.3.1/C „Parkolók és csomópontok fejlesztése” 2 pályázati kiírásra Pro Régió Közép-
Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Kht.3 közreműködő szervezethez 
pályázatot nyújtsanak be, és a pályázat támogatása esetén az abban foglalt pályázati célt 
közös együttműködéssel megvalósítsák.  
 
A pályázat címe: Parkolók és csomópontok fejlesztése (a továbbiakban Pályázat). 

 
2.) A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, 
szervezetek és személyek, akik az 1.) pontban megjelölt pályázatban meghatározott 
cél(ok) megvalósításában a Pályázatban foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervnek, 
valamint költségvetésnek megfelelően a jelen Megállapodás keretei között részt vállalnak: 

 
Budapesti Közlekedés-Szervező Kht. 
Postacím: .1068 Budapest, Benczúr u. 41. 
Székhely:........... 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):.......... 
Adószám: ......... 
Aláírásra jogosult képviselője: ................. 
 
MÁV Zrt. 
Postacím: .......... 
Székhely:........... 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):.......... 
Adószám: ......... 
Aláírásra jogosult képviselője: ................. 
 
(szervezet neve) 
Postacím: .......... 
Székhely:........... 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):.......... 
Adószám: ......... 

                                                 
1 Operatív program neve 
2 Pályázati kiírás megnevezése 
3 Annak a közreműködő szervezetnek a neve, akihez a pályázatot be kell nyújtani 
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Aláírásra jogosult képviselője: ................. 
 
(szervezet neve) 
Postacím: .......... 
Székhely:........... 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):.......... 
Adószám: ......... 
Aláírásra jogosult képviselője: ................. 
(szervezet neve) 
Postacím: .......... 
Székhely:........... 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):.......... 
Adószám: ......... 
Aláírásra jogosult képviselője: .................4 
 
A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok (a továbbiakban 
Vezető) választják. 
3. A jelen Megállapodás aláírásával a Tagok a Magyar Köztársaság Polgári 
Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 219. §-a és 222. §-a alapján 
meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük és nevükben a Pályázatot aláírja, a 
közreműködő szervezethez benyújtsa és a Pályázat elbírálása során a közreműködő 
szervezettel szemben a konzorciumot képviselje. 
A Tagok kijelentik, hogy a Pályázatban foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat 
magukra nézve kötelezőnek ismerik el.  
 
4. A jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a 
Pályázat támogatása esetén a projektet a Pályázatban foglaltak szerint megvalósítják, és 
ennek érdekében együttműködnek. 
 
5. Tagok kijelentik, hogy a pályázati kiírás részét képező „Konzorciumi együttműködési 
megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentumot 
ismerik, és a Pályázat támogatása esetén az abban foglalt tartalommal, valamint a 
Pályázatban és a Pályázatról döntés hozó szerv döntésében foglalt tartalommal 
szerződést kötnek. 
 
6. Jelen Megállapodás a Pályázat mellékletét képezi. 
 
7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Pályázat nem részesül támogatásban, illetve ha a 
Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek. 
 
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és 
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
 
8. A Tagok egyéb megállapodásai: 
……………………………………………………..5 
 
 

                                                 
4 A tagok számának megfelelően bővíthető 
5 A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek az 1-7. 
ponttal, illetve az 1-7. pontok nem törölhetők. 
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Konzorcium vezetője 
 
 

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

Név 
........................................

...... 
Szervezet 

 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………… 
 

konzorciumi tag 
 
 

.........................................
..... 
Név 

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

Szervezet 
 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………… 
 

konzorciumi tag 
 
 

........................................
...... 
Név 

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

Szervezet 
 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………… 
 

konzorciumi tag 
 
 

.............................................. 
Név 

.............................................. 
Szervezet 

 
P.H. 

 
Aláírás dátuma: 

 
 

…………………………… 

konzorciumi tag 
 
 

.............................................. 
Név 

.............................................. 
Szervezet 

 
P.H. 

 
Aláírás dátuma: 

 
 

…………………………… 
 

 
- - - 

 
6./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület 

és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
21/2007. (VI. 29.) számú rendeletének módosítása 

   

Napirendi pont előadója: Kovács László Ügyrendi és Közb. Biz. Eln. 
 

Romhányiné dr. Balogh Edit: előadónak felkérte Kovács Lászlót, az Ügyrendi Bizottság 
elnökét. 
 
Kovács László: elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság már sokadik alkalommal tárgyalta 
az SzMSz-t. 
 
Csányi Tibor képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők száma 17 
fő. 
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Köszönetét fejezte ki dr. Németh Mónika jegyzőnőnek, mert az időközben felmerült 
javaslatok belekerültek az SzMSz-be, és ez alapján elfogadásra javasolták a rendelet-
módosítást. 
 
Retkes Mária: elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta a napirendet, és 1-2 
pontosítást kértek a rendelet szövegében. Kérdezte, hogy ezek a pontosítások 
megtörténtek-e? 
 
Dr. Ecseki Ildikó: elmondta, hogy az elfogadott rendeleten átvezetésre fognak kerülni. 
 
Retkes Mária: elmondta, hogy a következő napirend során tárgyalják a bizottságok 
ellenőrzési tervét, melybe a Pénzügyi Bizottság szerette volna felvenni a civil szervezetek 
részére nyújtott 2008. évi támogatások ellenőrzését. Ez csak úgy lehetséges, ha az 
SzMSz-be kiegészítésként belekerül ez a pont a Pénzügyi Bizottság hatáskörébe. Tehát a 
rendelet 4/C mellékletének 5. pontjába szeretnék ezt az egy ellenőrzést felvenni, a civil 
szervezetek részére az Önkormányzat által 2008. évre nyújtott támogatások pénzügyi 
ellenőrzését. 
 
Varga Sándorné: elmondta, hogy a Szociális Bizottság javaslata szerint Abony város 
honlapján a hivatali és önkormányzati munkával kapcsolatos naprakész információk 
legyenek megtekinthetők. Támogatta ezt a javaslatot. Egy másik bizottsági javaslat szerint 
az egyéni választókerületek képviselői kapjanak véleményezi jogot. Véleménye szerint 
tisztába kellene tenni a települési képviselők jogállását. Az Ötv. értelmében a települési 
képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választói érdekeket. A 
települési képviselők jogai és kötelességei azonosak. Kérte, hogy ennek megfelelően 
működjenek. 
 
Dr. Németh Mónika: Varga Sándorné képviselőasszony felvetésére reagálva elmondta, 
hogy a kezdeményező képviselővel egyeztetett, és elmondta neki, hogy egy 
önkormányzati képviselő bármely bizottsági ülésen részt vehet tanácskozási joggal. 
  
Parti Mihály: elmondta, hogy azért adta be az indítványát, mert téves információ alapján 
úgy tudta, hogy a karácsonyi támogatást a Humán Szolgáltató Központ vette a kezébe, és 
ezzel nem egészen értett egyet. Azt szerette volna, ha ebbe az egyéni képviselőknek is 
legyen betekintésük, mert a képviselők ismerik legjobban a lakosságot. Ha a karácsonyi 
támogatás a Szociális Bizottság hatásköre, akkor az indítványát visszavonja, és élni fog 
ezzel a jogával, hogy részt vegyen a döntéseken. 
 
Dr. Egedy Zsolt: elmondta, hogy az SzMSz rendelkezik a bizottságok hatásköreiről, 
korrekt módon le van írva. Varga Sándorné képviselőasszony felvetése nagyon korrekt 
volt. Úgy gondolja, hogy Parti Mihály képviselő javaslatával nem kiváltságokat akar 
magának ezzel kapcsolatosan. A karácsonyi csomagok odaítélése kapcsán sokkal 
nagyobb összegre lenne igény, a feszültség mindenképpen ebből adódik. Az 
elhangzottakkal ellentétben a Humán Szolgáltató Központnak nagy beleszólása volt a 
támogatottak körébe, de a Szociális Bizottság dönt róla. Bármelyik képviselő tehessen 
javaslatot, a Humán Szolgáltató Központ, karitatív egyesületek, egyházak, és a Szociális 
Bizottság pedig dönt a csomagok odaítéléséről. Elmondta, hogy a települési képviselő a 
zárt ülésen is részt vehet, titoktartási kötelezettség mellett. 
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Csányi Tibor képviselő az ülésterembe visszament, így a jelenlévő képviselők 
száma 18 fő. 
 
Varga Sándorné: elmondta, hogy nem azzal van gondja, hogy a csomagosztásnál a 
véleménykérés honnan származik, hanem azzal, hogy ne tegyenek különbséget egyéni és 
listás képviselő között. 
 
Dr. Németh Mónika: javasolta, hogy a karácsonyi csomagról való döntésre a szociális 
rendelet módosítása kapcsán térjenek vissza, addigra a Képviselő-testület, és a Szociális 
Bizottság is át tudja gondolni ezt a kérdést, és a rendelet-módosítás során meg lehet tenni 
a módosítást, ha szükséges. 
 
Habony István: elmondta, hogy a Humán Szolgáltató Központon keresztül érkezett a 
javaslat a Szociális Bizottsághoz, tehát a döntés a Bizottságé volt. Korrekt módon Varga 
Sándorné képviselőasszony közreműködésével dr. Tóth Katalint doktornőt, a Caritas 
Alapítvány vezetőjét is meghívták a bizottsági ülésre, aki jelezte, hogy hozzá kíván járulni 
a csomagosztáshoz. Elmondta, hogy ahol a Caritasnak a névsorban kötődése volt, ott 
egyeztettek, hogy az Alapítvány, vagy az Önkormányzat lehetőségeibe fér-e bele a 
támogatás. Elmondta, hogy orvosok, védőnők is juttattak el javaslatokat a Humán 
Szolgáltató Központhoz. A jövőben lehet bővíteni ezt a dolgot. Parti Mihály képviselőnek is 
elmondta, hogy nem végeztek felméréseket, hogy körzetenként hány csomagot kaptak. 
Nem ezen az alapon osztották a csomagokat, mert a Képviselő-testület erre jogosítja fel a 
Szociális Bizottságot. A rászorultság alapján döntöttek, viszonylagos közmegelégedésre. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy van-e még kérdés, észrevétel? 
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság módosító javaslata, hogy a rendelet 4/e 
mellékletében törlésre kerüljön a Feladatkör 1-3. pontja, a 4. pontot javasolja módosítani, 
hogy megismeri a Rendőrség által elkészített aktuális bűnözési térképet, veszélyzónát, 
társadalomra veszélyt hordozó deviáns viselkedési formákat. Részt vesz a fentebb említett 
tevékenységből származó hiteles információk alapján komplett stratégia elkészítésében. A 
4. pont utolsó bekezdésének törlését javasolja. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az Ügyrendi Bizottság módosító 
javaslatának elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett az Ügyrendi Bizottság módosító javaslatát elfogadta. 
 
A Pénzügyi Bizottság módosító javaslata, hogy a 4/c melléklet V. Ellenőrzi részébe 11. 
pontként kerüljön felvételre, hogy a civil szervezeteknek nyújtott támogatásokat a 
Pénzügyi Bizottság ellenőrzi. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Pénzügyi Bizottság módosító 
javaslatának elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 18 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát elfogadta. 
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A Gazdasági Bizottság javaslata alapján minden képviselő véleményezi a karácsonyi 
támogatások elosztását. Elmondta, hogy a képviselők tanácskozási joggal vehetnek részt 
bármelyik bizottsági ülésen. 
Kérdezte, hogy Parti Mihály képviselő visszavonja-e az egyéni indítványát? 
 
Parti Mihály: visszavonta egyéni indítványát. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy az Oktatási Bizottság változtatás nélkül 
javasolta elfogadásra a rendelet-módosítást. 
Kérdezte, hogy a rendelet-módosítás kapcsán van-e más javaslat, észrevétel? 
Több javaslat, észrevétel nem hangzott el. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslatokkal 
együtt a rendelet-módosítás elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 18 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag a rendelet-módosítást a módosító javaslatokkal együtt elfogadta, és a 
következő rendeletet alkotta: 
 

Abony Város Önkormányzat 
2/2008. (I. 31.) számú rendelete 

a képviselő-testület és szervei  szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
21/2007.(VI. 29.) számú rendelet módosításáról 

Abony Város Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi 
XX. Törvény 44/A. § (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV.  törvény 16. § (1) és 18. § (1) bekezdéseiben biztosított 
jogkörében eljárva Abony Város Önkormányzatának 21/2007.(VI. 29.) számú rendeletét 
(továbbiakban : R) az alábbiak szerint módosítja: 

1. § 

A R. preambuluma az alábbiakra módosul: 

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. Törvény 44/A. § (1) 
bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV.  
törvény 16. § (1) és 18. § (1) bekezdései alapján a képviselő-testület működésének 
részletes szabályait Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg. A törvény 
rendelkezése alapján a képviselő-testület a következő rendeletet alkotta: 

2. § 

A R. 2. § (5) bekezdése az alábbiakra módosul: 

„2. § (5) A képviselő-testületet a polgármester helyettesítő jogkörében az alpolgármester, 
illetve mindkettő akadályoztatása esetén az Ügyrendi és Közbiztonsági bizottság elnöke 
képviseli.” 
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3.§ 
 
A R. 3. § (1) bekezdése az alábbiakra módosul: 
„3 § (1) A Képviselő-testület szervei: 
a) a polgármester  
b) a képviselő-testület bizottságai:  

Gazdasági Bizottság (7 fő) 
Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság (7 fő) 
Pénzügyi Bizottság (5 fő) 
Szociális és Egészségügyi Bizottság (7 fő)  
Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság (5 fő) 

c) polgármesteri hivatal. 
 

4. §  
 

A R. 6. §-a feletti cím az alábbiakra módosul: 
„Az alakuló ülés, a képviselő-testület megalakulása, az alakuló ülés eljárási rendje” 
 

5. § 
 

A R. 6. § (2) bekezdés az alábbiakra módosul: 
 
„6. § (2) Az alakuló ülést a legidősebb települési képviselő (korelnök) vezeti a 
polgármester eskütételéig.” 
 

6. § 
 

(1) A R. 8. §. (4) bekezdése az alábbiakra módosul:  
 
„(4) A zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a kisebbségi szószóló és a jegyző, továbbá 
meghívása esetén az érintett,  a szakértő továbbá a jegyzőkönyvvezetők vehetnek részt.” 
 
(2)  A R. 8. §. (7) bekezdése az alábbiakra módosul:  
 
„(7) Zárt ülésről készült jegyzőkönyvbe az tekinthet be, aki a zárt ülésen részt vehet 
valamint a közigazgatási hivatal vezetője.” 

7. § 
 

(1) A R. 14. § (8) bekezdése az alábbiakra módosul: 
 
„(8)  A képviselő-testületi ülésekre  meg kell hívni: 

a) a jegyzőt, aljegyzőt 
b)   a hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőit 
c) a város egyéni választókerületi országgyűlési képviselőjét, 
d) a bizottságok nem képviselő tagjait 

      e) helyi kisebbségi önkormányzat elnökét, 
f) a város díszpolgárait, helyi társadalmi és civil szervezetek képviselőit, 
g) helyi intézmények vezetőit, 
h) akiknek a jelenlétét jogszabály kötelezővé teszi, valamint akiknek a jelenléte a 

napirendi pont alapos és körültekintő tárgyalásához elengedhetetlenül szükséges.” 
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(2) A R. 14. § (9) bekezdése az alábbiakra módosul: 
 
„(9) Az (8) bekezdésben megjelölt meghívottak közül az ülés meghatározott napirendi 
pontjához kapcsolódóan tanácskozási jog illeti meg:  

- jegyzőt  
- akinek a részvétele a napirend tárgyalásához szükséges (előkészítésben 

közreműködő osztályvezetők, érintett intézmények, szervek, szervezetek 
képviselői )  

- a tárgyalt napirendhez kapcsolódóan a Abony városban működő társadalmi 
szervek közül azokat, amelyek tevékenységi köre a tárgyalt napirendhez 
kapcsolódik” 

 
8.§ 

 
(1)A R. 16. § (7) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki: 
„Amennyiben a napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztés a testületi ülésen kerül 
kiosztásra e rendelet 14. § (1) bekezdés c.) pontjának alkalmazásáról a képviselő-testület 
vita nélkül dönt.” 
 
(2) A R. 16. §. (15) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki: 
„A hozzászólás a jelentkezés sorrendjében történik.” 
 

9. § 
 

A R. 18. § (3) bekezdése az alábbiakra módosul: 
„(3) Ügyrendi hozzászólás a képviselő-testület levezetésével kapcsolatos kérdésekben 
soron kívül kezdeményezhető.” 
 

10. § 
 
A R. 20. § (1) bekezdése az alább mondattal egészül ki: 
„A képviselő-testület számozott határozat nélkül jegyzőkönyvi rögzítéssel dönt: napirendi 
pontok elfogadásáról, jegyzőkönyvi hitelesítők személyéről, szünet elrendeléséről, 
ügyrendi kérdésekben.” 
 

11. § 
 

A R. 24. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 
„24. § (3) A rendeleteket és a határozatokat évente külön-külön növekvő sorrendben kell 
nyilvántartani. A nyílt és zárt ülésen hozott határozatokról külön nyilvántartást kell vezetni.” 

 
12. § 

 
A R. 28.§ (4) bekezdése az alábbiakra módosul: 
„(4) Az ülésen készült hangfelvételt a jegyzőkönyvekkel azonos ideig kell megőrizni, 
meghallgatására, másolat készítésére vonatkozóan a jegyzőkönyvre vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni.” 
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13. § 
 

A R. 34. § (5) bekezdéséből a „társelnöke” szó törlésre kerül. 
 

14. § 
 

A R. 49. § (5) bekezdése az alábbiakkal egészül ki: 
„2. Többcélú kistérségi megállapodás” 

 
15. § 

 
(1) A R. 1/a melléklete I. fejezetének Építésügyi igazgatás, területfejlesztés, 
településrendezés alcíméből  a helyi szótörlésre kerül,  3. pontjának 2. bekezdése helyébe 
az alábbi rendelkezés lép:  
„ (2) Indokolási kötelezettség terheli a településrendezési terv jóváhagyása előtti 
egyeztetési eljárás során az eltérő vélemények,  észrevételek, el nem fogadása esetén.” 
 
(2) A R. 1/a melléklete I. fejezetének Építésügyi igazgatás, területfejlesztés, 
településrendezés része az alábbi 4. ponttal egészül ki: 
„4. Tulajdonosi hozzájárulást ad nyomvonalas létesítmények elhelyezéséhez 
önkormányzati tulajdonú ingatlanok tekintetében.” 
 
(3) A R. 1/a számú melléklete II fejezetének Környezetvédelem része az alábbiakra 
módosul: 
„Az önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek, határozatainak tervezetét. 
Illetve a környezetállapotát érintő terveinek tervezetét, a környezetvédelmi programot 
megküldi a szomszédos és az érintett önkormányzatoknak, valamint a területi 
környezetvédelmi hatóságnak.” 
 
(4) A R. 1/a számú melléklete IV fejezetének Egészségügyi ellátás alcím 3. pontja törlésre 
kerül. 
 
(5)  A R. 1/a számú melléklete IV fejezetének Szociális ellátás alcím 3. , 5., 6., 7. , pontja 
törlésre kerül a 4. pont számozása 3-ra módosul. 
 
(6) A R. 1/a számú melléklete V. fejezet Közlekedési igazgatás cím 3. pontja törlésre kerül. 
 
(7) A R. 1/a számú melléklete VII fejezet Önkormányzati gazdálkodás cím 1. és 5. pontja 
törlésre kerül.  

 
16. § 

 
A R. 2. melléklete I. részének 2. 3 pont d. ) pontjának utolsó mondatában a „külön-külön” 
helyébe a „folyamatosan” rendelkezés lép. 
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17. § 
 
A R. 4/a mellékletének II. Véleményezi részének 41. pontja az alábbiakra módosul: 
 
„41. az önkormányzat költségvetési koncepciójának tervezetét, a  költségvetési rendelet 
tervezetére vonatkozó előterjesztéseket és a végrehajtásról szóló tájékoztatókat, 
beszámolót;” 

 
18. § 

 
A R. 4/b mellékletének I. Dönt része az alábbi 13. ponttal egészül ki: 
 
„13. a Szociális és Egészségügyi Bizottsággal együtt a Bursa Hungarica felsőoktatási 
önkormányzati szociális ösztöndíjjal kapcsolatos pályázat odaítéléséről és mértékéről.” 
 

19. § 
 

A R. 4/c mellékletének V. Ellenőrzi része az alábbi 11. ponttal egészül ki: 
„11. A civil szervezetek részére Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi 
ellenőrzése” 
 

 
 

20. § 
 

A R. 4/d mellékletének I. Dönt részében a 3. pont az alábbiakra módosul: 
„3. az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottsággal együtt a Bursa Hungarica felsőoktatási 
önkormányzati szociális ösztöndíjjal kapcsolatos pályázat odaítéléséről és mértékéről.” 

 
21. § 

 
 

(1) A R. 4/e mellékletéből a Feladatkör 1., 2., 3. pontját törli. 
 
(2) A R. 4/e melléklet Feladatköre 4. pontja az alábbiak szerint módosul, egyúttal a 4. pont 
utolsó pontját törli: 
„megismeri a rendőrség által elkészített aktuális bűnözési térképet (veszélyzónákat), 
társadalomra veszélyt hordozó deviáns viselkedési formákat”. 
 

22. § 
 

(1) A R. 5. számú melléklet I./2. pontjának az utolsó mondata törlésre kerül. 
(2) A R. 5. számú mellékletének III./1 pontja törlésre kerül. 
(3) A R. 5. számú mellékletének III./7. pontja az alábbiakra módosul: 
„7.  Az együttes bizottsági ülés határozat jelölése  
a) A nyílt, zárt határozatok jelölése megegyezik a bizottságok ügyrendjében jóváhagyott 
jelöléssel, azzal az eltéréssel, hogy a zárójel után az együttes határozatot hozó 
bizottságok nevét kell ABC sorrendben, a bizottsági nevek közötti kötőjellel felsorolni. 
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b) Amennyiben az együttes bizottsági ülésen önálló bizottsági határozat(ok) születik, azt is 
az együttes bizottsági ülés jegyzőkönyvében kell szerepeltetni, akként, hogy ott csak az 
adott bizottság neve kerül feltüntetésre.” 

 
23. §  

 
A R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 

 
24.§ 

 
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.  

Kelt: Abony, Város Képviselő-testülete 2008. január 31-i ülésén. 

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

Kihirdetve: 2008. január 31. 

         Dr. Németh Mónika s. k. 
          jegyző 
 

- - - 
 

1. számú melléklet 
Abony Város Önkormányzat 

2/2008. (I. 31.) számú rendelete 
a képviselő-testület és szervei  szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

21/2007.(VI. 29.) számú rendelet módosításáról szóló rendelethez 

7. sz. melléklet 

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  

S Z A K F E L A D A T  R E N D J E  

22121-4 Lapkiadás 

45202-5 Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása 

55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés 

55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés 

74991-4 Máshová nem sorolt gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás 

75113-1 Országos hatáskörű szervek igazgatási tevékenysége 

75115-3 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

75116-4 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

75117-5 Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása 

75118-6 Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása 

75175-7 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó, 
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kisegítő szolgálatai 

75184-5 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 

75187-8 Közvilágítási feladatok 

75192-2 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai 

75195-7   A szórakozás, kultúra, sport ágazatban végzett vállalkozási tevékenységek 

75196-6 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások feladatra nem tervezhető 
elszámolása 

75199-9 Finanszírozási műveletek elszámolása 

80111-5 Óvodai nevelés 

80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 

80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 

80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 
oktatása 

80131-3 Alapfokú művészet-oktatás 

80214-4 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás 

80217-7 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás 

80401-7 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás 

80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás 

80511-3 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 

80521-2 Pedagógiai szakszolgálat 

80541-0 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 

85121-9 Háziorvosi szolgálat 

85124-2 Járóbetegek gondozóintézeti ellátása 

85129-7 Védőnői szolgálat 

85191-2 Anya-, gyermek- és csecsemővédelem 

85328-8 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás 

85331-1        Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 

85332-2 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 

85333-3 Munkanélküli ellátások 

85334-4 Eseti pénzbeli szociális ellátások 

85335-5 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 

92181-5 Művelődési központok, házak tevékenysége 

92312-7 Közművelődési könyvtári tevékenység 

92401-4 Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése 

92402-5 Verseny- és élsport 

92403-6 Diáksport 
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92404-7 Sportcélok és feladatok 

92602-9 Máshová nem sorolt sporttevékenység 

93092-1 Családi ünnepek szervezése 

 

- - - 
 
Dr. Németh Mónika: elmondta, hogy a Szociális Bizottságnak volt egy javaslata, amely 
azonban nem érinti az SzMSz-t. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: a Szociális Bizottság javasolta, hogy az önkormányzati és 
PR munkára, valamint a nyilvánosságra a Polgármesteri Hivatal fordítson fokozott 
figyelmet. A Szociális Bizottság kezdeményezi, hogy Abony város honlapján a hivatali és 
önkormányzati munkával kapcsolatos naprakész információk legyenek megtekinthetőek. 
Ennek személyi és anyagi feltételeit egyaránt biztosítani kell, melyet a költségvetés 
tárgyalásakor figyelembe kell venni. 
 
Kovács László: kiegészítette azzal, hogy ha a 2005. évi  törvénynek teljességgel érvényt 
szereznek, akkor ezt a javaslatot nem kell elfogadni, mert a törvény előírja a tájékoztatási 
kötelezettséget, az interneten való naprakész információk közzétételét, a felelősét. Az 
SzMSz-t ezzel a ponttal nem javasolta bővíteni. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy nem az SzMSz-be kerül bele ez a javaslat. 
Elmondta, hogy a Polgármesteri Hivatalnak jelenleg nincs alkalmazottja arra, hogy a 
megfelelő információkat felvigye a honlapra, és nem azért, mert nem értenek hozzá, 
hanem nincs rá idő és kapacitás. A Hivatal rendszergazdájának sincs rá kapacitása, és 
nincs benne a szerződésében sem. A javaslat azt tartalmazza, hogy a PR 
tevékenységhez, és a naprakész kommunikációhoz kell anyagi és személyi feltételeket is 
biztosítani. A Hivatal létszáma ezt a feladatot nem tudja ellátni, mert túlterhelt, ezért be kell 
táblázni a költségvetésbe. 
 
Dr. Egedy Zsolt: véleménye szerint a technikai részleteknek nem ennek a napirendi 
pontnak a témáját kellene képezniük. Világosan benne van az SzMSz-ben, hogy mikor hol 
mit lehet megjelentetni. Ennek a napi kivitelezése ezen a napirendi pontot túlmutat, és az 
már a végrehajtását érinti az SzMSz-nek. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy mivel ez egy bizottsági javaslat volt, elő 
kell készíteni a február 14-i testületi ülésre önálló indítványként, és önálló 
előterjesztésként. 
 
Ismertette a Szociális Bizottság javaslatában foglaltakat. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Képviselő-testület 
következő ülésére készítsen előterjesztést az Önkormányzat működésével kapcsolatos 
PR tevékenység anyagi és személyi feltételeinek megteremtetéséről. 

 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Szociális Bizottság javaslatában 
foglaltakat. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás 
mellett egyetértett az elhangzott javaslattal, és a következő határozatot hozta: 
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20/2008. (I. 31.) 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 felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Képviselő-
testület következő ülésére készítsen előterjesztést az Önkormányzat 
működésével kapcsolatos PR tevékenység anyagi és személyi feltételeinek 
megteremtetéséről. 
 
Határidő: következő képviselő-testületi ülés időpontja, 2008. február 14. 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik:  
Gazdasági Osztály 

- - - 
 
Dr. Németh Mónika jegyző az ülésteremből kiment. 
 

- - - 
 

7./ Napirendi pont tárgya: Bizottságok ellenőrzési tervének jóváhagyása  

 

     Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
Elmondta, hogy az előterjesztésben a Szociális Bizottságnak kipontozásra került az 
ellenőrzési terve. A január 29-i rendkívüli bizottsági ülésen megtárgyalták, a határozati 
javaslat mellékelve van. A határozatba beírásra kerülnek a Szociális Bizottság ellenőrzési 
javaslatai. 
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A határozati javaslat kiegészül a Szociális Bizottság ellenőrzési tervével: a Szociális 
Bizottság saját hatáskörébe tartozó kérelmek elbírálása, táboroztatási támogatás iránti 
kérelmek, helyi lakáscélú támogatás iránti kérelmek, átmeneti segély iránti kérelmek, 
valamint az összes állami normatív támogatást igénylő kérelmek felülvizsgálata. 
Ellenőrzés időpontja: 2008. szeptember-november. 
A többi bizottság ellenőrzési terve a határozati javaslatba beépítésre került. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról az 
elhangzott kiegészítéssel együtt. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett a határozati javaslatot az elhangzott kiegészítéssel együtt elfogadta, és a 
következő határozatot hozta: 
 

21/2008. (I. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 18.§. (1) bekezdésében és 
„a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról” szóló 



 42 

21/2007. (VI. 29.) számú önkormányzati rendelet 46.§. (7) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva az alábbiak szerint fogadja el a Bizottságok 
2008. évi ellenőrzési programját: 
 
- A Pénzügyi Bizottság  

 
1.) Vizsgálat tárgya: Oktatási intézmények órakeret felhasználása.  

      Az ellenőrzés időpontja: 2008. január 
      Kapcsolódás: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság „3 %-os órakeret 
 felhasználásának vizsgálata az általános iskolákban” tárgyú ellenőrzése  
 
2.) Vizsgálat tárgya: Civil szervezetek részére Önkormányzat által 2008. 

évben nyújtott támogatások pénzügyi ellenőrzése 
 Az ellenőrzés időpontja: 2008. április 
 
3.) Vizsgálat tárgya: ABOKOM Nonprofit Kft átalakításához, 
 összevonásához kapcsolódó ellenőrzés 
Az ellenőrzés időpontja: 2008. június 
 
4.) Vizsgálata tárgya: Helyi adó rendeletek módosításának előkészítéséhez 
kapcsolódó vizsgálat. 
Az ellenőrzés időpontja: 2008. szeptember 
 
- Gazdasági Bizottság 
 
1.) Vizsgálat tárgya: ABOKOM Nonprofit Kft. I. negyedéves működése 
      Az ellenőrzés időpontja: 2008. április 
 
2.) Vizsgálat tárgya: 2006-2007-ben épült önkormányzati utak garanciális 
 munkái 
     Az ellenőrzés időpontja: 2008. május 
 
3.) Vizsgálat tárgya: Önkormányzati közútkezelői feladatok ellátása 
     Az ellenőrzés időpontja: 2008. június 
4.) Vizsgálat tárgya: A vagyonrendelet által bizottság hatáskörébe utalt 

vagyontárgyak vonatkozásában ellenőrzés. (hasznosítás, megóvás, 
tulajdonosi jog gyakorlása, stb.) 

      Az ellenőrzés időpontja: 2008. október 
 
5.) Vizsgálat tárgya: Piac és vásár rendjének ellenőrzése 
     Az ellenőrzés időpontja: 2008. november 
 
- Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság 
 
1.) Vizsgálat tárgya: 3 %-os órakeret felhasználásának vizsgálata az 
általános iskolákban 
     Az ellenőrzés időpontja: 2008. január 10. 
     Kapcsolódás: Pénzügyi Bizottság „Oktatási intézmények órakeret 
felhasználása” tárgyú ellenőrzése 
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2.) Vizsgálat tárgya: Montágh Imre Általános Iskola óvoda részlegének 
felülvizsgálata 
     Az ellenőrzés időpontja: 2008. február 20. 
 
3.) Vizsgálat tárgya: Az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság hatáskörébe 
tartozó hatályos rendeletek felülvizsgálata 
      Az ellenőrzés időpontja: 2008. július 
      
4.) Vizsgálat tárgya: A Művelődési Ház és Könyvtár tárgyi feltételeinek 
ellenőrzése 
     Az ellenőrzés időpontja: 2008. október 
 

- Ügyrendi és Közrendi Bizottság 
 

1.) Vizsgálat tárgya: 1990-1995 között meghozott helyi rendeletek 
felülvizsgálata 

      Az ellenőrzés időpontja: 2008. május 
 
2.) Vizsgálat tárgya: 1995-2000 között meghozott helyi rendeletek 

felülvizsgálata 
     Az ellenőrzés időpontja: 2008. október 

 
- Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 
1.) Vizsgálat tárgya: A bizottság saját hatáskörébe tartozó kérelmek 

elbírálása: táboroztatási támogatás iránti kérelmek, helyi lakáscélú  
támogatás, átmeneti segély iránti kérelmek, valamint az összes állami 
normatív támogatást igénylő kérelmek felülvizsgálata. 

     Az ellenőrzés időpontja: 2008. szeptember, október és november hónapok. 
 
Határidő: a határozatban megjelölt időpontok szerint 
Felelős: tárgy szerinti bizottsági elnök 
Végrehajtásban közreműködik: Polgármesteri Hivatal tárgy szerint érintett 
osztálya 
A határozatról értesül: valamennyi osztály, ABOKOM Nonrofit Kft 
ügyvezetője, valamennyi intézményvezető 

 
- - - 

 
8./ Napirendi pont tárgya: Közbeszerzési Szabályzat jóváhagyása 
 

     Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: előadónak felkérte dr. Ecseki Ildikó aljegyzőt. 
 
Dr. Ecseki Ildikó: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy az 
Önkormányzat a jelenleg hatályos Közbeszerzési Szabályzatát 1994-ben alkotta meg. A 
megalkotása óta eltelt időszakban eltelt jogszabályi változások szükségessé tették a 
szabályzat felülvizsgálatát. Ennek megfelelően elkészítésre került az új Közbeszerzési 
Szabályzat, amely sokkal részletesebben határozza meg a közbeszerzési eljárás során az 
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előkészítés, a lefolytatás során az egyes eljáró szervek felelősségi körét, a közbeszerzési 
eljárás dokumentálási rendjét. A Szabályzat a jelenleg hatályos közbeszerzési törvénnyel 
teljes mértékben megegyezik, illetve arra épül. Az érintett bizottságok megtárgyalták, és 
javasolták elfogadásra. 
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ismertette a határozati javaslatban foglaltakat. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 18 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 

22/2008. (I. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv-ben biztosított 
jogkörében eljárva figyelembe véve a közbeszerzésekről szóló 2003. évi 
CXXIX. törvény 6. § (1) bekezdésében foglaltakat, a határozat mellékletét 
képező Abony Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát jóváhagyja. 
 
Határidő: 2008. február 1-től folyamatosan 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
A határozat végrehajtásában közreműködik: 
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Dr. Ecseki Ildikó aljegyző 
Közbeszerzési Ad-hoc Bizottság 
Településfejlesztési Osztály 
Gazdasági Osztály 
Jegyzői Titkárság 
Határozatról értesül: 
Jegyzői Titkárság és általa a határozat végrehajtásában közreműködők. 

 
A határozat melléklete ezen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
- - - 

 
9./ Napirendi pont tárgya: Közbeszerzési AD-HOC Bizottság megbízása   
 A) Étkezési utalvány beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárásban 
 B) KEOP 1.3.0 ivóvízminőség javítását célzó pályázat projektmenedzsmenti 
feladatainak ellátására irányuló közbeszerzési eljárásban 

 
     Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben és a határozati javaslatban 
foglaltakat. 
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő A) 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 18 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag az A) határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot 
hozta: 
 

23/2008. (I. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv-ben biztosított 
jogkörében eljárva, figyelembe véve a közbeszerzésekről szóló 2003. évi 
CXXIX. törvényben és a helyi közbeszerzési szabályzatról szóló 106/2004. 
számú képviselő-testületi határozatban, a helyi közbeszerzési eljárások 
lefolytatására, előkészítésére, eredményének megállapítására vonatkozó 
javaslat megtételére 71/2007. számú határozatával létrehozott 
Közbeszerzési Ad-hoc bizottságot 

m e g b í z z a 
az étkezési utalvány beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárásához 

kapcsolódó feladatainak ellátásával. 
 

Határidő: azonnal, 2008. március 31. 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Határozat végrehajtásában közreműködik: 

 dr. Ecseki Ildikó aljegyző  
 Közbeszerzési Ad-hoc Bizottság 
A határozatról értesül: 
 Jegyzői Titkárság és általa a határozat végrehajtásában közreműködők 

 
- - - 

 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő B) 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 18 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag az B) határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot 
hozta: 
 

24/2008. (I. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv-ben biztosított 
jogkörében eljárva, figyelembe véve a közbeszerzésekről szóló 2003. évi 
CXXIX. törvényben és a helyi közbeszerzési szabályzatról szóló 106/2004. 
számú képviselő-testületi határozatban, a helyi közbeszerzési eljárások 
lefolytatására, előkészítésére, eredményének megállapítására vonatkozó 
javaslat megtételére 71/2007. számú határozatával létrehozott 
Közbeszerzési Ad-hoc bizottságot  

m e g b í z z a 
 

a KEOP 1.3.0 ivóvízminőség javítását célzó pályázat 
projektmenedzsmenti feladatainak ellátására irányuló közbeszerzési 

eljárásához kapcsolódó feladatainak ellátásával. 
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Határidő: azonnal, ill. 2008. február 29. 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Határozat végrehajtásában közreműködik: 

 dr. Ecseki Ildikó aljegyző  
 Közbeszerzési Ad-hoc Bizottság 
A határozatról értesül: 
 Jegyzői Titkárság és általa a határozat végrehajtásában közreműködők 

 
- - - 

 
10./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat Polgármestere 

illetményének és költségátalányának meghatározása  
 

     Napirendi pont előadója: Retkes Mária Pénzügyi Biz. Eln. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: előadónak felkérte Retkes Máriát, a Pénzügyi Bizottság 
elnökét. 
 
Retkes Mária: elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság a napirendet megtárgyalta, és az 
előterjesztésben szereplő összeget jóváhagyta, mind az illetmény, mind a költségtérítés 
tekintetében. Kérdezte, hogy miért kell ezt a napirendet újratárgyalni, és azt a választ 
kapta, hogy megváltozott az illetményalap. Tudomása szerint a képviselők tiszteletdíja is 
az illetményalap szerint van kiszámolva. Kérdezte, hogy a képviselők tiszteletdíja kapcsán 
nem lett volna szükség előterjesztés elkészítésére? 
 
Dr. Egedy Zsolt: válaszként elmondta, hogy nem. A tiszteletdíjról szóló rendelet úgy 
fogalmazott annak idején, hogy a mindenkori köztisztviselői illetményalap, és a szorzó 
szorzata. Ha emelkedik az illetményalap, az automatikus változást jelent. A polgármester 
és az alpolgármester esetében mindig összegszerűen kell meghatározni az illetményt. A 
magasabb jogszabály a két számnak a szorzata alapján állapítja meg az illetményt. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette a határozati javaslatban foglaltakat. Az Ügyrendi 
Bizottság megtárgyalta, és javasolta elfogadásra a határozati javaslatot. Elmondta, hogy 
nem szavaz érintettség miatt. 
Kérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett a határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 

25/2008. (I. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe 
véve a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben és a 
polgármesteri tisztség ellátásnak egyes kérdéseiről és az  önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvényben foglaltakat, az 
alábbi határozatot hozta: 
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1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 
illetményét a köztisztviselői illetményalap (38.650,-Ft) és a 
meghatározott szorzószám szorzataként (12,5) 483.100,-Ft-ban, 
azaz négyszáznyolcvanháromezer-egyszáz forintban javasolja 
megállapítani 2008. január 01. napjától. 

 
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 

költségátalányát a részére megállapított illetmény (483.100,-Ft) 20 %-
ában, 96.600,-Ft-ban, azaz kilencvenhatezer-hatszáz forintban 
javasolja megállapítani 2008. január 01. napjától. 

 
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztályt az 1-2. pontokhoz 
kapcsolódó feladatok ellátására.   

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Németh Mónika jegyző 
Végrehajtásban közreműködik: 
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 
Gazdasági Osztály 
A határozatról értesül: 

1. Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
3. Dr. Németh Mónika jegyző 
4. Dr. Ecseki Ildikó aljegyző 
5. Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 
6. Gazdasági Osztály 

 
- - - 

 
11./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat Alpolgármestere 

tiszteletdíjának és költségátalányának meghatározása 
 

      Napirendi pont előadója: Retkes Mária Pénzügyi Bizottság Elnöke 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Pénzügyi, 
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. 
 
Kérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel? 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal, - 1 fő nem szavazott - a 
határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
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26/2008. (I. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe 
véve a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben és a 
polgármesteri tisztség ellátásnak egyes kérdéseiről és az  önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvényben foglaltakat, az 
alábbi határozatot hozta: 

 
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester 

tiszteletdíját a köztisztviselői illetményalap (38.650,-Ft) és a 
meghatározott szorzószám szorzataként (4,5) 173.900,-Ft-ban, azaz 
százhetvenháromezer-kilencszáz forintban javasolja megállapítani 
2008. január 01. napjától. 

 
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester 

költségátalányát a részére megállapított tiszteletdíj (173.900,-Ft) 10 
%-ában, 17.400,-Ft-ban, azaz tizenhétezer-négyszáz forintban 
javasolja megállapítani 2008. január 01. napjától. 

 
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-

testületnek felhatalmazni a Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi 
Osztályt az 1-2 pontokhoz kapcsolódó feladatok ellátására.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Németh Mónika jegyző 
Végrehajtásban közreműködik: 
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 
Gazdasági Osztály 
A határozatról értesül: 

1. Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
3. Dr. Németh Mónika jegyző 
4. Dr. Ecseki Ildikó aljegyző 
5. Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 
6. Gazdasági Osztály 

 
- - - 

 
Gulykáné Gál Erzsébet képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők 
száma 17 fő. 

 
- - - 

 
12./ Napirendi pont tárgya: 2008. évi rendezvények hangosítási feladatainak ellátása
  

      Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy 
minden évben három árajánlatot kell bekérni a hangosítási feladatok ellátása tekintetében. 
Az eddigiekben a Ná-Vi Bt. végezte a hangosítást. Papp Árpád hangtechnikus 
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Tápiógyörgyéről, és a Víz-Szolg Bt. Nagykőrösről árajánlatot nyújtott be. Elmondta, hogy a 
Gazdasági, Pénzügyi, és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a napirendet, és mind a három 
bizottság Papp Árpád hangtechnikus ajánlatát tartotta a legmegfelelőbbnek, amely 
160.000 Ft + áfa, bruttó 192.000 Ft. Öt városi rendezvény hangosításáról szól. Ezen túl 
további igény esetén 24.000 Ft + áfa/alkalom díjazásért vállal még hangosítást. Elmondta, 
hogy Szolnok város rendezvényein is ez a cég végzi a hangosítást. 
 
Pető Istvánné: elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottságnak volt egy módosító javaslata. 
Meghiúsulás esetén a kötbért az adott hangosítás vállalkozói díjának 50 %-ban javasolja 
meghatározni az Ügyrendi Bizottság. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ismertette a módosító indítványt. 
A Képviselő-testület meghiúsulás esetén a kötbért az adott hangosítás vállalkozói díjának 
50 %-ban határozza meg. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosító indítvány elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen és 0 nem szavazattal, 4 tartózkodás 
mellett a módosító indítványt elfogadta. 
 
Ismertette a határozati javaslatban foglaltakat. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslat elfogadásáról a módosító indítvánnyal együtt. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen és 0 nem szavazattal, 4 tartózkodás 
mellett a határozati javaslatot a módosító indítvánnyal együtt elfogadta, és a következő 
határozatot hozta: 
 

27/2008. (I. 31.) 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 az alábbi határozatot hozta: 

 
1. A Képviselő-testület megbízza Papp Árpád hangtechnikus vállalkozót az Abony 

Város Önkormányzata által 2008. évben megrendezendő ünnepségek és 
rendezvények (az alább részletezettek szerint) hangosításával, az ajánlatában 
megadott 160.000,-Ft + áfa, bruttó 192.000,-Ft áron. További igény esetén: 
24.000,-Ft+Áfa/alkalom díjazásért. 

1. Március 15.: Városi megemlékezés 
2. Május 11.:  X. Regionális Fúvószenekari Találkozó, X. Erős 

ember verseny 
3. Augusztus 20.: IV. Nemzetközi Néptánc Találkozó, Szent 

István napi városi ünnepség 
 4.  Október 23.:  Városi ünnepség 

5. December: Karácsonyi rendezvények (2-3 nap) 
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2. A 2008. évi hangosítási munkálat fedezetét a 2008. évi költségvetés terhére 
biztosítja. 
 
3. A Képviselő-testület meghiúsulási esetén a kötbért az adott hangosítás vállalkozói 
díj 50 %-ának megfelelő összegben határozza meg. 
 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert a 
határozat mellékletét képező vállalkozási szerződés aláírásával. 

 
Határidő: 2008. február 20. 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
A végrehajtásban közreműködik: 
Településfejlesztési Osztály 

 
- - - 

 
27/2008. (I. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 
 

V á l l a l k o z á s i   s z e r z ő d é s 
 
mely létrejött Abony Város Önkormányzata (2740 Abony, Kossuth tér 1.) képviseli: 
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, mint Megrendelő, 
másrészről Papp Árpád (Cím: 2767 Tápiógyörgye, József Attila u. 27.), mint Vállalkozó 
között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 
 

1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja Abony város 2008. évi alábbi városi 
rendezvényeinek hangosítási feladatainak ellátását: 

 
- 2008. március 15. Városi megemlékezés 
- 2008. május 11. X. Regionális Fúvószenekari Találkozó, X. Erős ember 

verseny 
- 2008. augusztus 20. IV. Nemzetközi Néptánc Találkozó, Szent István napi 

városi ünnepség 
- 2008. október 23. Városi megemlékezés 
- 2008. december Karácsonyi rendezvények (2-3 nap) 

 
2. Vállalkozó köteles a Megrendelő által a rendezvények megfelelő időben és 

megfelelő hangerővel történő kihangosítására, a rendezővel egyeztetett módon. A 
rendező személyét a Megrendelő legkésőbb a rendezvényt megelőző 15 napon 
belül közli. 

 
3. Megrendelő gondoskodik a szükséges elektromos csatlakoztatás lehetőség 

biztosításáról és vállalja a felmerülő energiaköltség terheit. 
 

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

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

rendezvényenként: 
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- 2008. március 15. Városi megemlékezés 12.500,- Ft + Áfa 
- 2008. május 11. X. Regionális Fúvószenekari Találkozó, X. Erős ember 

verseny 53.000,- Ft + Áfa 
- 2008. augusztus 20. IV. Nemzetközi Néptánc Találkozó, Szent István napi 

városi ünnepség 14.500,- Ft + Áfa 
- 2008. október 23. Városi megemlékezés 12.500,- Ft + Áfa 
- 2008. december Karácsonyi rendezvények (2-3 nap) 67.500,- Ft + Áfa 

 
Megrendelő a vállalkozói díjat - a Vállalkozó által kiállított, leigazolt számla alapján - 
a hangosítást követő 30 napon belül átutalással teljesíti a Vállalkozó OTP Bank Rt.-
nél vezetett 11773456-00026918-00000000 számú számlájára. 

 
6. Vállalkozó az évközben felmerülő, külön hangosítási igényeket külön megkötött 

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

 
7. Vállalkozó a teljesítést csak a Megrendelő előzetes beleegyezésével adhatja 

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

 
8. Megrendelő mindennemű programváltozásról köteles időben tájékoztatni a 

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

 
9. Amennyiben a hangosítás teljesítése a Vállalkozónak felróható okból meghiúsul, a 

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

 
10. A szerződés teljesítése, ellenőrzése körében a Megrendelő nevében Petrezselyem 

Gábor, (Tel: 53/360-832) jár el. 
 

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

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

 
 
 
Abony, 2008. február 18. 
 
 
 
 
 ……………………………………… …………………………………… 
 Megrendelő Vállalkozó 
 
 

- - - 
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13./ Napirendi pont tárgya: Polgárőrség autóvásárlás támogatás iránti kérelme  
 
      Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy 
a Rendőrség állománya a nyugdíjba vonulások miatt jelentősen csökkent. A Polgárőrségre 
ebben az évben, és az elmúlt évben is sokkal nagyon teher hárult. Valamennyi 
rendezvényen készséggel álltak rendelkezésre. Saját gépkocsi használat mellett a 
Polgárőrséget tovább működtetni nem tudják. Az üzemeltetési költséget is a vállalkozók 
adják, mert a folyamatos működéshez az üzemanyag sem biztosított. Teljes mértékben 
társadalmi munkában végzik a tevékenységüket. Benyújtottak egy kérelmet, mely szerint 
kérik a Képviselő-testületet, hogy segítsék hozzá a Polgárőrséget egy használt autó 
vásárlásához. 800.000 Ft-ból már meg tudnák vásárolni a kívánt körülbelül 4 éves Suzuki 
járművet, amellyel a munkájukat el tudnák látni a városban. 
A Gazdasági Bizottság a napirendet megtárgyalta, és támogatta a Polgárőrség kérelmét. 
Az Ügyrendi Bizottság is támogatta a kérelmet, és javasolta még, hogy éjjellátó készülék is 
kerüljön beszerzésre. A Pénzügyi Bizottság azt javasolta, hogy a civil szervezetek 
számára kiírt pályázatra pályázzon a Polgárőrség. Az Ügyrendi Bizottság javaslatával 
értett egyet, véleménye szerint ne a civil szervezetektől és egyesületektől vegyék el a 
pénzt. Külön kellene keretet biztosítani, ha másként nem megy, akkor pedig 
részletfizetéssel kellene megoldani. Javasolta a Pénzügyi Bizottság továbbá, hogy a 
költségvetés tárgyalásakor térjenek vissza a kérdés rendezésére. 
 
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Ismertette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. 
A Képviselő-testület Polgárőrség a Polgárőrség autóvásárlás támogatás iránti kérelme 
kapcsán a végleges döntésre a 2008. évi költségvetési rendelet megalkotásakor visszatér. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslat 
elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett a módosító javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 

28/2008. (I. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében 
eljárva a Polgárőrség autóvásárlás támogatás iránti kérelme kapcsán a 
végleges döntésre a 2008. évi költségvetési rendelet megalkotásakor 
visszatér. 

 
Határidő: rendkívüli képviselő-testületi ülés időpontja, 2008. február 14. 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
A végrehajtásban közreműködik: 
Jegyzői Titkárság 

 
- - - 
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Retkes Mária képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők száma 16 
fő. 
 

- - - 
 

14./ Napirendi pont tárgya: Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának 
módosítása        

 
      Napirendi pont előadója: Bánné Hornyik Mária Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln. 
 

Romhányiné dr. Balogh Edit: előadónak felkérte Bánné Hornyik Máriát, az Oktatási, 
Sport és Kulturális Bizottság elnökét. 
 
Bánné Hornyik Mária: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy a nyár 
folyamán történt legutóbb Alapító Okirat módosítás. 
 
Habony István képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők száma 
15 fő. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel? 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot, és a következő határozatot hozta: 
 

29/2008. (I. 31.) 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. törvényben, valamint a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltakat, a Szivárvány 
Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. Az Alapító Okirat 2. pontja az alábbiakra módosul:  
Az intézmény 7 óvodai és 2 bölcsődei csoporttal működő nevelési-oktatási 
intézmény.   
Az óvodába felvehető maximális gyermeklétszám:    175 fő 
A bölcsődébe felvehető maximális gyermeklétszám:   22 fő 
 

2. Az Alapító Okirat 3. pontja az alábbiakra módosul:  
Törzsszáma: 685786 
OM azonosítója: 032793 
 

3. Az Alapító Okirat 6. pontja az alábbiakra módosul:  
 Alaptevékenység TEÁOR száma:  
      8510 Iskolai előkészítő oktatás  

Alaptevékenység szakágazat száma: 
851020 Óvodai nevelés 
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4. Az Alapító Okirat 8. pontja az alábbiakra módosul:  
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmény gazdasági és 
pénzügyi feladatainak ellátására Abony Város Polgármesteri Hivatalát (2740 
Abony, Kossuth tér 1.) jelöli ki. 
 
Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlanok maradnak.  
 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit 
polgármestert az Alapító Okirat módosításának, valamint az egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratnak az aláírására. 

 
6. A változás törzskönyvi nyilvántartásba történő átvezetéséhez kapcsolódó 

intézkedéseket meg kell tenni.  
 
Határidő: 2008. február 15.  
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Végrehajtásban közreműködik: 
 Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 

Gazdasági Osztály 
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. Dr. Ecseki Ildikó aljegyző 
5. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 
6. Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága 
7. Gazdasági Osztály 
8. Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

 
- - - 

 
SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 

Alapító Okirat 
 

MÓDOSÍTÁS 
 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (1) bekezdésében, továbbá a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésében foglaltak alapján 
Abony Város Önkormányzata a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát az 
alábbiak szerint módosítja:  
 

Az Alapító Okirat 2. pontja az alábbiakra módosul:  
 

2. Az intézmény 7 óvodai és 2 bölcsődei csoporttal működő nevelési-oktatási 
intézmény.   

 Az óvodába felvehető maximális gyermeklétszám:    175 fő 
 A bölcsődébe felvehető maximális gyermeklétszám:   22 fő 
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Az Alapító Okirat 3. pontja az alábbiakra módosul:  
3. Törzsszáma: 685786 

 OM azonosítója: 032793 
 

Az Alapító Okirat 6. pontja az alábbiakra módosul:  
 
6. Az intézmény feladata és alaptevékenysége. 

A bölcsőde feladata a családban nevelkedő, elsősorban dolgozó szülők 1-3 éves 
gyermekeinek napközbeni ellátása, szakszerű gondozása és nevelése.  
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő 
intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai 
életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. 
 

Alaptevékenységi körében ellátja a gyermekek személyiségének és képességeinek 
fejlesztését, közösségi életre történő felkészítését, a szociálisan hátrányos helyzetű 
gyermekek differenciált fejlesztését, fejlődésének elősegítését. 

 
Saját programja alapján felvállalja a részképesség kieséssel, beilleszkedési és 
magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlődésének segítését. 
Felvállalja a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését az 
alábbiak szerint: 
a/ Érzékszervi fogyatékos, enyhe fokban értelmi fogyatékos és beszédfogyatékos 
gyermekek, csoportonként maximum 2 fő. 
b/ Nevelési, tanulási folyamatban akadályozott, csoportonként maximum 3 fő. 
 
Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: 

 
Alaptevékenység TEÁOR száma:  

8510 Iskolai előkészítő oktatás  
      

Alaptevékenység szakágazat száma: 
851020 Óvodai nevelés 

 
Alaptevékenységi szakfeladatok: 

80111-5 Óvodai nevelés 
85321-1 Bölcsődei ellátás 
80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 
55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés 

 
Az Alapító Okirat 8. pontja az alábbiakra módosul:  
 
8.  Az intézmény gazdálkodási szempontból részben önálló költségvetési szerv, önálló 

munkáltatói hatáskörrel. Az intézmény az előirányzatok feletti rendelkezési 
jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmény gazdasági és 
pénzügyi feladatainak ellátására Abony Város Polgármesteri Hivatalát (2740 Abony, 
Kossuth tér 1.) jelöli ki. 
Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytathat 
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Abony, 2008. január „…”                                  
Romhányiné Dr. Balogh Edit s. k. 

polgármester 
 

- - - 
 

15./ Napirendi pont tárgya: Pingvines Óvoda Alapító Okiratának módosítása 
       

      Napirendi pont előadója: Bánné Hornyik Mária Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln. 
 

Romhányiné dr. Balogh Edit: előadónak felkérte Bánné Hornyik Máriát, az Oktatási, 
Sport és Kulturális Bizottság elnökét. 
 
Bánné Hornyik Mária: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy 
pénzügyi-statisztikai szempontok szerint történik a változtatás, így ugyanazon szempontok 
szerint módosul az Alapító Okirat, mint az előző intézménynél a bölcsőde kivételével. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel? 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot, és a következő határozatot hozta: 
 

30/2008. (I. 31.) 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. törvényben, valamint a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltakat, a Pingvines 
Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. Az Alapító Okirat 3. pontja az alábbiakra módosul:  
Törzsszáma: 685807 
      OM azonosítója: 032795 

 
2. Az Alapító Okirat 6. pontja az alábbiakra módosul:  

Alaptevékenység TEÁOR száma:  
8510 Iskolai előkészítő oktatás  

Alaptevékenység szakágazat száma: 
851020 Óvodai nevelés 

 
3. Az Alapító Okirat 8. pontja az alábbiakra módosul:  

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmény gazdasági és 
pénzügyi feladatainak ellátására Abony Város Polgármesteri Hivatalát (2740 
Abony, Kossuth tér 1.) jelöli ki. 
 
Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlanok maradnak.  
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4.  A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit 
polgármestert az Alapító Okirat módosításának, valamint az egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratnak az aláírására. 

 
5. A változás törzskönyvi nyilvántartásba történő átvezetéséhez kapcsolódó 

intézkedéseket meg kell tenni.  
 
Határidő: 2008. február 15.  
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Végrehajtásban közreműködik:    
Pingvines Óvoda 
Gazdasági Osztály 
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. Dr. Ecseki Ildikó aljegyző 
5. Pingvines Óvoda 
6. Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága 
7. Gazdasági Osztály 
8. Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

 
- - - 

 
PINGVINES ÓVODA  

Alapító Okirat 
 

MÓDOSÍTÁS 
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (1) bekezdésében, továbbá 
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésében foglaltak alapján 
Abony Város Önkormányzata a Pingvines Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint 
módosítja:  
 
Az Alapító Okirat 3. pontja az alábbiakra módosul:  
 

3.   Törzsszáma: 685807 
      OM azonosítója: 032795 

 
Az Alapító Okirat 6. pontja az alábbiakra módosul:  

 
4. Az intézmény feladata és alaptevékenysége. 

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő 
intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai 
életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. 
Alaptevékenységi körében ellátja a gyermekek személyiségének és képességeinek 
fejlesztését, közösségi életre történő felkészítését, a szociálisan hátrányos helyzetű 
gyermekek differenciált fejlesztését, fejlődésének elősegítését. 
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Helyi sajátos tevékenységközpontú óvodai programja gyermekközpontú, amely a 
tevékenységeken keresztül és tevékenységek által történő nevelést tekinti alapvető 
feladatának.  
Fő cél a gyermekek társadalmi gyakorlatra való felkészítése, valamint lehetővé 
tenni a gyermeki szükséglet kielégítését, a társadalmi normákkal, szokásokkal való 
találkozást. 
Felvállalja a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését az 
alábbiak szerint: 
a/ Érzékszervi fogyatékos, enyhe fokban értelmi fogyatékos és beszédfogyatékos 
gyermekek, csoportonként maximum 2 fő. 
b/ Nevelési, tanulási folyamatban akadályozott, csoportonként maximum 3 fő.  

 
Felvállalja az oktatási és kulturális miniszter által kiadott személyiségfejlesztő, 
tehetséggondozó, felzárkóztató program szerint foglalkoztatást. 
 
Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: 
 
Alaptevékenység TEÁOR száma:  

8510 Iskolai előkészítő oktatás  
      

Alaptevékenység szakágazat száma: 
851020 Óvodai nevelés 

 
Alaptevékenységi szakfeladatok: 

80111-5 Óvodai nevelés 
80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 
55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés 

 
Az Alapító Okirat 8. pontja az alábbiakra módosul:  
 
8.  Az intézmény gazdálkodási szempontból részben önálló költségvetési szerv, önálló 

munkáltatói hatáskörrel. Az intézmény az előirányzatok feletti rendelkezési 
jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmény gazdasági és 
pénzügyi feladatainak ellátására Abony Város Polgármesteri Hivatalát (2740 Abony, 
Kossuth tér 1.) jelöli ki. 
Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytathat 

 
Abony, 2008. január „…”                                  

Romhányiné Dr. Balogh Edit s. k. 
polgármester 

 
- - - 

 
16./ Napirendi pont tárgya: Gyöngyszemek Óvodája Alapító Okiratának módosítása

        
      Napirendi pont előadója: Bánné Hornyik Mária Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln. 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: előadónak felkérte Bánné Hornyik Máriát, az Oktatási, 
Sport és Kulturális Bizottság elnökét. 
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Bánné Hornyik Mária: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy hasonló 
szempontok szerint történik a változtatás, mint az előbbi két intézményben. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel? 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot, és a következő határozatot hozta: 
 

31/2008. (I. 31.) 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. törvényben, valamint a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltakat, a 
Gyöngyszemek Óvodája Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. Az Alapító Okirat 3. pontja az alábbiakra módosul:  
Törzsszáma: 685797 
      OM azonosítója: 032794 

 
2. Az Alapító Okirat 6. pontja az alábbiakra módosul:  

Alaptevékenység TEÁOR száma:  
8510 Iskolai előkészítő oktatás  

Alaptevékenység szakágazat száma: 
851020 Óvodai nevelés 

 
3. Az Alapító Okirat 8. pontja az alábbiakra módosul:  

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmény gazdasági és 
pénzügyi feladatainak ellátására Abony Város Polgármesteri Hivatalát (2740 
Abony, Kossuth tér 1.) jelöli ki. 
 
Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlanok maradnak.  
 

4.  A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit 
polgármestert az Alapító Okirat módosításának, valamint az egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratnak az aláírására. 

 
5. A változás törzskönyvi nyilvántartásba történő átvezetéséhez kapcsolódó 

intézkedéseket meg kell tenni.  
 
Határidő: 2008. február 15.  
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik:    
Gyöngyszemek Óvodája  
Gazdasági Osztály 
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 
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A határozatról értesül:  
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
3. Dr. Németh Mónika jegyző 
4. Dr. Ecseki Ildikó aljegyző 
5. Gyöngyszemek Óvodája 
6. Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága 
7. Gazdasági Osztály 
8. Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

 
- - - 

 
GYÖNGYSZEMEK ÓVODÁJA 

Alapító Okirat 
 

MÓDOSÍTÁS 
 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (1) bekezdésében, továbbá 
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésében foglaltak alapján 
Abony Város Önkormányzata a Gyöngyszemek Óvodája Alapító Okiratát az alábbiak 
szerint módosítja:  
 
Az Alapító Okirat 3. pontja az alábbiakra módosul:  

3.   Törzsszáma: 685797 
      OM azonosítója: 032794 

 
Az Alapító Okirat 6. pontja az alábbiakra módosul:  

 
4. Az intézmény feladata és alaptevékenysége. 

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő 
intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai 
életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. 
Alaptevékenységi körében ellátja a gyermekek személyiségének és képességeinek 
fejlesztését, közösségi életre történő felkészítését, a szociálisan hátrányos helyzetű 
gyermekek differenciált fejlesztését, fejlődésének elősegítését. 
Saját programja alapján felvállalja a részképesség kieséssel, beilleszkedési és 
magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlődésének segítését. 
Felvállalja a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését az 
alábbiak szerint: 
a/ Érzékszervi fogyatékos, enyhe fokban értelmi fogyatékos és beszédfogyatékos 
gyermekek, csoportonként maximum 2 fő. 
b/ Nevelési, tanulási folyamatban akadályozott, csoportonként maximum 3 fő. 

Felvállalja az oktatási és kulturális miniszter által kiadott személyiségfejlesztő, 
tehetséggondozó, felzárkóztató program szerint foglalkoztatást. 
 
Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: 

 
Alaptevékenység TEÁOR száma:  

8510 Iskolai előkészítő oktatás  
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Alaptevékenység szakágazat száma: 
851020 Óvodai nevelés 

 
Alaptevékenységi szakfeladatok: 

80111-5 Óvodai nevelés 
80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 
55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés 

 
Az Alapító Okirat 8. pontja az alábbiakra módosul:  
 
8.  Az intézmény gazdálkodási szempontból részben önálló költségvetési szerv, önálló 

munkáltatói hatáskörrel. Az intézmény az előirányzatok feletti rendelkezési 
jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmény gazdasági és 
pénzügyi feladatainak ellátására a Abony Város Polgármesteri Hivatalát (2740 
Abony, Kossuth tér 1.) jelöli ki. 
Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytathat. 

 
Abony, 2008. január „…”                                  

       Romhányiné Dr. Balogh Edit s. k. 
        polgármester 
 

- - - 
 

17./ Napirendi pont tárgya: Somogyi Imre Általános Iskola Alapító Okiratának 
módosítása   

      
      Napirendi pont előadója: Bánné Hornyik Mária Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln. 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: előadónak felkérte Bánné Hornyik Máriát, az Oktatási, 
Sport és Kulturális Bizottság elnökét. 
 
Bánné Hornyik Mária: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel? 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot, és a következő határozatot hozta: 
 

32/2008. (I. 31.) 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. törvényben, valamint a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltakat, a Somogyi Imre 
Általános Iskola Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
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1. Az Alapító Okirat 2. pontja az alábbiakra módosul:  
Törzsszáma: 685742 
OM azonosítója: 037772 

 
2. Az Alapító Okirat 3. pontja az alábbiakra módosul:  
 Alaptevékenység TEÁOR száma:  

8520 Alapfokú oktatás  
Alaptevékenység szakágazat száma: 

852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével) 
 

3. Az Alapító Okirat 6. pontja az alábbiakra módosul:  
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmény gazdasági és 
pénzügyi feladatainak ellátására Abony Város Polgármesteri Hivatalát (2740 
Abony, Kossuth tér 1.) jelöli ki. 
 
Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlanok maradnak.  
 

4.  A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit 
polgármestert az Alapító Okirat módosításának, valamint az egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratnak az aláírására. 

 
5. A változás törzskönyvi nyilvántartásba történő átvezetéséhez kapcsolódó 

intézkedéseket meg kell tenni.  
 
Határidő: 2008. február 15.  
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik:    
Somogyi Imre Általános Iskola  
Gazdasági Osztály 
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. Dr. Ecseki Ildikó aljegyző 
5. Somogyi Imre Általános Iskola  
6. Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális 

Igazgatósága 
7. Gazdasági Osztály 
8. Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

 
- - - 

 
SOMOGYI IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA 

Alapító Okirat 
 

MÓDOSÍTÁS 
 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (1) bekezdésében, továbbá a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésében foglaltak alapján 
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Abony Város Önkormányzata a Somogyi Imre Általános Iskola Alapító Okiratát az alábbiak 
szerint módosítja:  
 
Az Alapító Okirat 2. pontja az alábbiakra módosul:  
 
2.   Törzsszáma: 685742 

            OM azonosítója: 037772 
 

Az Alapító Okirat 3. pontja az alábbiakra módosul:  
 

3.   Az intézmény feladata és alaptevékenysége 
Az intézmény feladata az általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és 
oktatás. A nevelés, oktatás lehetővé teszi a tanulók érdeklődésének, képességének és 
tehetségének megfelelő középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulást, 
pályaválasztást. 

Az intézmény feladata továbbá a 

- A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek – ezen 
belül dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, illetve kevert zavar – integrált oktatása. 

- A hátrányos helyzetű tanulók képesség-kibontakoztató felkészítése. 
- Iskolaotthonos oktatás az 1-4. évfolyamon, évfolyamonként egy osztály. 
- Képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés. 

 
Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: 

 
Alaptevékenység TEÁOR száma:  

8520 Alapfokú oktatás  
Alaptevékenység szakágazat száma: 

852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével) 
Alaptevékenységi szakfeladatok: 

80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 
- Emelt óraszámú testnevelés oktatás, a 2005/2006. tanévben az 1-8. 

évfolyamon, évfolyamonként két osztály.  
- Emelt óraszámú idegen nyelvoktatás, az 5-8. évfolyamon nívócsoportos 

oktatásban. 
- Emelt óraszámú matematika-informatika oktatás, az 5-8. évfolyamon 

nívócsoportos oktatásban. 
80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai 

nevelése, oktatása 
80511-3 Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 
55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés 
92403-6 Diáksport    

 
Az Alapító Okirat 6. pontja az alábbiakra módosul:  
6. Gazdálkodási jogkör: 

A szerv a gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel részben önálló 
gazdálkodó költségvetési szerv. 
Az intézmény az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes 
jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. 
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Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmény gazdasági és 
pénzügyi feladatainak ellátására Abony Város Polgármesteri Hivatalát (2740 Abony, 
Kossuth tér 1.) jelöli ki. 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 
Abony, 2008. január „…”                               
        Romhányiné Dr. Balogh Edit s. k. 
         polgármester 
 

- - - 
 

18./ Napirendi pont tárgya: Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának 
módosítása   

      
      Napirendi pont előadója: Bánné Hornyik Mária Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln. 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: előadónak felkérte Bánné Hornyik Máriát, az Oktatási, 
Sport és Kulturális Bizottság elnökét. 
 
Bánné Hornyik Mária: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel? 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot, és a következő határozatot hozta: 
 

33/2008. (I. 31.) 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. törvényben, valamint a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltakat, a Gyulai Gaál 
Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító 
Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. Az Alapító Okirat 2. pontja az alábbiakra módosul:  
Törzsszáma: 685753 
OM azonosítója: 037771 

 
2. Az Alapító Okirat 3. pontja az alábbiakra módosul:  

Alaptevékenység TEÁOR száma:  
8520 Alapfokú oktatás  

Alaptevékenység szakágazat száma: 
852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével) 
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3. Az Alapító Okirat 6. pontja az alábbiakra módosul:  
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmény gazdasági és 
pénzügyi feladatainak ellátására Abony Város Polgármesteri Hivatalát (2740 
Abony, Kossuth tér 1.) jelöli ki. 
 
Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlanok maradnak.  
 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit 
polgármestert az Alapító Okirat módosításának, valamint az egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratnak az aláírására. 

 
5. A változás törzskönyvi nyilvántartásba történő átvezetéséhez kapcsolódó 

intézkedéseket meg kell tenni.  
 
Határidő: 2008. február 15.  
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Végrehajtásban közreműködik:    
Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  
Gazdasági Osztály 
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. Dr. Ecseki Ildikó aljegyző 
5. Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  
6. Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága 
7. Gazdasági Osztály 
8. Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

 
- - - 

 
GYULAI GAÁL MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI 

INTÉZMÉNY 
Alapító Okirat 

 
MÓDOSÍTÁS 

 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (1) bekezdésében, továbbá a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésében foglaltak alapján 
Abony Város Önkormányzata a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:  

 
Az Alapító Okirat 2. pontja az alábbiakra módosul:  
 
2.   Törzsszáma: 685753 

            OM azonosítója: 037771 
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Az Alapító Okirat 3. pontja az alábbiakra módosul:  
 

3.   Az intézmény feladata és alaptevékenysége 
Az intézmény feladata az általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és 
oktatás. A nevelés, oktatás lehetővé teszi a tanulók érdeklődésének, képességének és 
tehetségének megfelelő középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulást, 
pályaválasztást. 

Az intézmény feladata továbbá  

- A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek – ezen 
belül szurdopedagógiai, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, illetve kevert zavar – 
integrált oktatása. 

- Iskolaotthonos oktatás az 1-4. évfolyamon, évfolyamonként 1 osztály. 
- Képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés. 
 
Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: 

 
Alaptevékenység TEÁOR száma:  

8520 Alapfokú oktatás  
 
Alaptevékenység szakágazat száma: 

852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével) 
 
Alaptevékenységi szakfeladatok: 
80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 

- Emelt óraszámú ének-zene oktatás az 1-8. évfolyamon, évfolyamonként 
egy osztály.  

- Emelt óraszámú idegen nyelv oktatás az 5-8. évfolyamon, nívócsoportos 
oktatásban. 

       80131-3 Alapfokú művészet-oktatás 
- Táncművészet: 

- társastánc 
- modern kortárs tánc 
- néptánc 

- Képző- és iparművészet: 
- szobrászat 

- Szín- és bábművészet:  
- színjátszás 

80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
nevelése, oktatása 

80511-3 Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 
55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés 
92403-6 Diáksport 

 
Az Alapító Okirat 6. pontja az alábbiakra módosul:  
 
7. Gazdálkodási jogkör: 

A szerv a gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel részben önálló 
gazdálkodó költségvetési szerv. 
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Az intézmény az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes 
jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmény gazdasági és 
pénzügyi feladatainak ellátására Abony Város Polgármesteri Hivatalát (2740 Abony, 
Kossuth tér 1.) jelöli ki. 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 
Abony, 2008. január „…”                                  

Romhányiné Dr. Balogh Edit s. k. 
polgármester 

 
- - - 

 
19./ Napirendi pont tárgya: Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Alapító 
Okiratának módosítása   

      
      Napirendi pont előadója: Bánné Hornyik Mária Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln. 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: előadónak felkérte Bánné Hornyik Máriát, az Oktatási, 
Sport és Kulturális Bizottság elnökét. 
 
Bánné Hornyik Mária: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel? 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot, és a következő határozatot hozta: 
 

34/2008. (I. 31.) 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. törvényben, valamint a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltakat, a Montágh Imre 
Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. Az Alapító Okirat 2. pontja az alábbiakra módosul:  
Törzsszáma: 685764 
OM azonosítója: 038547 

 
2. Az Alapító Okirat 3. pontja az alábbiakra módosul:  

Alaptevékenység TEÁOR száma:  
8520 Alapfokú oktatás  

Alaptevékenység szakágazat száma: 
852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével) 
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3. Az Alapító Okirat 6. pontja az alábbiakra módosul:  
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmény gazdasági és 
pénzügyi feladatainak ellátására Abony Város Polgármesteri Hivatalát (2740 
Abony, Kossuth tér 1.) jelöli ki. 
 
Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlanok maradnak.  
 

4.  A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit 
polgármestert az Alapító Okirat módosításának, valamint az egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratnak az aláírására. 

 
5. A változás törzskönyvi nyilvántartásba történő átvezetéséhez kapcsolódó 

intézkedéseket meg kell tenni. 
 

Határidő: 2008. február 15.  
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Végrehajtásban közreműködik:    
Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény  
Gazdasági Osztály 
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. Dr. Ecseki Ildikó aljegyző 
5. Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény 
6. Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága 
7. Gazdasági Osztály 
8. Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

 
- - - 

 
MONTÁGH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS 

EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY 
 

Alapító Okirata 
 

MÓDOSÍTÁS 
 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésében foglaltak alapján 
Abony Város Önkormányzata a Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:  
 
Az Alapító Okirat 2. pontja az alábbiakra módosul:  
 
2.   Törzsszáma: 685764 

            OM azonosítója: 038547 
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Az Alapító Okirat 3. pontja az alábbiakra módosul:  
 

3.   Az intézmény feladata és alaptevékenysége 
Az intézmény feladata a sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános 
műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és oktatás. A nevelés, oktatás lehetővé 
teszi a tanulók érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelő 
középiskolai, ill. szakiskolai továbbtanulást, pályaválasztást. 
Az intézmény ellátja a középsúlyos fogyatékos gyermekek óvodai nevelését, 
iskolai életmódra felkészítését. 
Az intézmény az 1993. évi a közoktatásról szóló LXXIX. törvény 33. § (12), 34. §, 36. § 
és a 10/1994. (V. 13.) MKM rendelet a pedagógiai szakmai szolgáltatásról valamint a 
14/1994. (VI. 24) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai 
szakszolgálatokról alapján pedagógiai szakmai és szakszolgálati szolgáltatási 
feladatokat lát el a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos 
nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása segítése céljából. 
 
1. A pedagógiai szakmai szolgáltatás területén az alábbi feladatokat látja el: 

1.1. szaktanácsadás, melynek feladata az oktatási, pedagógiai módszerek 
megismertetése és terjesztése, 

1.2. igazgatási, pedagógiai szolgáltatás, melynek feladata programok, tantervek 
készítése, iskolaszerkezeti tanácsadás, információk közvetítése, tantervek, 
tankönyvek, taneszközök megismertetése, felhasználásuk segítése, az óvodai 
nevelési program és az iskolai pedagógiai program készítésében való 
közreműködés, 

1.3. a pedagógusok képzésének, továbbképzésének, átképzésének, 
önképzésének szervezése. 

2. A pedagógiai szakszolgálatok területén ellátja az alábbi területeket: 
2.1.  gyógypedagógiai tanácsadás, 
2.2.  logopédiai ellátás, 
2.3.  gyógytestnevelés ellátása, 
2.4.  utazó szakemberek segítségével a többi gyermekkel, tanulóval együtt 

nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók fejlesztése, 
fejlesztésének segítése. 

 
A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény a szolgáltatásokat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 20. §. (1) 
bekezdésében jelölt intézménytípusra látja el.  
 
Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: 
Alaptevékenység TEÁOR száma:  

8520 Alapfokú oktatás  
 
Alaptevékenység szakágazat száma: 

852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével) 
 
Alaptevékenységi szakfeladatok: 

80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
nevelése, oktatása  
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80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése  
55136-0 Otthoni ellátás keretében biztosított különleges gyógypedagógiai 

(konduktív pedagógiai) gondozás 
80521-2 Pedagógiai szakszolgálat 
80541-0 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 
80511-3 Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 
55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés 
55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés 
92403-6 Diáksport 

 
Az Alapító Okirat 6. pontja az alábbiakra módosul:  
 
8. Gazdálkodási jogkör: 

A szerv a gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel részben önálló 
gazdálkodó költségvetési szerv. 
Az intézmény az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes 
jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmény gazdasági és 
pénzügyi feladatainak ellátására Abony Város Polgármesteri Hivatalát (2740 Abony, 
Kossuth tér 1.) jelöli ki. 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 
Abony, 2008. január „…”                                  

Romhányiné Dr. Balogh Edit s. k. 
polgármester 

- - - 
 
Gulykáné Gál Erzsébet képviselő az ülésterembe visszament, így a jelenlévő 
képviselők száma 16 fő. 
 

- - - 
 

20./ Napirendi pont tárgya: Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola Alapító 
Okiratának módosítása   

      
      Napirendi pont előadója: Bánné Hornyik Mária Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln. 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: előadónak felkérte Bánné Hornyik Máriát, az Oktatási, 
Sport és Kulturális Bizottság elnökét. 
 
Bánné Hornyik Mária: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel? 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot, és a következő határozatot hozta: 
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35/2008. (I. 31.) 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. törvényben, valamint a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltakat, a Kinizsi Pál 
Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okiratát az alábbiak szerint 
módosítja: 
 

1. Az Alapító Okirat 2. pontja az alábbiakra módosul:  
Törzsszáma: 685731 
OM azonosítója: 032618 

 
2. Az Alapító Okirat 3. pontja az alábbiakra módosul:  

Alaptevékenység TEÁOR száma:  
8531 Általános középfokú oktatás  

Alaptevékenység szakágazat száma: 
853100 Általános középfokú oktatás  

 
3. Az Alapító Okirat 6. pontja az alábbiakra módosul:  

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmény gazdasági és 
pénzügyi feladatainak ellátására Abony Város Polgármesteri Hivatalát (2740 
Abony, Kossuth tér 1.) jelöli ki. 
Az Alapító Okirat 6. pontjában feltüntetésre kerül: Az intézmény vállalkozói 
tevékenységet nem folytathat. 
 
Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlanok maradnak.  
 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit 
polgármestert az Alapító Okirat módosításának, valamint az egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratnak az aláírására. 

 
5. A változás törzskönyvi nyilvántartásba történő átvezetéséhez kapcsolódó 

intézkedéseket meg kell tenni.  
 
Határidő: 2008. február 15.  
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Végrehajtásban közreműködik:    
Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola  
Gazdasági Osztály 
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. Dr. Ecseki Ildikó aljegyző 
5. Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola  
6. Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága 
7. Gazdasági Osztály 
8. Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 
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KINIZSI PÁL GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA 
 

Alapító Okirat 
 

MÓDOSÍTÁS 
 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (1) bekezdésében, továbbá 
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésében foglaltak alapján 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kinizsi Pál Gimnázium és 
Szakközépiskola Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:  
 
Az Alapító Okirat 2. pontja az alábbiakra módosul:  
 
2.   Törzsszáma: 685731 

OM azonosítója: 032618 
 

Az Alapító Okirat 3. pontja az alábbiakra módosul:  
 
 

3.   Az intézmény feladata és alaptevékenysége 
A gimnázium és szakközépiskola feladata biztosítani az általános műveltséget 
megalapozó szakmai, valamint érettségi vizsgára és felsőfokú tanulmányok 
megkezdésére és a munkába állásra felkészítő nevelést és oktatást. 
 
Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: 
Alaptevékenység TEÁOR száma:  

8531 Általános középfokú oktatás  
 
Alaptevékenység szakágazat száma: 

853100 Általános középfokú oktatás  
 
Alaptevékenységi szakfeladatok: 

80214-4 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás;  
80217-7 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás  
80224-1 Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás 

- ügyviteli szakmacsoporton belüli szakképzés 
- informatikai szakmacsoporton belüli szakképzés 
- öt évfolyamos gimnáziumi képzés 
- közgazdasági szakmacsoporton belüli szakképzés 

80216-6 Gimnáziumi felnőttoktatás  
80219-9 Szakközépiskolai felnőttoktatás  
80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás 
55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés 
92403-6 Diáksport 

 
Az Alapító Okirat 6. pontja az alábbiakra módosul:  
 
9.  Gazdálkodási jogkör: 

A szerv a gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel részben önálló 
gazdálkodó költségvetési szerv. 
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Az intézmény az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes 
jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmény gazdasági és 
pénzügyi feladatainak ellátására Abony Város Polgármesteri Hivatalát (2740 Abony, 
Kossuth tér 1.) jelöli ki. 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 

Abony, 2008. január „…”                                  
Romhányiné Dr. Balogh Edit s. k. 

polgármester 
 

- - - 
 

21./ Napirendi pont tárgya: Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény Alapító Okiratának módosítása   

      
      Napirendi pont előadója: Bánné Hornyik Mária Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln. 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: előadónak felkérte Bánné Hornyik Máriát, az Oktatási, 
Sport és Kulturális Bizottság elnökét. 
 
Bánné Hornyik Mária: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel? 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot, és a következő határozatot hozta: 
 

36/2008. (I. 31.) 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. törvényben, valamint a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltakat, a Bihari János 
Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratát az 
alábbiak szerint módosítja: 
 

1. Az Alapító Okirat 2. pontja az alábbiakra módosul:  
Törzsszáma: 685775 
OM azonosítója: 039968 

 
2. Az Alapító Okirat 3. pontja az alábbiakra módosul:  

Alaptevékenység TEÁOR száma:  
8520 Alapfokú oktatás  

Alaptevékenység szakágazat száma: 
852020 Alapfokú művészetoktatás 
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3. Az Alapító Okirat 5. pontja az alábbiakra módosul:  
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmény gazdasági és 
pénzügyi feladatainak ellátására Abony Város Polgármesteri Hivatalát (2740 
Abony, Kossuth tér 1.) jelöli ki. 

Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytathat. 
 
Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlanok maradnak.  
 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit 
polgármestert az Alapító Okirat módosításának, valamint az egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratnak az aláírására. 

 
5. A változás törzskönyvi nyilvántartásba történő átvezetéséhez kapcsolódó 

intézkedéseket meg kell tenni.  
 
Határidő: 2008. február 15.  
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Végrehajtásban közreműködik:    
Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  
Gazdasági Osztály 
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. Dr. Ecseki Ildikó aljegyző 
5. Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  
6. Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága 
7. Gazdasági Osztály 
8. Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

 
- - - 

 
BIHARI JÁNOS ZENEISKOLA,  

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 
 

Alapító Okirat 
 

MÓDOSÍTÁS 
 

Az államháztartásról szóló XXXVIII. törvény 88. § (1) bekezdésében, továbbá a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésében foglaltak alapján 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bihari János Zeneiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:  

 
Az Alapító Okirat 2. pontja az alábbiakra módosul:  
 
2.   Törzsszáma: 685775 

            OM azonosítója: 039968 
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Az Alapító Okirat 3. pontja az alábbiakra módosul:  
 

3.   Az intézmény feladata és alaptevékenysége 
Az intézmény feladata az alapfokú művészetoktatás, zeneművészet. A 
művészetoktatás lehetővé teszi a tanulók érdeklődésének, képességének és 
tehetségének megfelelő középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulást, 
pályaválasztást. 

 
Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: 
Alaptevékenység TEÁOR száma:  

8520 Alapfokú oktatás 
 
Alaptevékenység szakágazat száma: 

852020 Alapfokú művészetoktatás 
 
Alaptevékenységi szakfeladatok: 

80131-3 Alapfokú művészet-oktatás zeneművészeti és táncművészeti ágon 

 
Az Alapító Okirat 5. pontja az alábbiakra módosul:  

 
5. Gazdálkodási jogkör: 

A szerv a gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel részben önálló 
gazdálkodó költségvetési szerv. 
Az intézmény az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes 
jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmény gazdasági és pénzügyi 
feladatainak ellátására Abony Város Polgármesteri Hivatalát (2740 Abony, Kossuth tér 
1.) jelöli ki. 
Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytathat. 
Abony, 2008. január „…”                             

Romhányiné Dr. Balogh Edit s. k. 
polgármester 

 
- - - 

 
22./ Napirendi pont tárgya: Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának 

módosítása   
      
      Napirendi pont előadója: Bánné Hornyik Mária Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln. 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: előadónak felkérte Bánné Hornyik Máriát, az Oktatási, 
Sport és Kulturális Bizottság elnökét. 
 
Bánné Hornyik Mária: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy az Abonyi Lajos Falumúzeum működtetése 
a levéltár tevékenység, vagy az még nem került bele? 
 
Bánné Hornyik Mária: elmondta, hogy a Falumúzeum működtetése még nem került bele 
az Alapító Okiratba. 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy ha átvételre kerül a Falumúzeum 
működtetése, akkor kiegészítésre kerül az Alapító Okirat. 
Kérdezte, hogy van-e még kérdés, észrevétel? 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot, és a következő határozatot hozta: 
 

37/2008. (I. 31.) 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. törvényben foglaltakat, a 
Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. Az Alapító Okirat 3. pontja az alábbira módosul:  
Törzsszáma: 685818 
       

2. Az Alapító Okirat 5. pontja az alábbiakkal egészül ki:  
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmény gazdasági és 
pénzügyi feladatainak ellátására Abony Város Polgármesteri Hivatalát (2740 
Abony, Kossuth tér 1.) jelöli ki. 

3. Az Alapító Okirat 6. pontja az alábbiakkal egészül ki:  
Alaptevékenység TEÁOR száma:  

9101 Könyvtári, levéltári tevékenység  
Alaptevékenység szakágazat száma: 

910100 Könyvtári, levéltári tevékenység  
 
Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlanok maradnak.  
 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit 
polgármestert az Alapító Okirat módosításának, valamint az egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratnak az aláírására. 

 
5. A változás törzskönyvi nyilvántartásba történő átvezetéséhez kapcsolódó 

intézkedéseket meg kell tenni.  
 
Határidő: 2008. február 15.  
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik:    
Művelődési Ház és Könyvtár  
Gazdasági Osztály 
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 
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 A határozatról értesül:  
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
3. Dr. Németh Mónika jegyző 
4. Dr. Ecseki Ildikó aljegyző 
5. Művelődési Ház és Könyvtár  
6. Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága 
7. Gazdasági Osztály 
8. Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

 
- - - 

 
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 

Alapító Okirata 
 

MÓDOSÍTÁS 
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (1) bekezdésében foglaltak 
alapján Abony Város Önkormányzata a Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratát az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
Az Alapító Okirat 3. pontja az alábbiakra módosul:  
  3.   Törzsszáma: 685818 
 
Az Alapító Okirat 5. pontja az alábbiakra módosul:  

 
 5. Az intézmény jogállása: 
Önálló munkáltatói jogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési 
intézmény. 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmény gazdasági és 
pénzügyi feladatainak ellátására Abony Város Polgármesteri Hivatalát (2740 
Abony, Kossuth tér 1.) jelöli ki. 

 
Az Alapító Okirat 6. pontja az alábbiakra módosul:  

6. Az intézmény tevékenysége: 
Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: 
Alaptevékenység TEÁOR száma:  

9101 Könyvtári, levéltári tevékenység  
 
Alaptevékenység szakágazat száma: 

910100 Könyvtári, levéltári tevékenység  
 
Alaptevékenységi szakfeladatok: 

92312-7 közművelődési, könyvtári tevékenység 
92181-5 művelődési központok, házak tevékenysége 
80401-7 iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás 
22121-4 Lapkiadás 
 

Abony, 2008. január „…”                       Romhányiné Dr. Balogh Edit s. k.  
         polgármester 
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- - - 
 

23./ Napirendi pont tárgya: Városi Sportcsarnok Alapító Okiratának módosítása 
      

      Napirendi pont előadója: Bánné Hornyik Mária Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: előadónak felkérte Bánné Hornyik Máriát, az Oktatási, 
Sport és Kulturális Bizottság elnökét. 
 
Bánné Hornyik Mária: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel? 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot, és a következő határozatot hozta: 
 

38/2008. (I. 31.) 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. törvényben foglaltakat, az 
Abony Városi Sportcsarnok Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. Az Alapító Okirat 2. pontja az alábbiakra módosul:  
Törzsszáma: 650836 
      
  

2. Az Alapító Okirat 4. pontja az alábbiakra módosul:  
Alaptevékenység TEÁOR száma:  

9311 Sportlétesítmény működtetése  
Alaptevékenység szakágazat száma: 

931100 Sportlétesítmény működtetése  
 

3. Az Alapító Okirat 6. pontja az alábbiakra módosul:  
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmény gazdasági és 
pénzügyi feladatainak ellátására Abony Város Polgármesteri Hivatalát (2740 
Abony, Kossuth tér 1.) jelöli ki. 
 
Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlanok maradnak.  
 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit 
polgármestert az Alapító Okirat módosításának, valamint az egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratnak az aláírására. 

 
5. A változás törzskönyvi nyilvántartásba történő átvezetéséhez kapcsolódó 

intézkedéseket meg kell tenni.  
 



 79 

Határidő: 2008. február 15.  
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Végrehajtásban közreműködik:    
Abony Városi Sportcsarnok  
Gazdasági Osztály 
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. Dr. Ecseki Ildikó aljegyző 
5. Abony Városi Sportcsarnok  
6. Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága 
7. Gazdasági Osztály 
8. Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

 
- - - 

 
ABONY VÁROSI SPORTCSARNOK 

Alapító Okirata 
 

MÓDOSÍTÁS 
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (1) bekezdésében foglaltak 
alapján Abony Város Önkormányzata az Abony Városi Sportcsarnok Alapító Okiratát az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
Az Alapító Okirat 2. pontja az alábbiakra módosul:  
 
2.   Törzsszáma: 650836 
 
Az Alapító Okirat 4. pontja az alábbiakra módosul:  

 
4.  Az intézmény feladata: városi szinten jelentkező diák-, szabadidős és versenysport 

feladatok ellátása, az önkormányzat sportlétesítményeinek fenntartása, üzemeltetése, 
karbantartása. 

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: 
 

Alaptevékenység TEÁOR száma:  
9311 Sportlétesítmény működtetése  

 
Alaptevékenység szakágazat száma: 

931100 Sportlétesítmény működtetése  
 
Alaptevékenységi szakfeladatok: 

92401-4 Sportlétesítmények, sportintézmények működtetése 
92404-7 Sportcélok és faladatok 
92402-5 Verseny- és élsport  
92403-6 Diáksport  
92602-9 Máshová nem sorolt sporttevékenységek 
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75195-7 A szórakozás, kultúra, sport ágazatban végzett vállalkozási   
 tevékenységek 

 
Az Alapító Okirat 6. pontja az alábbiakra módosul:  
 
10. Az intézmény gazdálkodási szempontból részben önállóan gazdálkodó 

költségvetési szerv. 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmény gazdasági és 
pénzügyi feladatainak ellátására Abony Város Polgármesteri Hivatalát (2740 Abony, 
Kossuth tér 1.) jelöli ki. 

 
Abony, 2008. január „…”                       

Romhányiné Dr. Balogh Edit s. k. 
polgármester 

 
- - - 

 
24./ Napirendi pont tárgya: Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 

      
      Napirendi pont előadója: Kovács László Ügyrendi és Közb. Biz. Eln. 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: előadónak felkérte Kovács Lászlót, az Ügyrendi és 
Közbiztonsági Bizottság elnökét. 
 
Kovács László: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel? 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot, és a következő határozatot hozta: 
 

39/2008. (I. 31.) 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. törvényben foglaltakat, a 
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 
1. Az Alapító Okirat 2. pontjában a PIR törzsszám elnevezése az alábbira 

módosul:  
 
Törzskönyvi azonosító szám: 390703 
       

2. Az Alapító Okirat 9. pontja az alábbiakra módosul:  
 
Alaptevékenység TEÁOR száma: 8411 Általános közigazgatás  
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Alaptevékenység szakágazat száma: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint 
többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
 
Alaptevékenység szakfeladatok száma és elnevezése:  
22121-4 Lapkiadás 
45202-5 Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása 
55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés 
55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés 
74991-4 Máshová nem sorolt gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás 
75113-1 Országos hatáskörű szervek igazgatási tevékenysége 
75115-3 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 

 tevékenysége 
75116-4 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási 

 tevékenysége 
75117-5 Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok 

 végrehajtása 
75118-6 Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok 

 végrehajtása 
75175-7 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények 

ellátó, kisegítő szolgálatai 
75184-5 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 
75187-8 Közvilágítási feladatok 
75192-2 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
75195-7  A szórakozás, kultúra, sport ágazatban végzett vállalkozási   

  tevékenységek 
75196-6 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások feladatra nem 

tervezhető elszámolása 
75199-9 Finanszírozási műveletek elszámolása 
80111-5 Óvodai nevelés 
80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 
80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 
80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai 

nevelése, oktatása 
80112-6        Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 
80131-3 Alapfokú művészet-oktatás 
80214-4 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás 
80217-7 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás 
80401-7 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás 
80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás 
80511-3 Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 
80521-2 Pedagógiai szakszolgálat 
80541-0 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 
85121-9 Háziorvosi szolgálat 
85124-2 Járóbetegek-gondozó intézeti ellátása 
85129-7 Védőnői szolgálat 
85191-2 Anya-, gyermek- és csecsemővédelem 
85328-8 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás 
85331-1        Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 
85332-2 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 
85333-3 Munkanélküli ellátások 
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85334-4 Eseti pénzbeli szociális ellátások 
85335-5 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 
92181-5 Művelődési központok, házak tevékenysége 
92312-7 Közművelődési könyvtári tevékenység 
92401-4 Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése 
92402-5 Verseny- és élsport 
92403-6 Diáksport 
92404-7 Sportcélok és feladatok 
92602-9 Máshová nem sorolt sporttevékenység 
93092-1 Családi ünnepek szervezése 

 
3. Az Alapító Okirat 11. pontja az alábbiakkal egészül ki:  

 
- Gyöngyszemek Óvodája, 2740 Abony, Köztársaság u. 11/A. 
- Pingvines Óvoda, 2740 Abony, Bethlen G. u. 5. 
- Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, 2740 Abony, Tószegi u. 58/A. 
- Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 2740 

Abony, Kálvin u. 11. 
- Somogyi Imre Általános Iskola, 2740 Abony, Szelei u. 1. 
- Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani  

Intézmény, 2740 Abony, Bicskei u. 2. 
- Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola, 2740 Abony, Kossuth tér 18. 
- Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 2740 Abony, Kálvin 

u. 1. 
- Művelődési Ház és Könyvtár, 2740 Abony, Csillag Zs. u. 2. 

 
Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlanok maradnak.  

 
4.  A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert az 

Alapító Okirat módosításának, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratnak az aláírására. 

 
5. A változás törzskönyvi nyilvántartásba történő átvezetéséhez kapcsolódó 

intézkedéseket meg kell tenni.  
 
Határidő: 2008. február 15.  
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik:    
Gazdasági Osztály 
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. Dr. Ecseki Ildikó aljegyző 
5. Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága 
6. Gazdasági Osztály 
7. Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

 
- - - 
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Abony Város Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatalának 

Alapító Okirata 
 

MÓDOSÍTÁS 
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (1) bekezdésében foglaltak 
alapján Abony Város Önkormányzata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát az alábbiak 
szerint módosítja:  
 
Az Alapító Okirat 2. pontja az alábbiakra módosul:  
       
     2./ A költségvetési szervet azonosító adatok: 

 
KSH száma:                  1327872 
Törzskönyvi azonosító szám:  390703 
Adószáma:                  15390709-2-13 
       

Az Alapító Okirat 9. pontja az alábbiakra módosul:  
 
9./ A költségvetési szerv alapvető tevékenysége szerint 
 

Alaptevékenység TEÁOR száma: 8411 Általános közigazgatás  
 
Alaptevékenység szakágazat száma: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint 
többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
 
Alaptevékenység szakfeladatok száma és elnevezése:  
22121-4 Lapkiadás 
45202-5 Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása 
55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés 
55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés 
74991-4 Máshová nem sorolt gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás 
75113-1 Országos hatáskörű szervek igazgatási tevékenysége 
75115-3 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 

 tevékenysége 
75116-4 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási 

 tevékenysége 
75117-5 Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok 

 végrehajtása 
75118-6 Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok 

 végrehajtása 
75175-7 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények 

ellátó, kisegítő szolgálatai 
75184-5 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 
75187-8 Közvilágítási feladatok 
75192-2 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
75195-7  A szórakozás, kultúra, sport ágazatban végzett vállalkozási   

  tevékenységek 
75196-6 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások feladatra nem 
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tervezhető elszámolása 
75199-9 Finanszírozási műveletek elszámolása 
80111-5 Óvodai nevelés 
80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 
80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 
80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai 

nevelése, oktatása 
80112-6        Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 
80131-3 Alapfokú művészet-oktatás 
80214-4 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás 
80217-7 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás 
80401-7 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás 
80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás 
80511-3 Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 
80521-2 Pedagógiai szakszolgálat 
80541-0 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 
85121-9 Háziorvosi szolgálat 
85124-2 Járóbetegek-gondozó intézeti ellátása 
85129-7 Védőnői szolgálat 
85191-2 Anya-, gyermek- és csecsemővédelem 
85328-8 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás 
85331-1        Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 
85332-2 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 
85333-3 Munkanélküli ellátások 
85334-4 Eseti pénzbeli szociális ellátások 
85335-5 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 
92181-5 Művelődési központok, házak tevékenysége 
92312-7 Közművelődési könyvtári tevékenység 
92401-4 Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése 
92402-5 Verseny- és élsport 
92403-6 Diáksport 
92404-7 Sportcélok és feladatok 
92602-9 Máshová nem sorolt sporttevékenység 
93092-1 Családi ünnepek szervezése 

 
Az Alapító Okirat 11. pontja az alábbira módosul:  
 

11./ A költségvetési szervnek az alábbi, részben önálló költségvetési szervei 
működnek: 
 

- Gyöngyszemek Óvodája, 2740 Abony, Köztársaság u. 11/A. 
- Pingvines Óvoda, 2740 Abony, Bethlen G. u. 5. 
- Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, 2740 Abony, Tószegi u. 58/A. 
- Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 2740 

Abony, Kálvin u. 11. 
- Somogyi Imre Általános Iskola, 2740 Abony, Szelei u. 1. 
- Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani  

Intézmény, 2740 Abony, Bicskei u. 2. 
- Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola, 2740 Abony, Kossuth tér 18. 
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- Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 2740 Abony, Kálvin 
u. 1. 

- Művelődési Ház és Könyvtár, 2740 Abony, Csillag Zs. u. 2. 
- Városi Sportcsarnok, 2740 Abony, Kossuth tér 18. 
 
Abony, 2008. január „…”            

Romhányiné Dr. Balogh Edit s. k. 
polgármester 

 
- - - 

 
25./ Napirendi pont tárgya: ABOKOM Kht. Alapító Okiratának módosítása  

     
      Napirendi pont előadója: Kovács László Ügyrendi és Közb. Biz. Eln. 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: előadónak felkérte Kovács Lászlót, az Ügyrendi és 
Közbiztonsági Bizottság elnökét. 
 
Kovács László: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy a Közgyűlés 
kizárólagos hatáskörei közül kérte törölni az osztalékelőleget, mert az a közhasznúsággal 
ellentétes. A 367/2007. számú Képviselő-testületi határozat szerint az új társasági forma 
2008. január 1-jétől lép hatályba, míg az egységes szerkezetű Alapító Okirat november 1-
jét jelölte meg. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy az Alapító Okirat 29. pontjában a b) pont 
került törlésre, és helyette egy új b) pont került bele, hogy közhasznúsági jelentést kell 
elfogadni, bár a cég nem végez már közhasznú tevékenységet, ezért a következő 
módosítás során ez a pont is ki fog kerülni. 
Kérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel? 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot, és a következő határozatot hozta: 
 

40/2008. (I. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 9. §. (4) bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva, figyelembe véve a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. 
törvényben foglaltakat, az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Az ABOKOM Szolgáltató Közhasznú Társaság Alapító Okiratának 
módosítását a határozat melléklete szerint jóváhagyja. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit 
polgármestert a társaság Alapító Okiratát módosító okirat, valamint az 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására. 
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Határidő:  2008. február 8. 
Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik:  

ABOKOM KHT 
Dr. Tóta Áron ügyvéd 

 
A határozat melléklete ezen jegyzőkönyv mellékletét képezi! 
 

- - - 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: szünetet rendelt el. 
 
Szünet! 
 
A szünet után a Képviselő-testület folytatta munkáját. 
 
Az ülés folytatásakor Kovács László és Habony István képviselő nincs az 
ülésteremben, így a jelenlévő képviselők száma 16 fő. 
 

- - - 
 
Dr. Németh Mónika jegyző az ülésterembe visszajött. 
 

- - - 
 

26./ Napirendi pont tárgya: A gyermekek védelméről szóló 6/2000. (II. 29.) számú
 rendelet felülvizsgálata     

    
      Napirendi pont előadója: Bánné Hornyik Mária Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln. 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: előadónak felkérte Bánné Hornyik Máriát, az Oktatási és 
Kulturális Bizottság elnökét. 
 
Bánné Hornyik Mária: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A művészetoktatási 
térítési díjak szabályozásáról 2005-ben született meg a törvény, mely értelmében 
emelkedtek a térítési díjak. A városi Képviselő-testület helyi szabályozásban elfogadta, 
hogy az Önkormányzat a 2005/2006. tanévet megelőzően elkezdett tanulmányok 
esetében a tanulóknak hozzájárulást visszaigényelhetővé tegyenek. Az Oktatási Bizottság 
javasolta, hogy ezt a rendeletet évente felül kell vizsgálni, és fokozatosan csökkenteni kell 
a hozzájárulás mértékét évről-évre. Az előterjesztés melléklete tartalmazza, hogy a térítési 
díjak a 2008/2009. tanévben ismét emelkednek. A legjobb tanulók esetében is a 12.450 Ft 
15.000 Ft-ra emelkedik. A jelenlegi hozzájárulást a Képviselő-testület 45 %-ban, pontosan 
5.300 Ft-ban határozta meg. Az Oktatási Bizottság újratárgyalta, és módosítani kívánja a 
rendeletet. Három pontban kértek módosítást. A Bizottság olyan javaslattal élt a rendeletet 
tekintve, hogy csak azok a tanulók vehessen igénybe hozzájárulási támogatást, akik a 
2005/2006. tanév előtt kezdték meg a tanulmányaikat, és egy összegben a jelzett 
határidőig befizetik a térítési díjakat. Az előterjesztés 2. oldalán található táblázat szerint 
jelenleg 238 növendék kap hozzájárulási összeget. A második táblázatban több 
variációban kidolgozásra került, hogy ha csökkentik a hozzájárulást, a jelenlegi létszámot 
figyelembe véve mennyivel csökken a hozzájárulás mértéke. Az Oktatási Bizottság a 
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térítési díj 34 %-os hozzájárulását javasolta, 5100 Ft gyermekenkénti összeget, amely a 
jelenlegi hozzájárulást 49.980 Ft-al csökkentené. 
 
Kovács László képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők 
száma 17 fő. 
 
Az Oktatási Bizottság ülésén olyan javaslat született, hogy a gyermekeket, szülőket 
figyelembe véve, és a fenntartó gazdasági helyzetét is szem előtt tartva az lenne a 
legoptimálisabb, ha minimálisan csökkenne a hozzájárulás mértéke, és az 
Önkormányzatnak is lenne némi megtakarítása. A 238 fő nem biztos, hogy pontos 
létszámnak megmarad. A jelenlegi létszámnak megfelelően került kiszámításra a 
hozzájárulás mértéke. A rendelet 3. módosítása a (4) bekezdésben történik, mert úgy 
szólt, hogy a hozzájárulási kérelmet a polgármesternek kell benyújtani. A Bizottság úgy 
gondolta, hogy a polgármesternek nem kötelessége ilyen dolgokkal foglalkozni, ezért a 
kérelmet nyújtsák be közvetlen inkább az intézményvezetőknek. A rendelet 1. pontjában 
megfogalmazott jogosultság alapján a növendékek névsorát az illető intézményvezető 
benyújtja az Oktatási Bizottságnak. Az Oktatási Bizottság saját hatáskörében átruházva 
dönti el, hogy a rendelet értelmében ki az, aki a hozzájárulásra jogosult. A rendelet-
módosítás 2. pontja az Oktatási Bizottság javaslata alapján kiegészül 34 %-al, pontosan 
5100 Ft gyermekenkénti hozzájárulással. 
 
Retkes Mária: elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az előterjesztést. Az 
eredeti rendeletben szerepel, hogy amikor a Képviselő-testület 2005-ben megalkotta a 
rendeletet, az akkori Pénzügyi Bizottság részéről olyan javaslat született, hogy a 
hozzájárulás mértékét évente fokozatosan csökkenteni kell. A Pénzügyi Bizottság ezt 
szem előtt tartva a térítési díj 30 %-ában javasolta meghatározni a hozzájárulást, 4500 
Ft/fő értékben. 
 
Kocsiné Tóth Valéria: kérdezte, hogy mi a javaslat azokra a gyerekekre, akik már 
befizették az első részletet, tehát akik nem a teljes összeget fizették be, hanem 
részletfizetést alkalmaztak, azokat hogyan érinti ez a rendelet-módosítás? 
 
Bánné Hornyik Mária: elmondta, hogy ha a Képviselő-testület elfogadja az Oktatási 
Bizottság javaslatát és a rendelet-módosításban úgy szerepel, hogy csak azoknak jár a 
hozzájárulás, akik a meghatározott időre befizetik a teljes térítési díjat, akkor az kap 
hozzájárulást, aki befizeti határidőre a teljes összeget. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy az Oktatási Bizottság hatáskörében benne 
van-e a művészetoktatási hozzájárulásról való döntés? 
 
Dr. Németh Mónika: elmondta, hogy az SzMSz tartalmazza ezt a pontot is. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy két javaslat hangzott el a művészetoktatási 
hozzájárulás mértékének csökkentésére vonatkozóan. A Pénzügyi Bizottság a 
hozzájárulás mértékét a térítési díj 30 %-ára, azaz 4500 Ft-ra javasolta csökkenteni. 
Az Oktatási Bizottság javasolta, hogy a hozzájárulás mértéke a térítési díj 34 %-ára, azaz 
5100 Ft-ra csökkenjen. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Pénzügyi Bizottság javaslatának 
elfogadásáról. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 igen és 6 nem szavazattal, 6 tartózkodás 
mellett a Pénzügyi Bizottság javaslatát nem támogatta. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az Oktatási Bizottság javaslatának 
elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás 
mellett az Oktatási Bizottság javaslatát elfogadta. 
 
Ismertette a rendelet-módosításban foglaltakat. 

 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosítás 
elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás 
mellett az elhangzott módosítást elfogadta. 
 
Ismertette a rendelet 7/A. § (4) bekezdésének módosítását.  
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosítás 
elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett az elhangzott módosítást elfogadta. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a rendelet-módosítás elfogadásáról 
az elhangzott módosításokkal együtt. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett a rendelet-módosítást az elhangzott módosításokkal együtt elfogadta, és a 
következő rendeletet alkotta: 

 

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
3/2008. (I. 31.) számú rendelete 

a gyermekek védelméről szóló 6/2000.(II. 29.) számú rendeletének a módosításáról 
 

Abony Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. 16. §. /1/ bekezdése, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 157.§. (5) bekezdésében kapott felhatalmazása 
alapján a gyermekek védelméről szóló 6/2000.(II. 29.) számú rendeletét (továbbiakban: 
R.) a következők szerint módosítja: 
 
 

1. §. 
 
(1)  A rendelet 7/A. § (2) bekezdése az alábbira módosul:  

Az alapfokú művészetoktatási térítési díj hozzájárulás csak egy művészeti szakágban 
való részvételhez vehető igénybe, és azon gyermekek jogosultak a hozzájárulásra, 
akik művészetoktatási tanulmányaikat a 2005/2006. tanévet megelőzően kezdték meg, 
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és a térítési díj teljes összegét az intézmény házirendjében meghatározott határidőre 
befizették. 

 
(2)  A rendelet 7/A. § (3) bekezdése az alábbira módosul:  

A hozzájárulás mértéke a térítési díj 34 %-a, de legfeljebb évi 5.100 Ft. 
 

(3)  A rendelet 7/A. § (4) bekezdése az alábbira módosul:  
Az alapfokú művészetoktatási térítési díj hozzájárulási kérelmet az intézmény 
vezetőjének lehet benyújtani. A jogosult növendékek névsorát intézmény vezetője 
nyújtja be az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottsághoz a térítési díj befizetési 
határidejét követő 15 napon belül. 

 
2. §. 

 
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
Abony, 2008. január 31.                            
 
 Romhányiné Dr. Balogh Edit s. k.                         Dr. Németh Mónika s. k. 
  polgármester                                                   jegyző 

 
 

Kihirdetve: Abony, 2008. január 31.                        
 
                                                                                              Dr. Németh Mónika s. k. 
                                                                                                           jegyző 
 

- - - 
 

27./ Napirendi pont tárgya: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2008. évi   
     teljesítmény-követelményeinek meghatározása  
    
      Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: felkérte Kovács Lászlót, az Ügyrendi Bizottság elnökét, 
hogy a Bizottság módosító javaslatát a Képviselő-testület tagjaival ismertesse. 
 
Kovács László: elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a napirendet, és a 
következő módosítást tette. Az átfogó célokat javasolta kiegészíteni az e-közigazgatás 
bevezetéséhez kapcsolódó képzések megszervezése céllal. A ágazati és funkcionális 
céloknál az Informatikán belül az e-önkormányzás feltételeinek megteremtése célt 
javasolta kiegészíteni a bevezetéssel. 
 
 
Retkes Mária: elmondta, hogy az informatika területén belefoglaltatik ebbe a 
követelményrendszerbe, az Önkormányzat honlapjának fejlesztése, működtetése, 
karbantartása. A költségvetésnél figyelembe kell venni ennek a pontnak a betarthatóságát, 
tehát fedezetet kell biztosítani rá. A következő pontra hívta fel a figyelmet: A folyamat 
beépített ellenőrzés, és az utólagos vezetői ellenőrzés rendszer működtetésével az 
ellenőrzés hatékonyságának fokozása. 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy van-e még kérdés, észrevétel? 
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Ismertette az Ügyrendi Bizottság módosító javaslatát. 
 
Az Átfogó célok közé kerüljön be „Az e-közigazgatás bevezetéséhez kapcsolódó képzések 
megszervezése” cél. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosítás 
elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett az elhangzott módosítást elfogadta. 
 
Az Ágazati és funkcionális céloknál az Informatikán belül az e-önkormányzás feltételeinek 
megteremtése egészüljön ki a bevezetés szóval. 
 
Kérdezte, hogy ez azt jelenti, hogy el kell kezdeni a bevezetés feltételeinek 
megteremtését, és be is kell vezetni az e-önkormányzást? 
 
Kovács László: elmondta, hogy amennyire lehetőség van a megteremtésére. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: tehát az Ágazati és funkcionális céloknál az Informatikán 
belül az e-önkormányzás feltételeinek megteremtése egészüljön ki a bevezetés szóval. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosítás 
elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás 
mellett az elhangzott módosítást elfogadta. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslat elfogadásáról a módosító javaslatokkal együtt. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett a határozati javaslatot a módosító javaslatokkal együtt elfogadta, és a következő 
határozatot hozta: 
 

41/2008. (I. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe 
véve a köztisztviselők jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. 
törvényben foglaltakat  az alábbi határozatot hozza: 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez 2008. évben az alábbi 
teljesítménykövetelményeket állapítja meg:  
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A 2008. évi teljesítménykövetelmények  
 

Átfogó célok 
 
- komplex, magas színvonalú döntéshozatal garantálása, a döntési mechanizmus 

továbbfejlesztése, a végrehajtás ellenőrzése 
- kommunikációs tevékenység erősítése, az osztályok közötti együttműködés 

továbbfejlesztése 
- a település jövőképének tudatos alakítása 
- minőségirányítási rendszer működésének fenntartása, az auditor által feltárt 

hiányosságok kiküszöbölése, a jelenlegi rendszer által biztosított színvonal 
megőrzése, lehetőség szerint emelése 

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
törvény alkalmazása, az ügyintézési határidők betartása 

- Az önkormányzat működéséhez kapcsolódó feladatok gyors, szakszerű és 
jogszerű ellátása 

- Az e-közigazgatás bevezetéséhez kapcsolódó képzések megszervezése 
 

Ágazati és funkcionális célok 
 

Pénzügyi gazdálkodás, költségvetés, vagyongazdálkodás vagyonkezelés 
 

- pénzügyi egyensúly biztosítása, fejlesztések növelése érdekében a 
gazdálkodásba bevonható egyéb, külső pótlólagos források növelése 

- az éves költségvetés végrehajtása, az előirányzatok precíz vezetése 
- kintlévőségek csökkentésére irányuló intézkedések átgondolása, megvalósítása 
- a vagyongazdálkodási döntések szakszerű előkészítése és végrehajtása 
- az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás célú helyiségek működtetési 

feltételeinek biztosítása, az ehhez szükséges pénzügyi források egy részének 
biztosítása 

- a vagyonhasznosítás során a bevételek maximalizálása és a költségek 
optimalizálása 

 
Az önkormányzat testületének működése, államigazgatási feladatok 

 
- a testület és a bizottságok munkájának összehangolása 
- a kisebbségi önkormányzat munkájának segítése, a velük való együttműködés 

 
Területfejlesztés, környezetvédelem, idegenforgalom, turizmus 

 
- együttműködés és kapcsolattartás a térség településeivel, a többcélú kistérségi 

társulással 
- gazdasági fejlődés ösztönzése, vállalkozás élénkítés, foglalkoztatási helyzet 

javítása 
- nemzeti és uniós források lehívása, pályázatok előkészítése, benyújtása, 

menedzselése 
- településfejlesztési, környezetvédelmi és idegenforgalmi pályázatok gondozása 
- önkormányzat és intézményei európai uniós forrásszerzési lehetőségeinek 

feltárása és elősegítése 
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Informatika 
 

- az önkormányzat honlapjának fejlesztése, működtetése, karbantartása 
- e- önkormányzás feltételinek bevezetése, megteremtése 
- informatikai beszerzések, javítások, karbantartások folyamatosságát biztosító 

feladatok előkészítése 
- informatikai együttműködés javítása a hivatal és az intézmények között 

 
Ellenőrzés 

 
- a folyamatban épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) rendszer 

működtetésével az ellenőrzések hatékonyságának fokozása 
 

Személyzeti és Munkaügyek 
 

- magasan képzett, a megváltozott kihívások, feladatok ellátásához szükséges 
karakteres személyi állomány biztosítása 

- különböző szakmai továbbképzéseken való részvétellel elő kell segíteni, hogy a 
köztisztviselők minél magasabb színvonalon tudják végezni munkájukat 

 
Oktatás 

 
- gondoskodni kell az önkormányzat saját fenntartású intézményeinek jogszerű és 

szabályszerű működtetéséről és szakmai szolgáltatásaik folyamatos 
fejlesztéséről 

- az intézményi gazdasági munka hatékonyságának javítása 
 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja a munkáltatói 
jogkör gyakorlóit, hogy a Ktv-ben foglaltaknak megfelelően a 
teljesítményértékeléssel kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegyék meg. 

 
Határidő: 2008. február 29. 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
dr. Németh Mónika jegyző 
A határozatról értesül:  
1.   Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
3. Dr. Németh Mónika jegyző 
4. Dr. Ecseki Ildikó aljegyző 
5. Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 
6. Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 

 
- - - 

 
Bánné Hornyik Mária: ügyrendi javaslata, hogy a 28-29. napirendi pontot vonják össze, 
mert a 29. napirendi pont tájékoztató a plusz 3 %-os fenntartó órakeret felhasználásáról, 
ami szorosan összefügg a 28. napirendi ponttal. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: javasolta, hogy arról szavazzanak, hogy a két napirendi 
pont sorrendjét felcserélik. 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy elsőként a 29. napirendi pontot 
tárgyalják meg, majd azt követően a 28. napirendi pontot. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag a napirendi pontok felcserélésével egyetértett. 
 

- - - 
 

28./ Napirendi pont tárgya: Tájékoztató a 2007/2008. tanév 3 %-os fenntartói 
órakeretének felhasználásáról a város általános 
iskoláiban  

    
      Napirendi pont előadója: Bánné Hornyik Mária Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln. 
 

Romhányiné dr. Balogh Edit: előadónak felkérte Bánné Hornyik Máriát, az Oktatási, 
Sport és Kulturális Bizottság elnökét. 
 
Bánné Hornyik Mária: elmondta, hogy a Képviselő-testület a két nagy általános iskolában 
már évek óta plusz 3 % órakeretet ad a központilag meghatározott óraszámok mellé. A 
polgármester asszony az Oktatási Bizottság novemberi ülésén kérte, hogy a plusz 3 %-os 
órakeret felhasználásáról készítsen egy beszámolót, hogy a két iskola a 36, ill. 38 plusz 
órát milyen foglalkozásokra használja fel. A tájékoztató 2. oldalán részletesen kimutatásra 
került az órakeretek felhasználása. Zömmel középiskolai előkészítő foglalkozások 
tartására, ill. felzárkóztató órákra magyarból, matematikából, tanulmányi versenyekre 
felkészítő órákra, tehetséggondozásra, és néhány szakkör megtartására, valamint 
csoportbontásos oktatásra a nagyobb létszámú osztályok szétbontására használja fel a 
két nagy általános iskola a plusz órakeretet. Az Oktatási Bizottság megtárgyalta a 
napirendet, és olyan elhatározásra jutott, hogy mind a két általános iskola hasznosan 
használja föl a plusz órákat, hiszen a felzárkóztatás nagyon fontos azoknak a tanulóknak, 
akik otthon nem kapják meg a megfelelő segítséget, hátrányos helyzetből kerülnek az 
iskolákba, és a nagy létszámú osztályokban nem tudnak lépést tartani a tehetséges 
tanulókkal. Ugyanakkor a tehetséges tanulóknak szükségük van olyan előkészítő 
foglalkozásokra, hogy több tudással az iskolákat, ill. a várost képviselve helyt tudjanak 
állni a megyei, és országos versenyeken. A középiskolai felvételi dolgozatokat most írták 
meg szombaton a 8. osztályos tanulók, ezekre a felvételikre heti egy-egy foglalkozást 
tartanak magyar ill. matematika tantárgyakból, az első félévben 8. osztályban, a második 
félévben 7. osztályban. Egy évig heti plusz egy órában plusz tudást tudnak a gyerekek 
szerezni, mert ha valaki megnézte a felvételi feladatokat, annyira szorosan nem a 
tananyaghoz kötődnek, hanem más gondolkodást kívánnak meg a tanulóktól. A tantárgyi 
órákon a tananyaggal haladni kell, és a gyengébb tanulókkal is el kell sajátíttatni. A két 
iskola nagyon örül a fenntartói hozzájárulásnak, és szükségesnek tartják a plusz 3 %-os 
órakeretet. A tájékoztató 1. oldalán a különböző óratípusokra törvényi hivatkozást röviden 
közöl a Bizottság, hogy milyen óratípusok vannak, amelyeket fel kell használni oktatás 
céljára az egyes intézményekben. Kérte a tájékoztató tudomásul vételét. 
 
Retkes Mária: elmondta, hogy az Oktatási Bizottsággal együtt szerették volna az 
átvilágítást végignézni. Ezt nem sikerült megvalósítani, ezért utólag számszaki 
szempontból is szeretnék majd átnézni a tájékoztatót. 
Arról kaptak tájékoztatást, hogy a plusz 36 órát mire használják fel az intézmények. Most 
azt volt a cél, hogy a két iskola bebizonyítsa, hogy hasznosan használják fel a plusz 36 
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órát. Elhangzott, hogy a 7-8. osztályban egyik félévben a 7. osztálynak, másik félévben a 
8. osztályban magyarból és matematikából 1-1 óra kerül megtartásra, ezért nem érti 
hogyan jön ki a 16 óra hetente? Ez maximum 8 óra lehetne hetente. Kaptak korábban egy 
olyan kimutatást, hogy 1600 körüli tanuló jár különféle szakkörökre mind a két iskolában. 
Kérdezte, hogy az 1600 tanuló szakköreit miből finanszírozzák az iskolák? Pl. a 
számítógépes grafikai szakkör, és informatikai szakkör a Gyulai Iskolában. Kérdezte, hogy 
1600 gyerek jár erre a két szakkörre, vagy a kötelező órák terhére biztosítják a szakköri 
foglalkozást? A Somogyi Iskolában nincs megjelölve szakkör, ezért kérdezte, hogy a 
szakköröket miből finanszírozza az iskola? Szakmailag nem nagyon tudja megítélni, de 
úgy tudja, hogy az országos kompetencia felmérésre tilos felkészíteni a tanulókat. 
Kérdezte, hogy van-e olyan lehetőség, hogy külön felkészítő órákat lehet tartani? Pádár 
Éva közoktatási referenstől kérdezte, hogy ez a közoktatási törvény szerint megengedett-
e? Kérdezte, hogy hol vannak a szakkör finanszírozások? 
 
Bánné Hornyik Mária: Retkes Mária képviselőasszony kérdésére válaszolva a 
tájékoztató 1. oldalán 3. pontba szedték, hogy milyen órai foglalkozásokat, tanórai ill. 
tanórán kívüli foglalkozásokat ír elő a törvény. A közoktatási törvény 52-53. §-a előírja 
különböző évfolyamokban a kötelező tanórai foglalkozásokat, amely 1-3. évfolyamon heti 
20 óra, 4-6. évfolyamon heti 22,5 óra, 7-8. évfolyamon heti 25 óra. A napközis és a tanulói 
foglalkozást, ha igény van rá, akkor köteles az iskola biztosítani a tanulók részére alsó 
tagozatban heti 22,5 órát, felső tagozatban tanulószoba jelleggel napi 3, ill. heti 15 órát. A 
kötelező tanórai foglalkozás mellett a törvény előír nem kötelező, választható jellegű 
tanórai foglalkozásokat, amelyeket a kötelező tanórák bizonyos százalékának 
felhasználásával kell tartani a tanulók részére. 1-4. évfolyamig a kötelező óraszám 10 %-
át, amely heti 20 óra, és erre jön még 2 óra osztályonként, a 4. évfolyamon 22,5 óra volt a 
kötelező óraszám, amelynek a 10 %-a 2,25. Az 5-6. évfolyamon a kötelező óraszám 25 %-
ában, vagyis heti 5,6 órában kell biztosítani kötelező jelleggel a tanórán kívüli 
tevékenységet. A 7-8. évfolyamban 30 %-át a 25 órának, vagyis 7,5 órát. A szakkörök és 
egyéb tanórán kívüli tevékenységek, tömegsport, emelt óraszámú oktatás, csoportbontás, 
ezek mind a nem kötelező tanórán kívüli tevékenységbe besorolhatók. Olyan felkérést 
kaptak a polgármester asszonytól, hogy a plusz 3 %-os fenntartói órakeretről készítsenek 
kimutatást. Arról nem volt szó, hogy a tanórán kívüli összes tevékenységről adjanak 
számot. Azt, hogy a nem kötelező tanórai foglalkozásokat mire fordítják, azt az Alapító 
Okirat, ill. a Pedagógiai Program tartalmazza, és az intézmény rendelkezik, hogy melyik 
órára mennyit fordít. Mind a két iskolában van emelt óraszámú oktatás. 
 
Habony István képviselő az ülésterembe visszament, így a jelenlévő képviselők 
száma 18 fő. 
 
A Gyulai Iskolában a zene, a Somogyi Iskolában a testnevelés. Ezt az emelt óraszámú 
oktatást a nem kötelező tanórán kívüli foglalkozás keretéből kell biztosítani. Ezen kívül van 
még az egyéni foglalkozás, amelyet a törvényben meghatározott heti kötelező óraszám 9 
%-éban kell biztosítani a tanulók részére. Mind a két iskolában vannak egyéni 
foglalkozások, a sajátos nevelési igényű tanulók oktatására fordított óraszámok. Ha a 
következő napirendi ponthoz mellékelt táblázatot megnézik, látható, hogy a kötelező 
órákra, a nem kötelező órákra, a sajátos nevelési igényű tanulók foglalkoztatására mennyi 
órát kell fordítani. Erről nem készítettek részletes kimutatást, csak kifejezetten a plusz 3 
%-os fenntartói órakeretről. 
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Elmondta, hogy nem tud arról, hogy a kompetencia felmérésre felkészítő órákat a törvény 
tiltaná, mert képesség-kibontakoztató, fejlesztő oktatást lehet tartani bármelyik évfolyamon 
bármelyik csoportnak. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy valamennyi gyermek, aki az adott 
évfolyamra jár, azok részt vesznek a kötelező felzárkóztató órán? A kimutatásból nem 
derül ki, hogy hány gyermek jár egy adott felzárkóztató órára. Nem derül ki, hogy hány 
gyereknek szolgáltatják a felzárkóztatást, és egyéb foglalkozásokat. 
 
Bánné Hornyik Mária: elmondta, hogy csak a felzárkóztatásra rászoruló gyermekeket 
érinti a felzárkóztatás. Elmondta, hogy számszerű kimutatásról nem volt szó. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: nem tudja, hogy ki van-e használva az órakeret, van-e 
tematika? Az ellenőrzés azt jelenti, hogy van egy tematika, amelyhez gyerek és 
pedagógus van rendelve, és egy idő meghatározva. Ha egy előterjesztés mellékletében ez 
szerepel, akkor le kellett volna írni, hogy egy héten hányszor, mikor, milyen felzárkóztató 
órát tart X. Y. pedagógus, és hány gyerek vesz részt rajta. Habony István képviselő 
szeretett volna belenézni, hogy a 3 %-os órakeretet mire használják az intézmények. 
Kérdezte, hogy részt vett-e a bizottsági munkában, kapott-e meghívót? 
 
Habony István: elmondta, hogy nem kapott meghívót, ezért nem vett részt a bizottsági 
ülésen. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: elhangzott egy testületi ülésen, hogy Habony István 
képviselő szeretne részt venni a plusz 3 %-os órakeret felülvizsgálatakor a bizottsági 
ülésen. 
 
Bánné Hornyik Mária: elmondta, hogy minden képviselő kap tájékoztatót a bizottsági 
ülések időpontjáról, és a napirendekről. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: felkérte Pádár Éva közoktatási referenst, hogy Retkes 
Mária képviselőasszony kérdésére válaszoljon, mely szerint a kompetenciamérésre a 
felkészítést lehet-e nevesíteni? 
 
Pádár Éva: elmondta, hogy a közoktatási törvény értelmében az iskola tanulóinak 
érdeklődése, igénye szerint nem kötelező tanórai foglalkozásokat kell szervezni, amely 
lehet felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, konzultáció, speciális, ill. kiegészítő 
ismeretek elsajátítása céljából, tehát nincs tiltva a kompetencia felmérésre való 
felkészítés. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? 
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen és 2 nem szavazattal, 3 tartózkodás 
mellett a határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 
 



 96 

42/2008. (I. 31.) 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. törvény 40. § (11) 
bekezdésében foglaltakat a város általános iskoláiban a 2007/2008. tanév 
3%-os fenntartói órakeretének felhasználásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 

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

Intézmény  
6. Somogyi Imre Általános Iskola  
7. Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

 
- - - 

 
29./ Napirendi pont tárgya: 2008/2009. tanév fenntartói órakeretének 

meghatározása 
    
      Napirendi pont előadója: Bánné Hornyik Mária Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln. 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: előadónak felkérte Bánné Hornyik Máriát, az Oktatási, 
Sport és Kulturális Bizottság elnökét. 
 
Bánné Hornyik Mária: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy az 
órakeretet két fontos szempont határozza meg. Az előírt jogszabályok, a tanulólétszámok, 
osztálycsoportok, tanulói csoportok száma. Az órakeretet még megnöveli a törvényileg 
előírt órakedvezmények száma. A tantárgyfelosztásokat felülvizsgálva, és az elfogadott 
órakeret táblázatokat figyelembe véve az Oktatási Bizottság megállapította, hogy a Kinizsi 
Gimnáziumban eggyel nő az osztályok száma, és az eddig kiadott órakeretet 100 %-os 
mértékben használta fel a Gimnázium. A Montágh Iskola is 100 %-ban használta fel a 
fenntartói órakeretet. A Kinizsi Gimnáziumban a következő évben figyelembe kell venni, 
hogy a 0. évfolyam bevezetése 4 évvel ezelőtt történt, tehát az az osztály, akik 0. 
évfolyammal kezdték meg a tanulmányaikat, most szeptemberben 5. évre fognak kerülni, 
amely megnöveli a középiskola tanulói csoportját, és az évfolyam számát. Így a 13. 
évfolyamnak órakeretre van szüksége, amely 51 órával növeli a középiskola óraszámát, 
és további 6 órával az igazgató és a helyettesek részére az órakeretet. Az 57 óra 
növekedést, ha szükséges Pádár Éva közoktatási referens magyarázattal tudja 
alátámasztani, mert egyeztetett a középiskolával. A két nagy általános iskola kapcsán az 
előző napirend kapcsán már elmondta, hogy plusz 3 %-os finanszírozás történt, amelyet 
fel is használtak, és mind a két intézmény vezetője szeretné a következő tanévben is kérni 
a plusz 3 %-os órakeretet. A tanulócsoportokat figyelembe véve a táblázatok elkészültek, 
a melléklet tartalmazza. Az Oktatási Bizottság ülésén volt egy kis vita arról, hogy vannak 
olyan évfolyamok, ahol a maximális osztálylétszám határát súrolják az osztálylétszámok. 
Az Oktatási Bizottság úgy gondolja, hogy most a költségvetés során úgy kellene 
figyelembe venni a két nagy általános iskolánál, hogy a jelenlegi 4. évfolyamnál 87, ill. 90 
fő van, és 4-4 osztállyal működik. A törvény értelmében 90 főig 3 osztályba lehet sorolni a 
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tanulókat. Ha ezt figyelembe veszik, akkor szeptembertől 3-3 5. osztály lehetne. Az 
Oktatási Bizottság javasolta, hogy a nyári tanulólétszámot figyelembe véve nyáron 
térjenek vissza a kérdésre, mert tudvalévő, hogy folyamatosan érkeznek nevelt gyerekek, 
és ha 3-3 osztályt határoznak meg, akkor nem lehet több gyermeket felvenni. Költözések 
kapcsán is lehet létszámemelkedés, és nem tudni, hogy a tanév hogyan záródik. 
Előfordulhat az is, hogy a jelenlegi 5. osztályokból évismétlők lesznek. A Gyulai Iskolából 
három 8. osztály távozik, és négy 1. osztályt terveznek. A Somogyi Iskolából öt 8. osztály 
távozik, és négy 1. osztályt terveznek. Az egyik iskolában tehát növekedés, a másik 
iskolában pedig csökkenés várható. Az Oktatási Bizottság kéri, hogy egyenlőre ezek az 
óraszámok maradjanak meg, és a 3 %-ot szeretné kérni a két nagy általános iskola 
részére. 
 
Dr. Egedy Zsolt: a felvetéseket elfogadta, hogy január 31-én még nem lehet biztosan 
tudni, hogy hány gyerek lesz szeptemberben. Az Oktatási Bizottság javaslatát kellene 
támogatni az osztálylétszámok tekintetében, és majd egy későbbi időpontban a konkrét 
számok ismeretében lehet az osztályfelosztást módosítani. Érdekes számára, hogy egy új 
osztály lép be a Kinizsi Gimnáziumba, és ez 57 órát jelent. Kérdezte, hogy ez törvényes-
e? Elmondta, hogy a plusz 3 %-os órakeret az általános iskolák esetében 36-38 órát jelent 
egy iskolára vetítve, ezért kérdezte, hogy a Gimnázium esetében nem sok-e az 57 óra egy 
osztály esetében? 
 
Pádár Éva: elmondta, hogy a 13. évfolyamra lépő plusz osztály a jelenlegi 12. évfolyamon 
lévő osztály lesz, amely 22 fős. A közoktatási  törvény kimondja, hogy a 13. évfolyamon 30 
kötelező órát, 18 nem kötelező órát, és 3 tanórán kívüli foglalkozást kell biztosítani, amely 
51 óra összesen. Ehhez jön a 6 óra órakedvezmény az igazgató és a helyettesek részére. 
 
Habony István: végig kell gondolkodni, hogy melyik iskolában tanítanak napi 10 órát. 
Vitatja a kell szót, és vitatja az óraszámokat minden tekintetben ilyen anyagi helyzet 
mellett. Elmondta, hogy nem fogja megszavazni. 
 
Dr. Egedy Zsolt: kérdezte, hogy nem elírás történt véletlenül? 
 
Pádár Éva: elmondta, hogy a közoktatási törvényben le van írva, hogy a nem kötelező 
órák 60 %-át kell biztosítani, és az egyéni foglalkozásokra a kötelező óraszám 10 %-át. A 
Gimnáziumnak ebből kell fedeznie a csoportbontásokat, a tanórán kívüli foglalkozásokat, 
az emelt szintű érettségire történő felkészítést is. Elmondta, hogy 8 tanulócsoport fölé 
emelkedik a csoportok száma, ezért az igazgatónak, és igazgatóhelyetteseknek 2-2 órával 
emelkedik az órakedvezménye, amely összesen 6 óra. 
 
Dr. Egedy Zsolt: úgy gondolja, hogy elírás történt, a megfogalmazásból az tűnik ki, hogy 
egy osztállyal megemelkedik az osztályok száma, és ez plusz 57 órát von maga után. 
Véleménye szerint ezt pontosítani kellene, és kerüljön vissza a következő testületi ülésre. 
 
Kovács László: mivel nem tudnak megalapozott döntést hozni, javasolta, hogy vegyék le 
a napirendet, és a következő ülésre kerüljön vissza. 
 
Dr. Egedy Zsolt: elmondta, hogy a többi intézmény óraszámánál a számok stimmelnek, 
véleménye szerint csak a Kinizsi Gimnázium órakeretét kellene újratárgyalni. 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: két javaslat hangzott el. Azt támogatta, hogy az egész 
napirend kerüljön levételre, és a költségvetés tárgyalásakor kerüljön vissza. 
 
Bánné Hornyik Mária: egyetértett a javaslattal, hogy a napirend kerüljön levételre. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette a módosító indítványt. 
A 2008/2009. tanév fenntartói órakeretének meghatározása című napirend pontot a 
Képviselő-testület napirendjéről leveszi, a végső döntés meghozatalára a következő 
képviselő-testületi ülésen tér vissza. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosító indítvány elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett a módosító indítványt elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 

43/2008. (I. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva „A 2008/2009. 
tanév fenntartói órakeretének meghatározása” című napirend pontot a 
képviselő-testületi ülés napirendjéről levette, a végső döntés meghozatalára 
a következő képviselő-testületi ülésen tér vissza. 
 
Határidő: következő képviselő-testületi ülés időpontja, 2008. február 14. 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 
- - - 

 
Kocsiné Tóth Valéria: elmondta, hogy a két általános iskola esetében már annyiszor 
tárgyalták a plusz 3 %-os órakeretet, hogy nem tartja jó ötletnek a napirend levételét. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy az Oktatási Bizottság elnöke is a napirend 
levételét javasolta. 

- - - 
 

30./ Napirendi pont tárgya: Pedagógus álláshelyek számának meghatározása a 
közoktatási intézményekben 

    
      Napirendi pont előadója: Bánné Hornyik Mária Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln. 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: mivel ez a napirend az előző napirendi ponttal összefügg, 
így javasolta ennek a napirendnek levételét. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosító indítvány elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás 
mellett a módosító indítványt elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
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44/2008. (I. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva a„Pedagógus 
álláshelyek számának meghatározása a közoktatási intézményekben” című 
napirend pontot a képviselő-testületi ülés napirendjéről levette, a végső 
döntés meghozatalára a következő képviselő-testületi ülésen tér vissza. 
 
Határidő: következő képviselő-testületi ülés időpontja, 2008. február 14. 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 
- - - 

  
31./ Napirendi pont tárgya: Pályázati kiírás a sportegyesületek és civil szervezetek 

2008. évi önkormányzati támogatására    
    

      Napirendi pont előadója: Bánné Hornyik Mária Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: előadónak felkérte Bánné Hornyik Máriát, az Oktatási, 
Sport és Kulturális Bizottság elnökét. 
 
Bánné Hornyik Mária: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Az előterjesztés 
mellékletét képezi a pályázati adatlap, a pályázati kiírás, ill. a szabályzat. A pályázati 
adatlap megegyezik a tavalyival, a pályázati kiírás kapcsán azonban az Oktatási Bizottság 
módosító javaslatot fogalmazott meg. A pályázati kiírás 2. bekezdésében a civil 
szervezetek körét a Bizottság javasolta szűkíteni, csak a kulturális és közművelődési 
tevékenységet ellátó szervezetek számára javasolták a támogatás odaítélését. 
A Szabályzat 5. pontjában a tartalékalapból igényelhető támogatásra az Oktatási Bizottság 
2008. szeptember 15-ig javasol pályázatot kiírni. A Szabályzat 7. pontjában a támogatás 
50 %-át 2008. április 30-ig, a következő felét 2008. szeptember 30-ig kell a szervezetnek 
átutalni. A Gazdasági Osztállyal egyeztetve úgy állapították meg, hogy az összeg második 
felét szeptember 30-ig utalják át. A többi pont megegyezik a tavalyi Szabályzattal, ill. a 
pályázati kiírás többi pontja is megegyezik a tavalyival. 
 
Retkes Mária: dr. Németh Mónika jegyzőnőhöz intézett kérdést. Pályázatot a jogi 
személyiséggel rendelkező abonyi sportegyesületek és civil szervezetek nyújthatnak be. 
Kérdezte, hogy ez a megfogalmazás mennyire állja meg a helyét? Véleménye szerint a 
civil szervezetek nem rendelkeznek jogi személyiséggel. A gazdasági társaságok közül is 
csak a kft-k és az rt-k rendelkeznek jogi személyiséggel. A Pénzügyi Bizottság javasolta, 
hogy a pályázati kiíráshoz mellékelni kell az megelőző év, ill. ha ez nem áll rendelkezésre, 
akkor a megelőző 2. év számviteli beszámolóját. Ezt azért javasolták, mert egy egyesület, 
vagy civil szervezet törvényes működésének feltétele, hogy az előző évi számviteli 
beszámolóját benyújtsa. E nélkül a szervezetek nem működnek törvényesen. 
 
Dr. Németh Mónika: válaszként elmondta, hogy a jogi személyiség a bejegyzéssel jön 
létre. Csak a bejegyzett szervezetek kaphatnak támogatást. 
 
Gulykáné Gál Erzsébet: elmondta, hogy a tartalékalap a nem várt kiadásokra, és az 
eredményességekre szolgál. A nem várt kiadások kapcsán minden civil szervezet 
benyújthat pályázatot. 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: az 5. pont úgy írja, hogy a sportegyesületek és civil 
szervezetek pályázhatnak. A tartalékalapra nem csak a sportegyesületek jogosultak. 
 
Bánné Hornyik Mária: kiegészítésül elmondta, hogy az előterjesztés 1. oldalának a 2. 
pontja tárgytalan, mert ott az szerepel, hogy a Szabályzat 8. pontja kiegészül azzal, hogy 
a támogatás felhasználható versenybíró, játékbírói költségek fedezetére is. A 8. pont úgy 
írja elő, hogy a támogatás nem fordítható személyi jellegű juttatásokra, kivéve versenybírói 
költségekre. Gulykáné Gál Erzsébet képviselőasszony felvetésére reagálva elmondta, 
hogy a tavalyi évben is 1 millió Ft tartalékalapot képeztek, amelyre eredményesség 
alapján pályázathattak a szervezetek. 
 
Gulykáné Gál Erzsébet: elmondta, hogy korábban volt egy olyan félreértés, hogy csak a 
sportegyesületek pályázhatnak a tartalékalapra. 
 
Bánné Hornyik Mária: elmondta, hogy akire a kiírás vonatkozik, bárki nyújthat be 
pályázatot a tartalékalapra. 
  
Dr. Németh Mónika: elmondta, hogy a Ptk-ról szóló jogszabály 61. § utolsó mondata 
kimondja, hogy az egyesület jogi személy, és ugyanezt a mondatot tartalmazza az 
alapítvány esetében is a jogszabály. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Györe Tibor a Mozgáskorlátozottak Egyesülete Helyi 
Szervezetének vezetője kért szót. Érintett az egyesületek révén, ezért megadta a szót 
Györe Tibornak. 
 
Györe Tibor: kérdezte, hogy ezek szerint ha a Mozgáskorlátozottak Egyesületének 
abonyi szervezete, - amely a váci egyesület helyi szervezete - szeretne pályázni, nem 
teheti meg? Elmondta, hogy a Közép-magyarországi Regionális Egyesület 15 éve 
működik Pest megyében. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy nem pályázhat, mert nincs helyi 
bejegyzése a szervezetnek. 
 
Dr. Egedy Zsolt: elmondta, hogy ebben az esetben nem pályázathat a helyi szervezet, 
mert nem helyben bejegyzett önálló jogi személy, hanem más településen bejegyzett 
egyesület szervezete. Ez a probléma tovább mutat egy helyi nyugdíjkörre például. Több 
éven keresztül kaptak támogatott utazási kedvezményt, a még akkor üzemelő 
önkormányzati autóbusszal kapcsolatosan. A jelen állás szerint ők sem kaphatnak 
támogatást. Javasolta, hogy az ő számukra egy külön keretet kellene kialakítani, és 
lehetőséget kellene biztosítani, hogy pályázhassanak erre a keretre. 
 
Gulykáné Gál Erzsébet képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők 
száma 17 fő. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: a pályázati kiírásban az Oktatási Bizottság javasolta, hogy 
a szervezetek köre legyen konkretizálva, hogy kulturális és közművelődési tevékenységet 
ellátó szervezetek pályázhatnak, tehát a Mozgáskorlátozottak Egyesülete nem pályázhat, 
ezen kívül az abonyi bejegyzés sincs meg. 
 
Ismertette az Oktatási Bizottság módosító javaslatát. 
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A pályázati kiírás kerüljön kiegészítésre azzal, hogy a kulturális, és közművelődési 
tevékenységet ellátó civil szervezetek, és sportegyesületek pályázatnak. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslat 
elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett az elhangzott módosító javaslatot elfogadta. 
 
Ismertette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. 
 
A pályázati kiírásban szerepeljen, hogy a pályázathoz mellékelni kell a megelőző év, 
amennyiben ez még nem áll rendelkezésre, a megelőző 2. év számviteli beszámolóját. 
 
Bánné Hornyik Mária: kérdezte, hogy ki fogja ellenőrzi a számviteli beszámolót? Mivel 
szakbizottságok vannak, a 7 fős Oktatási Bizottság nem tudja felvállalni a pénzügyi 
beszámoló ellenőrzését. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy csak a meglétét kell igazolni. 
 
Bánné Hornyik Mária: véleménye szerint, ha valamelyik szervezet mellékeli a 
beszámolót, illik megnézni. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a beszámolóval csak azt kell igazolni, 
hogy törvényesen működő szervezetről van szó. 
 
Dr. Egedy Zsolt: kérdezte, hogy a számviteli beszámoló benyújtásának mi a határideje? 
Ez hogyan függ össze a kiírással? Kérdezte, hogy mi van azokkal az egyesületekkel, akik 
az idén fognak megalakulni, és beleférnek a pályázati kiírásba, akkor azok pályázhatnak 
majd? 
Ha a beszámoló kötelező benyújtását fogalmazzák meg, akkor az idén megalakuló 
kulturális és közművelődési egyesületeket kizárják a pályáztatásból. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: véleménye szerint az újonnan megalakult szervezeteknél 
elég a cégbírósági bejegyzés. 
 
Dr. Egedy Zsolt: véleménye szerint ez pontosításra szorul. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a művészetoktatási hozzájárulásnál is 
húztak egy határt, hogy az kaphat támogatást, aki 2005/2006. tanév előtt megkezdte a 
tanulmányait. Véleménye szerint azokat a szervezeteket, amelyek már évek óta 
tevékenykednek a városban, nem kellene hátrányos helyzetbe hozni, és valamilyen 
eredményt fel kellene mutatnia a szervezeteknek ahhoz, hogy támogatást kapjanak. 
 
Retkes Mária: dr. Egedy Zsolt alpolgármester kérdésére válaszolva elmondta, hogy a 
számviteli beszámoló beadásának határideje minden évben május 31-e általánosságban. 
Bármikor be lehet nyújtani a beszámolót. Amennyiben valamelyik egyesület május 31-e 
előtt nem készíti el azt, akkor a megelőző 2. évi beszámolóját kell benyújtani. Véleménye 
szerint ha valamelyik szervezet nagyon szeretne pályázni, akkor be fogja nyújtani a 
beszámolót.  
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Gulykáné Gál Erzsébet képviselő az ülésterembe visszament, így a jelenlévő 
képviselők száma 18 fő. 
 
A bírálati szempontoknál a támogatás főbb elosztási elveinél benne van, hogy hány éve 
működik a szervezet. Véleménye szerint nem az újonnan megalakuló szervezeteknek lett 
kiírva a pályázat. Mindenkinek külön-külön nem lehet pályázatot kiírni arra vonatkozóan, 
hogy mikor alakult, és hogy törvényesen működik-e a szervezet. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy van-e még egyéb kérdés, észrevétel? 
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
Ismertette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. 
 
A pályázati kiírásban szerepeljen, hogy a pályázathoz mellékelni kell a megelőző év, 
amennyiben ez még nem áll rendelkezésre, a megelőző 2. év számviteli beszámolóját. 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Pénzügyi Bizottság módosító 
javaslatának elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen és 1 nem szavazattal, 4 tartózkodás 
mellett a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát elfogadta. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a pályázati kiírás elfogadásáról a 
módosító javaslatokkal együtt. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett a pályázati kiírást elfogadta. 
 
A Pályázati Szabályzat 7. pontjában az Oktatási Bizottság módosító javaslatot fogalmazott 
meg. A támogatás 50 %-át 2008. április 30-ig, a következő felét 2008. szeptember 30-ig 
kell a szervezetnek átutalni. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslat 
elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett a módosító javaslatot elfogadta. 
 
A Pályázati Szabályzat 5. pontja kiegészül azzal, hogy a tartalékalapból igényelhető 
támogatásra az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság 2008. szeptember 15-ig pályázatot 
ír ki. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Szabályzat elfogadásáról az 
elhangzott kiegészítéssel együtt. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett a Szabályzatot az elhangzott kiegészítéssel együtt elfogadta. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat, a pályázati 
adatlap, a pályázati kiírás, és a szabályzat elfogadásáról a módosításokkal együtt. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett a határozati javaslatot, a pályázati adatlapot, a pályázati kiírást, és a szabályzatot 
jóváhagyta, és a következő határozatot hozta: 
 

45/2008. (I. 31.) 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 a társadalmi 
szervezetek és sportegyesületek támogatására a melléklet szerinti 
pályázati kiírást és adatlapot jóváhagyja. A pályázati kiírásra a 
költségvetés elfogadását követően kerül sor. 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi 
szervezetek és sportegyesületek támogatásának melléklet szerinti 
szabályzatát jóváhagyja. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1-2. pontban 

foglalt feladatokkal kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2008. február 15.  
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. Dr. Ecseki Ildikó aljegyző 
5. Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 
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PÁLYÁZATI  ADATLAP 
sportegyesületek és civil szervezetek 2008. évi önkormányzati támogatásának 

igényléséhez 
 

1. A pályázó szervezet, egyesület:  

1.1. Neve:  

 

1.2. Címe:  2740 Abony 

 Utca/tér, házszám:  

 Telefon:  Fax:  

1.3. Levelezési cím: (csak akkor kell kitölteni, ha az egyesület, szervezet  címével nem azonos) 

 2740 Abony 

 Utca/tér, házszám:  

1.4. Bejegyzés száma: 

1.5. Bankszámla 

száma: 

 

 

2. A pályázó szervezet, egyesület képviselője: 

2.1. Neve:  

2.2. Címe: 2740 Abony 

 Utca/tér, házszám:  

 Telefon:  Fax:  

                 Kérjük csatolni a képviseletre feljogosító okiratot vagy aláírási címpéldányt! 

3. A pályázó szervezetről, egyesületről: 

3.1. A szervezet, egyesület taglétszáma: 

3.2. Rendszeres összejövetel, foglalkozás, edzés:  

  van  nincs  

 Ha igen, gyakorisága: 

3.3. Utánpótlás neveléssel foglalkozik-e?    

                                igen                           nem  

3.4. A szervezet, egyesület hány éve működik? 

3.4. A szervezet, egyesület fizet-e terembérleti díjat? 

  igen  nem  

 Ha igen, összege: 

4. A szervezet, egyesület 2007-ben folytatott tevékenységéről: 

4.1. A 2007-ben megvalósult programok, elért eredmények felsorolása: 
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5. A szervezet, egyesület támogatási összege: 

5.1. A 2007-ben kapott 

támogatás összege 

                                           Ft 

5.2. 2008-ban igényelt 

támogatás összege 

                                           Ft 

5.3. A támogatást milyen célra kívánja felhasználni 

(A pályázat mellékleteként csatolható a részletes program, tevékenység ismertetése.) 

 

6. Nyilatkozat   
 
Alulírott, a szervezet, egyesület képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában 
nyilatkozom, hogy köztartozásunk nincs.  
 
 
 

___________________________________ 
                                                                          szervezet, egyesület vezetőjének 
aláírása 
 
 

Abony, 2008. _________________ 

 

___________________________________ 

                                                                         szervezet, egyesület vezetőjének aláírása  
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Városi Önkormányzat                
 
Képviselő-testülete 
H-2740 Abony 
Kossuth tér 1. 

 
 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS  
sportegyesületek és civil szervezetek 2008. évi önkormányzati támogatására 

 
 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a jogi személyiséggel 
rendelkező abonyi sportegyesületek és civil szervezetek részére a 2008. évi 
önkormányzati támogatás igénylésére.  
 
Pályázatot a jogi személyiséggel rendelkező abonyi sportegyesületek valamint a kulturális 
és közművelődési tevékenységet ellátó civil szervezetek kizárólag a pályázati kiírás 
mellékletét képező pályázati adatlapon nyújthatnak be, amely beszerezhető a 
Polgármesteri Hivatalban, vagy letölthető Abony város honlapjáról.  
 
A pályázatok benyújtásának határideje: a megjelenést követő 15. nap.  
Helye: Polgármesteri Hivatal Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztálya.  
 
Pályázni a különböző versenyeken történő részvételre, útiköltségre, versenybírói, 
támogatásra lehet.  
A pályázatnak tartalmaznia kell a támogatott célt, az egyesület, szervezet bemutatását, 
tevékenységét, az elért eredményeket. 
A pályázathoz mellékelni kell a megelőző év – amennyiben ez még nem áll rendelkezésre 
– a megelőző 2. év számviteli beszámolóját. 
 
A pályázatok elbírálásának határideje a benyújtási határidőt követő első Oktatási, Sport és 
Kulturális Bizottság ülésének időpontja.  
Az egyesületek és civil szervezetek támogatási keretösszegét Abony Város Önkormányzat 
költségvetési rendelete tartalmazza. A támogatás elosztásáról az Oktatási, Sport és 
Kulturális Bizottság fog dönteni. A döntésről a bizottság tájékoztatja a Képviselő-testületet, 
illetve minden pályázó írásban értesítést kap. 
 
Abony, 2008. január 31.  
 

                                                           Romhányiné dr. Balogh Edit s. k. 
                                                                                             polgármester      
 

Telefon/Fax: (53) 360-010 
Telefon: (53) 361-571 
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Városi Önkormányzat                
 
Képviselő-testülete 
H-2740 Abony 
Kossuth tér 1. 

 
SZABÁLYZAT  

a sportegyesületek és civil szervezetek 2008. évi önkormányzati 
támogatásának elosztásáról 

 
1. A szabályzat hatálya kiterjed azon civil és társadalmi szervezetek, egyesületek 

körére, melyek 
 bejegyzett székhelye Abony város közigazgatási területén van, vagy 
 bejegyzett országos vagy regionális szervezetük a város közigazgatási területén 

önálló szervezeti egységgel rendelkezik.  
 
2. A szabályzat hatálya nem terjed ki pártokra, munkaadói, illetve munkavállalói 

szervezetekre.  
 
3. A sportegyesületek és civil szervezetek támogatására a Képviselő-testület a 

költségvetés elfogadását követően pályázatot ír ki. A pályázatok benyújtási 
határideje a megjelenést követő 15. nap, helye: Polgármesteri Hivatal.   

 
4. A pályázat közzététele az adott év költségvetésének elfogadása után az Abonyi 

Napló c. helyi lapban, a Kincskereső hirdetési újságban és Abony város honlapján 
történik.  

   
5. A sportegyesületek és civil szervezetek támogatásának meghatározott 

keretösszegéből 10 %-os tartalékalapot kell képezni, amely a szabadidősport, az 
eredményességi támogatás, valamint előre nem látható egyéb kiadások fedezetére 
szolgálhat.  
A tartalékalapból igényelhető támogatásra az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság 
2008. szeptember 15-ig pályázatot ír ki. A tartalékalapból igényelhető támogatás 
elbírálása a Szabályzatban foglaltaknak megfelelően történik. 

 
6. A támogatás főbb elosztási elvei:  
 a sportegyesület, civil szervezet hány éve működik, 
 a sportegyesületnek, civil szervezetnek hány tagja van, mennyi az igazolt, 

tagdíjat fizető tagok száma,  
 utazási igény (km, költség, résztvevők tervezett létszáma, közlekedési eszköz),  
 versenyen való részvétel (fő), bajnoki mérkőzések száma (egy idényben) 
 teremhasználat díjat fizetnek-e, ennek összege.  

 
7. A támogatás 50 %-át 2008. április 30-ig, a következő felét 2008. szeptember 30-ig 

kell a szervezetnek átutalni.  
 
8. A támogatás nem fordítható 
 politikai célok megvalósítására,  

Telefon/Fax: (53) 360-010 
Telefon: (53) 361-571 
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 a szervezet, egyesület alapszabályában meghatározott céloktól eltérő 
tevékenységre, 

 harmadik személy által történő felhasználásra, 
 személyi jellegű juttatásra, kivétel versenybírói, játékvezetői költség (díj) 
 étkeztetésre, és reprezentációs költségekre.     

 
9. A támogatás összegéről, a meghatározott célról külön megállapodás készül, amely 

tartalmazza azt is, hogy a támogatott köteles a támogatást a meghatározott célra 
költeni, azt számlával igazolni. A megállapodást az Önkormányzat nevében a 
polgármester írja alá.  

 
10. A támogatott köteles az elszámolást a tárgyévet követő január 15-ig megtenni.  

 
Abony, 2008. január 31.  
 

                                                           Romhányiné dr. Balogh Edit s. k. 
                                                                                             polgármester      
 

- - - 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: elhangzott egy egyéni indítvány. A Képviselő-testület 
felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2008. évi költségvetés tervezéskor vizsgálja meg, 
hogy az egyéb civil szervezetek számára tartalékalap létrehozására van-e lehetőség. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott egyéni indítvány 
elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás 
mellett az elhangzott egyéni indítványt elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 

46/2008. (I. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva  felkéri a 
Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2008. évi költségvetés tervezéskor vizsgálja 
meg, hogy az egyéb civil szervezetek számára tartalékalap létrehozására 
van-e lehetőség. 
 
Határidő: képviselő-testületi ülés időpontja, 2008. február 14.  
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 
- - - 

 
A jegyzőkönyvvezetést a 32. napirendi ponttól Szekeres Marianna Katalin 
jegyzőkönyvvezető vette át. 
 

- - - 
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32./ Napirendi pont tárgya: Pannon Gsm Zrt. által bérelt Hunyadi J. u. 3307. hrsz-ú 
önkormányzati ingatlanon található, vízmű területén üzemelő bázisállomás bérleti 
szerződésének módosítása 
 
Napirendi pont előadója: Mészáros László Gazdasági Bizottság Elnöke 
 
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, felkérte Mészáros Lászlót a 
Gazdasági Bizottság Elnökét, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat. 
 
Mészáros László: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, valamint a Gazdasági 
Bizottság határozati javaslatát.  
 
Bánné Hornyik Mária képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők 
száma 17 fő. 
 
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e 
valakinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése. Mivel kérdés nem volt, megkérte a 
Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatot 17 igen és 0 nem 
szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
47/2008. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 
1990. évi LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelembe 
véve az Abony Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló 13/2007. (IV.12.) sz. rendeletének 7.§-ban foglaltakat, az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Abony Város 
Önkormányzata és a Pannon GSM Távközlési Rt. között az Abony Hunyadi J. u 3307 
hrsz-ú ingatlanon található Vízmű terület bérbeadására vonatkozó, a határozat mellékletét 
képező Bérleti Szerződés 2. sz. módosítását. 
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert a 
határozat mellékletét képező Bérleti Szerződés 2. sz. módosítása aláírására. 
 
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 438/2007. (XI.29.) sz. határozatát 
hatályon kívül helyezi. 
 
Határidő: 2008. február 20. 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit  
Végrehajtásban közreműködik:  
 Településfejlesztési Osztály 
Értesülnek:  Romhányiné Dr. Balogh Edit 
 Településfejlesztési Osztály 
 Pannon GSM Zrt. megbízásából Ryben Bt. 
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BÉRLETI SZERZŐDÉS 
 

2. sz. módosítása 

 

amely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzata (cím: 2740 Abony, Kossuth tér 1., 

képviseli: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester), mint Bérbeadó (a továbbiakban: 

Bérbeadó), 

 

másrészről a Pannon GSM Távközlési Zrt. (székhelye: 2040 Budaörs, Baross u. 165/2.), mint 

Bérlő (a továbbiakban Bérlő, cégjegyzékszám: CG 13-10 040409, képviseli: Huszlicska József 

vezérigazgató-helyettes, valamint Karl Erik Broten vezérigazgató-helyettes) között, együttesen 

Felek az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

 
 

Felek 1994. július 5. napján bérleti jogviszony létrehozására irányuló szerződést (továbbiakban: 

Szerződés) kötöttek a Bérbeadó tulajdonában levő, természetben Abony belterületén 3307 hrsz. 

alatt bejegyzett ingatlan területének használatára, azon híradástechnikai konténer elhelyezésére ill. 

az ingatlanon található víztorony használatára, rádió és mikroantennák, az összekötő kábelrendszer 

telepítésére. 

 

1. Felek közösen megállapítják, hogy a 1994. július 5. napján kelt, eredetileg határozott 
időtartamra kötött szerződést, - tekintettel arra, hogy Felek a fent hivatkozott 
szerződésben vállalt kötelezettségeiket kölcsönösen és folyamatosan teljesítették – 
közös akarattal 2009. július 5-i lejáratot követő további 5 évvel, 2014. július 5-ig 
meghosszabbítják.  

2. Felek ugyanakkor kifejezik azon szándékukat, hogy egymással kölcsönösen és hosszú távon 

együtt kívánnak működni, ezért megállapodnak, hogy amennyiben a szerződés lejártát 

megelőző 12. hónapig, azaz 2013. július 5-ig írásban nem fejezi ki bármelyikük azon 

szándékát, hogy a szerződéses viszonyt nem kívánja tovább folytatni, úgy a szerződés hatálya 

közös megegyezéssel további 5 évvel meghosszabbítható.  

 

 

3.  A szerződés 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

 Bérlő az üzemben lévő bázisállomás után 2007. november 1. napjától kezdődően évi 

1.793.375.-Ft/év, azaz egymillió-hétszázkilencvenháromezer-háromszázhetvenöt forint/év 

(az összeg ÁFÁ-t nem tartalmaz) bérleti díjat köteles fizetni. Bérbeadó jelen 

szerződésmódosítás szerinti megemelt bérleti díj növekmény 2007. évi időarányos részét, 

49.816,-Ft, azaz negyvenkilencezer-nyolcszáztizenhat forint díjat (az összeg ÁFÁ-t nem 

tartalmaz) jelen szerződésmódosítás Felek által történt aláírását követően jogosult kiszámlázni. 

 

A szerződés aláírását követően kiállítandó különbözeti számlán a Bérbeadó a teljesítés 

időpontjaként 2008. február 20. napját jelöli meg, mely nap megegyezik a fizetés 

esedékességével. A Bérbeadó az esedékessé váló számláját az esedékesség napját legalább 15 

banki nappal megelőző időpontban köteles a Pannon számára elküldeni. 
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Jelen bérleti díj 2007. december 31. napjáig érvényes. A bérleti díjat Bérbeadó – előzetes 

közlése alapján – első ízben 2008. január 1. napjától jogosult megemelni a KSH tárgyévet 

megelőző év fogyasztói árindexének mértékéig. 

 

4. Felek rögzítik, hogy Bérbeadó jogosult az eredeti bérleti szerződés 15. pontja szerinti 

rendkívüli felmondási jogával élni amennyiben a bérleti szerződés futamideje alatt a 

hidroglóbuszra készült független műszaki szakértői vélemény, vizsgálat alapján a hidroglóbusz 

műszaki állapota baleset- és életveszélynek minősül, ezért a Bérbeadó a hidroglóbusz bontása, 

megszüntetése mellett dönt, ebben az esetben Bérbeadó jelen szerződést egy éves felmondási 

idővel felmondhatja. 

5. A bérleti díj 5 évente felülvizsgálatra kerül. Első felülvizsgálat időpontja: 2014. július 5. 

A Szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlanul érvényben maradnak. Jelen 

szerződésmódosítás a szerződés szerves részét képezi és csak azzal együtt érvényes. 

Jelen szerződésmódosítás a Felek együttes aláírásával kerül érvénybe és négy (4) eredeti 

példányban készült, melyből 2 példány a Bérbeadó, 2 példány pedig a Bérlő birtokába kerül. 

 

Felek jelen szerződésmódosítást elolvasták, értelmezték és mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt a mai napon aláírták és hatályba léptették. 

 

Budaörs, 2008. február ……. 

 

     

      

Romhányiné dr. Balogh Edit 

polgármester 

Huszlicska József 

vezérigazgató-helyettes 

Karl Erik Broten 

vezérigazató-

helyettes 

Abony Város Önkormányzata Pannon GSM Távközlési Zrt. 

Bérbeadó Bérlő 
 

- - - 
 
33./ Napirendi pont tárgya: Abony, Nép u. 14. sz. alatti, 3592 hrsz-ú ingatlanon 
értékesítésre történő kijelölése 
 
Napirendi pont előadója: Mészáros László Gazdasági Bizottság Elnöke 
 
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, felkérte Mészáros Lászlót a 
Gazdasági Bizottság Elnökét, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat. 
 
Mészáros László: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, elmondta, hogy a Gazdasági 
Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, támogatta az előterjesztésben foglaltakat.  
 
Dr. Németh Mónika: Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy mielőtt döntést hoz a 
szóban forgó vagyontárgyat korlátozottan forgalomképesből, forgalomképessé kell 
nyilvánítania. 
 
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e 
valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel további kérdés nem volt, 



 112 

szavazás elé bocsátotta, hogy az ingatlant a korlátozottan forgalomképes ingatlanok közül 
átsorolják a forgalomképes ingatlanok közé. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag az elhangzott javaslatot elfogadta. 
 
Megkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy ezzel a kiegészítéssel együtt szavazzanak az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatról, miszerint a Képviselő-testület, 
értékesítésre jelöli ki az ingatlant.  
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett a határozati javaslatot elfogadta. 
 

48/2008. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80.§ (1) 
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a lakások és 
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben és Abony Város 
Önkormányzatának 42/2007. (XII. 05.) sz. rendeletével módosított, az 
önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről 
szóló 17/2007. (IV. 26.) számú rendeletben foglaltakat, az alábbi határozatot 
hozza. 

 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nép.u  14. sz. alatti 
ingatlant a korlátozottan forgalomképes ingatlanok közül átsorolja a 
forgalomképes ingatlanok közé. 

 
Abony Város Képviselő-testülete elidegenítésre kijelöli az önkormányzat 
tulajdonát képező Abony, Nép u. 14. sz. alatti, 3592 hrsz-ú ingatlant. 

 
 
  Határidő: azonnal 
  Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
  A végrehajtásban közreműködik:  
  Településfejlesztési Osztály 
 

- - - 
 
34./ Napirendi pont tárgya: A vasúti bontott kövek felhasználásának sorrendje 
 
Napirendi pont előadója: Mészáros László Gazdasági Bizottság Elnöke 
 
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, felkérte Mészáros Lászlót a 
Gazdasági Bizottság Elnökét, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat. 
 
Bejött az ülésre Bánné Hornyik Mária, a Képviselő-testületi tagok száma 18 fő. 
Távozott az ülésről Retkes Mária, a Képviselő-testületi tagok száma 17 fő. 
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Mészáros László: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, valamint a Gazdasági 
Bizottság határozati javaslatát. Elmondta, hogy a bizottság tagjai végigjárták a határozati 
javaslatban szereplő utcákat, és a szemle után alakították ki a sorrendet. Kérte a 
Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. 
 
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta a 
napirendi pontot, és támogatták a Gazdasági Bizottság javaslatát.  
 
Dr. Egedy Zsolt: Véleménye szerint eltérő a Gazdasági és a Pénzügyi Bizottság 
határozati javaslata. A Pénzügyi Bizottság határozati javaslatában az szerepel, hogy a 
2008. évi költségvetés elfogadása után döntsön a Képviselő-testület. Javasolta a 
Képviselő-testületnek a Gazdasági Bizottság javaslatát támogatni. Összegszerűség egyik 
előterjesztésben sem szerepel, a Gazdasági Bizottság 55 millió forintot javasol erre a célra 
költségvetésben elkülöníteni. Elmondta, hogy kért előzetes árkalkulációt egy útépítéssel 
foglalkozó cégtől. Az Osztály 2.500 Ft/m2 áron határozta meg az árat.  
 
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e 
valakinek még kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
Kocsiné Tóth Valéria: Tájékoztatást szeretne kapni, hogy ez a vasúti bontott kő 
beleszámít-e önerőként a pályázatba? 
 
Pető Zsolt: Elmondta, hogy egy esetleges pályázatba nem számít bele. Pályázat 
határozza meg, hogy milyen módon lehet az önerőt biztosítani.  
 
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e még 
valakinek kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban. Mivel további kérdés nem volt, 
megkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak arról, hogy 55 millió forint erejéig 
betervezik a 2008. évi költségvetésbe.  
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 17 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Megkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Gazdasági Bizottság határozati 
javaslatáról, az utcákat érintő sorrendet illetően. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 17 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadta. 
 
49/2008. (I.31.) 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. A Képviselő-testület a vasúti bontott kő felhasználására 2008. évben 55.000.000.Ft 
összeget különít el, melynek fedezetét a 2008. évi költségvetés terhére biztosítja. 
 
2. A Képviselő-testület a vasúti kövek beépítését 3 részletben használja fel a  2008. 
évben az alábbi utcák kivitelezésére: 
Csokonai utca vége      210 fm 
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Tomori P. utca      150 fm 
Bem J. utca       151 fm 
Antos J. utca       461 fm 
Táncsics M.(Radák-Batthyány közötti szakasza)       440 fm (6 m-re szélesítés esetén + 

220 m) 
Magyar B.út(Újszászi-Abonyi L.út közötti szakasza) 720 fm (6 m-re szélesítés esetén + 

360 m) 
Blaskovics vége      220 fm 
Lovassy utca       170 fm 
Mária T.(Mikes K.u.-Fábián tanya közötti szakasza   200 fm (6 m-re szélesítés esetén + 

100 m) 
Béke utca       266 fm 
Temető u. 40-es felől     298 fm 
Somogyi B. u.+Függetlenség eleje   300 fm 
Tamási Á.(belvizes ároknál)    150 fm 
Jólét-Hunor lapos összekötő      80 fm-re leszűkítve 
Kapisztrán J. utcából kb     273 fm 
Eötvös utca – Széchenyi útig    358 fm (áteresz kiépítése) 
Irányi D. utca       143 fm 
Mikszáth K. utca        88 fm 

 

3. A Képviselő-testület a kivitelezést külső céggel készítteti el.  
 

4. A Képviselő-testület a vasúti bontott kő felhasználásának fenti utcákat érintő I. 
ütemére vonatkozó fedezetét a 2008. évi költségvetés terhére biztosítja.  

 
5. A későbbi II.-III. ütemben megvalósuló utcák csapadékvíz elvezetési munkáit az 

ABOKOM Nonprofit Kft-vel, a  2008. évben végezteti el.  
 
 

 Határidő:  2008. december 15. 
 Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 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 

 
 
Romhányiné Dr. Balogh Edit 15 perc szünetet rendelt el. 
 

- - - 
 

SZÜNET! 
 

- - - 
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A Szünet után a Képviselő-testület zárt ülésen folytatta tovább munkáját, melyről 
külön jegyzőkönyv készült! 

- - - 
 
35./ Napirendi pont tárgya: Abony Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi 
programtervezetében szereplő rendezvények támogatásáról 
 
Napirendi pont előadója: Csányi Tibor Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese 
 
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, felkérte Csányi Tibort a 
Pénzügyi Bizottság Elnökhelyettesét, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat. 
 
Csányi Tibor: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, valamint a Pénzügyi Bizottság 
határozati javaslatát. A Bizottság nem támogatta az előterjesztésben szereplő összegek 
elfogadását.  
 
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e 
valakinek kérdése az előterjesztéssel és a napirenddel kapcsolatban. Javasolta a 
Képviselő-testületnek a Pénzügyi Bizottság javaslatát elfogadásra. Mivel több kérdés nem 
volt, szavazás elé bocsátotta a Pénzügyi Bizottság határozati javaslatát. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett elfogadta. 
 

53/2008. (I. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat 2008. évi programtervezetében szereplő rendezvényekre 150.000,-
Ft összeget biztosít a 2008. évi költségvetésben az alábbiak szerint: 
 
- Nemzetközi Gyermeknap: 70.000,-Ft 
- Drog és Bűnmegelőzés:    10.000,-Ft 
- Idősek teadélutánja:          30.000,-Ft 
- Irodalmi est:                       40.000,-Ft 

 
A Képviselő-testület felkéri a Kisebbségi Önkormányzatot, hogy a Romanap helyett 
a kisebbségi lakosság - a szegregáció csökkentésére vonatkozó irányelveknek 
megfelelően - a városi rendezvényeken vegyen részt, valamint a Mindenki 
Karácsonya program a Szociális és Egészségügyi Bizottság hatáskörébe tartozó 
Karácsonyi támogatásba kerüljön beépítésre. 

 
Határidő: 2008. február 15. 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit 
Végrehajtásban közreműködik: Gazdasági Osztály 

 
- - - 
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36./ Napirendi pont tárgya: Red-Rex Q Kft. tulajdonát képező piaci felépítmény sorsáról 
való döntés 
 
Napirendi pont előadója: Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
 
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, az előterjesztés 
ismertetésére felkérte Dr. Egedy Zsolt alpolgármestert. Elmondta, hogy azért került be ez 
a napirendi pont újból a Képviselő-testület elé, mert a bontás elrendelése 
eredménytelennek bizonyult, történt egy ügyészségi feljelentés, rendőrségi eljárás van 
folyamatban. Megkérte a Képviselő-testületet, hogy találjanak törvényes megoldást, a 
probléma megoldásának érdekében. Az előterjesztésben két alternatíva szerepel, 
ismertette ezeket. Személy szerint a 2. sz. alternatívát támogatja. Az Ügyrendi Bizottság a 
két alternatívától eltérő határozati javaslatot hozott. 
 
Kovács László: Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság három határozati javaslatot hozott, 
ismertette az ezekben foglaltakat. 
 
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Megkérdezte, hogy van-e valakinek még kérdése. 
 
Krupincza Tibor: Nem érti, hogy miért ragaszkodik a Képviselő-testület ehhez a 
törvénytelen döntéséhez, amit 2008. január 10-én hozott.  
 
Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, hogy az előterjesztés bár két alternatívát tartalmaz, de nem 
arról szól, amit Krupincza Tibor képviselő úr mondott. Véleménye szerint aki, az 
előterjesztésben szereplő 1. sz. alternatívát választja, nem akar piacot, aki a 2. sz. 
alternatívát az még inkább nem akar új piacot. A tulajdonhoz való jog viszonyítása nem a 
Képviselő-testület feladata. Ezt a felépítmény véleményezett tulajdonosának kell 
bizonyítania. Teljesen más a felépítmény és maga az ingatlan jogi velejárója. Amennyiben 
a Képviselő-testület hozzájárul a földhasználati jog bejegyzéséhez, akkor olyan jogokat 
biztosítanak ezzel a Kft. számára, amelyek a következők lehetnek: az építési engedélyt 
nem írja alá, másrészt vagyon értékű jog és ugyanolyan jogi helyzetbe kerül, mint az 
Önkormányzat. Úgy látja ez a dolog, egyre inkább kezd arról szólni, hogy hogyan ne 
építsenek Piacot. A kamerán keresztül köszöntötte Halasi Olivért, a Red-Rex Q. Kft. 
képviseletében. Elmondta, hogy nem Halasi Olivérrel van a problémája, hanem azzal, 
hogy a Kft. rendelkezik, egy 63m2-es felépítménnyel, melynek külön helyrajzi száma az 
ingatlan nyilvántartás szerint nincsen. Polgármester asszony felajánlott a Kft. számára,az 
épülő új Piaccsarnokban egy ugyanekkor méretű helyiséget, de a Kft. ezt az ajánlatot 
elutasította. Sajnálatos módon a 2008. január 10-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen a 
Kft. részéről, nem Halasi Olivér volt jelen, hanem képviseltette magát. A Kft. képviselője 
azt mondta akkor, hogy ha megkapják a földhasználati jogot, akkor abban az esetben akár 
ingyen is odaadnák az Önkormányzatnak a felépítményt. Korábban véleménye szerint ez 
a Képviselő-testület nagyon előzékeny volt ezzel a Kft.-vel szemben, mert lemondott a volt 
JANO épületének elővásárlási jogáról a Kft. részére, valamint a régi MOZI épülete is 
értékesítésre került szintén a Kft. részére azzal a céllal, hogy a Kossuth Vendégház 
részére egy parkoló kerül kialakításra, de ez a mai napig nem valósult meg. Nagyon 
eltérőek az értékbecslők által megadott értékek, a legelső értékbecslés elkészítésében 
részt vevő illető, kapcsolatban áll a Kft. egyik alkalmazottjával. Arra kérte Halasi Olivért a 
kamerán keresztül, hogy legyen partnere ennek a Képviselő-testületnek a piac beruházás 
kapcsán, valamint támogassa polgármester asszonyt, mert az ő elképzelése is benne van, 
ebbe a piacfejlesztésbe. Amennyiben megadják a földhasználati jogot, akkor teljesen 
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ellentétes döntést hoznak a mai ülés 5. napirendi pontjával, a 2007. október 25-i 
képviselő-testületi döntéssel, valamint a 2007. július 19-i döntéssel. Az Önkormányzat az 
ingatlant eladta a beruházónak a Spring Project Kft-nek, erre az ingatlanra kötöttek 
szerződést, és utólag adtak ki földhasználati jogot. Véleménye szerint, aki nem akarja az 
új Piac megépülését, nem támogatja egyik alternatívát sem. Nem értette, hogyan akarnak 
kisajátítást végezni, amikor kisajátítási tervvel sem rendelkeznek. A kisajátítási tervben 
meg sem jelölhetik ezt a felépítményt, csak ingatlant lehet kisajátítani és azt is közcélra. A 
szerződést tartalmából az következik, hogy az ingatlan, ezen részén vélhetően parkoló 
vagy üzletház fog rajta elhelyezkedni. Ezért a területért cserébe vásárol meg a befektető 
egy másik területet, ahol vagy fedett felület lesz, amennyiben jól emlékszik vissza a 
tervekre. Véleménye szerint a Kft-nek birtokában állnak a beépítésre vonatkozó tervek, 
komoly felelősség terheli a vállalkozást, arra kérte a képviselőket, hogy ne támogassák 
egyik alternatívát sem. Megkérte Halasi Olivért, hogy járuljon hozzá az új piaccsarnok 
felépüléséhez.  Abban az esetben, ha az új piaccsarnok felépül, és kialakításra kerül a 
körforgalom, akkor egy teljesen új városkép fog kialakulni. A Kft-nek nem kellene azzal 
törődnie, hogy idejött egy vidéki vállalkozó és megvalósítja az elképzelést, mert ezt akár a 
Kft. is megtehette volna korábban, mert volt rá pályázat kiírva. Nem érti, hogy korábbi 
tárgyalások során, amit az Önkormányzat folytatott, miért nem lépett a Kft. hiszen, állítólag 
már akkor is a tulajdonában volt a felépítmény. Változatlanul nem támogatja az 
előterjesztésben szereplő egyik alternatíva megszavazását sem.  
 
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e 
valakinek kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
Földi Áron: Szeretné, ha minél előbb felépülhetne az új piac. Nem érti a Kft. üzleti tervét, 
mert amennyiben megvalósulnának a projektek, a Kft. ingatlanai is felértékelődnek.  
 
Krupincza Tibor: Elmondta, hogy az előterjesztésben szereplő alternatívák közül a 2. sz. 
alternatíva 2. pontját tartja törvényesnek.  
 
Habony István: Mindenképpen törvényes úton kellene ezt az ügyet lezárni, és megtalálni 
a megfelelő megoldást. Javasolta, hogy hozzanak létre egy csapatot, akik megpróbálnak 
egyezséget kötni a Red-Rex Q Kft-vel.  
 
Kocsiné Tóth Valéria: Megkérdezte, hogy van-e lehetőség arra, hogy ingatlan 
megosztást kérjenek.  
 
Pető Istvánné: Elmondta, hogy az 1. sz. pontba írják a földhasználati jog bejegyzését, 
azzal, ha megadják a földhasználati jogot azzal még a vélt tulajdonos tulajdonjogot nem 
szerez. Abban az esetben kerülne beírásra a neve a tulajdonlapon, ha erre a 
felépítményre használatbavételi engedélye volna. Nem látja annak értelmét, hogy 
használatbavételi engedélyt kapjanak, viszont a kisajátításnál fennáll annak a ténye, hogy 
olyan területet, ami egyébként is az Önkormányzaté nem sajátíthatnak ki. Saját 
földterületre nem lehet kisajátítási eljárást kezdeményezni. Megkérdezte, hogy lehetne-e 
az eljárási törvény segítségével kötelezést kiadni ennek az építmények az elbontására. 
Javasolta, hogy a 4/2008. (I.10.) sz. határozat esetében a végrehajtásban közreműködők 
esetében jelöljék meg az Építéshatósági és Településfejlesztési Osztályokat.  
 
Parti Mihály: Az elmúlt testületi ülés alkalmával itt volt a Kft. gazdasági igazgatója, és azt 
mondta, hogy Abony város még sosem állt ilyen közel a Piac megépítéséhez.  
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Varga Sándorné: Elmondta, hogy véleménye szerint valamennyi képviselő társa 
megoldást szeretne erre a problémára. Van a Képviselő-testületben a Tiszta Udvar 
Rendes Ház Egyesületnek két tagja, akik véleménye szerint üljenek le a Red-Rex Q Kft. 
ügyvezetőjével, és próbáljanak meg valamilyen békés megegyezést kötni.  
 
Dr. Egedy Zsolt: A békés megoldáshoz az kellene, hogy sem az 1. sz. sem, pedig a 2. sz. 
alternatívát nem fogadják el. Támogatta Varga Sándorné javaslatát, tudja-e mindenki 
jogilag, hogy döntés szempontjából mit képvisel. Az 5. napirendi pont az elrugaszkodást 
tette lehetővé, a Kft. birtokvédelmi ügye közigazgatási eljárás, a Kft. kérte, hogy Abony 
város és Nagykőrös város legyenek az eljárásból kizárva, személy szerint javasolta 
Újszilvás és Cegléd város kizárását, hiszen mind a két település tekintetében abonyi 
származású a jegyző. Törtel és Albertirsa tekintetében, pedig azért mert a Kft.-nek van ott 
vállalkozása. Lehet, hogy a dolog nem is birtokvédelmi ügy, hanem tulajdonjogi kérdés. Az 
Ügyészség azt nyilatkozta, hogy nem is rájuk tartozik az ügy. Pető Istvánné, képviselő 
javaslata az ő véleményét támasztják alá. 
 
Mészáros László: Furcsának tartja, hogy ahány testületi döntés születik, mindig 
visszakerül a napirend a Képviselő-testület elé, mert mindig előkerül egy újabb információ. 
A jogsértő döntést senki nem tudja alátámasztani, tulajdonlap egyenlőre még nincs a 
testület birtokában. Abony érdeke azt kívánná, hogy a terület minél előbb megépüljön. A fő 
kérdés az, hogy egy kisebb, de hasonló ügyben foglalkozott volna-e a Képviselő-testület 
ennyit a témával. Véleménye szerint minél inkább keresik a megfelelő törvényi megoldást, 
annál inkább nem lesz a dologból semmi. Mindenkinek Abony város érdekét kellene 
néznie.  
 
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Megkérdezte van-e még valakinek kérdése, 
hozzászólása? 
 
Dr. Németh Mónika: Véleménye szerint az elmúlt testületi ülésen az Önkormányzat jogi 
képviselője, megfelelően tájékoztatta a Képviselő-testületet, a lehetőségekről, hogy minek 
mi a következménye. A földhasználati jogban történő döntéshozás alapjaiban érinti a 
jelenleg aláírt szerződést a beruházóval. Ennek az lesz a következménye, hogy van egy 
aláírt szerződés hoznak egy olyan döntést, ami ennek a szerződésnek nem felel meg, 
ennek a további következménye véleménye szerint mindenki számára egyértelmű. A 
kisajátítási eljárás kapcsán elmondta, hogy csak ingatlant lehet kisajátítani, megnézik, 
hogy milyen céllal lehet kisajátítani, a Közigazgatási Hivatal nem feltétlenül hoz pozitív 
döntést, akkor lesz véleménye szerint pozitív döntés, amennyiben a megszületett 
határozat jogerős lesz. Peres eljárás megindítása esetén, ügyvéd úr elmondta, hogy 
bármelyik fél indíthat peres eljárást, hogy annak mikor lenne vége, nem tudja 
megmondani. Véleménye szerint az egyetlen gyors és törvényes megoldás a 
megegyezés. A megosztási lehetőség kapcsán elmondta, hogy eladtak egy helyrajzi 
számon lévő ingatlant, amennyiben megosztják az ingatlant másik helyrajzi számot kap, 
már az eredeti meglévő földterület is, de a meglévő szerződéssel ez nem hozható 
összhangba. Olyan a rendezési terv kitétele, hogy ehhez a felépítményhez tartozó kisebb 
területek nem alakíthatóak ki, csakis nagy területek alakíthatóak ki ezen a területen. A 
hatósági vonalat végignézték és nem kell  bontás engedély. Jelen pillanatban új 
jogszabály jött ki, és még inkább megnövelte az eljárások keretét, amire nem kell bontási 
engedélyt kérni. Kiküldésre került egy jegyzői levél, amit fenntart a továbbiakban is.  
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Dr. Egedy Zsolt: Ismertette a Pénzügyi Bizottság határozati javaslatát, a bizottság a 2. sz. 
alternatívát javasolta támogatni. Ismertette az Ügyrendi Bizottság javaslatát, mely szerint a 
bizottság az előterjesztésben szereplő egyik határozati javaslatot sem támogatja. 
Javasolta, hogy alternatíváként kellene szavazni.  
 
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy levezényli a szavazást, mert véleménye 
szerint ez így nem megfelelő. Ismertette a határozati javaslat 1. részét, mi alapján az 
Önkormányzat a Kft-vel peres úton rendezi a tulajdonviszonyokat. Megkérte a Képviselő-
testület tagjait, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon igen gombbal. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 14 nem és 0 nem szavazattal, 3 
tartózkodás mellett nem fogadta el.  
 
Megkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a következő határozati javaslatról 
miszerint a Képviselő-testület hozzájárul-e a földhasználati jog bejegyzéséhez a Kft. 
részére. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 0 igen és 11 nem szavazattal, 6 
tartózkodás mellett nem fogadta el.  
 
Megkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az Ügyrendi Bizottság 
javaslatáról, miszerint a 2008. január 10-én hozott 3/2008 és 4/2008. sz. határozatok 
végrehajtásában közreműködők egészüljenek ki az Építéshatósági és Településfejlesztési 
Osztályokkal.  
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen és 1 nem szavazattal, 4 tartózkodás 
mellett elfogadta. 
 
Megkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak arról, hogy békés úton próbálják 
megoldani a tulajdonviszonyokat, az eredményes tárgyalás érdekében egy csapatot 
állítanak fel, melynek a tagjai a Tiszta Udvar Rendes Ház Egyesület képviselő-testületi 
tagjai, Dr. Németh Mónika, Dr. Ecseki Ildikó, Dr. Egedy Zsolt, Romhányiné Dr. Balogh Edit 
és Habony István.  
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 17 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadta. 
 
54/2008. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv-ben biztosított jogkörében eljárva az alábbi 
határozatot hozta: 
 
- A Képviselő-testület nem járul hozzá, a Red-Rex Q. Kft-vel szemben peres eljárás indításához. 
- A Képviselő-testület a 2008. január 10-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén hozott 3/2008.(I.10.) 
és 4/2008.(I.10.) sz. határozatának végrehajtásában közreműködőket kiegészíti az Építéshatósági 
és Településfejlesztési Osztályokkal.  
- A Képviselő-testület egy team-et hoz létre az alábbi tagokból:  Romhányiné Dr. Balogh Edit 
polgármester, Dr. Egedy Zsolt alpolgármester, Habony István képviselő, a Tiszta Udvar Rendes 
Ház Egyesület Képviselő-testületi tagjai, Dr. Németh Mónika jegyző, Dr. Ecseki Ildikó aljegyző, 
azon céllal, hogy további tárgyalásokat kezdeményezzenek a Red-Rex Q. Kft-vel a piaci 
felépítmény sorsával kapcsolatos eredményes megállapodás érdekében. 
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Határidő: azonnal, 2008. február 15. 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
A határozat végrehajtásában közreműködik:  
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Építéshatósági Osztály 
Településfejlesztési Osztály 
Dr. Németh Mónika jegyző 
Dr. Ecseki Ildikó aljegyző 
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
Tiszta Udvar Rendes Ház Egyesület  
Habony István képviselő 
Határozatról értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Építéshatósági Osztály 
Településfejlesztési Osztály 
Dr. Németh Mónika jegyző 
Dr. Ecseki Ildikó aljegyző 
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
Tiszta Udvar Rendes Ház Egyesület  
Habony István képviselő 

 
- - - 

 
37./ Napirendi pont tárgya: A Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők 
illetménykiegészítéséről, vezetői illetménypótlékáról, szociális, jóléti, kulturális, 
egészségügyi juttatásairól, kegyeleti és szociális támogatásairól szóló 10/2001. (VII.31.) 
számú rendeletének módosításáról 
 
Napirendi pont előadója: Kovács László Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Elnöke 
 
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, az előterjesztés 
ismertetésére felkérte Kovács Lászlót az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse az 
előterjesztésben foglaltakat.  
 
Kovács László: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, elmondta, hogy a bizottság a 
napirendi pontot megtárgyalta, ismertette a bizottság határozati javaslatát.  
 
Távozott az ülésről Gulykáné Gál Erzsébet, a képviselő-testületi tagok száma 16 fő. 
 
Romhányiné Dr. Balogh Edit: Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e 
valakinek kérdése az előterjesztéssel és az Ügyrendi Bizottság javaslatával kapcsolatban 
kérdése. Mivel több kérdés nem volt, megkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy 
szavazzanak a rendelet módosításának elfogadásáról a 4/a. pont törlésével. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület a javaslatot és a rendelet módosítását 16 igen 
és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELÔ-TESTÜLETE 

4./2008. (II. 01.) rendelete 

A Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetménykiegészítéséről, 
vezetői illetménypótlékáról, szociális, jóléti, 
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kulturális, egészségügyi juttatásairól, kegyeleti és szociális támogatásairól szóló  
10/2001. (VII.31.)   

számú rendeletének módosításáról  
 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdése, és a köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben foglaltak alapján a polgármesteri 
hivatalban dolgozó köztisztviselők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 10/2001. 
(VII.31.)  számú rendeletét az alábbiakban módosítja: 

 
1.§ 

 
Képzettségi pótlék 

 
A rendelet 4/A §-t hatályon kívül helyezi . 
 

2.§ 
 
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.  
 
 
Kelt: Abony Város Képviselő-testületének 2008. január 31-i ülésén 
 
Romhányiné Dr. Balogh Edit s. k.   Dr. Németh Mónika s. k. 
          polgármester jegyző 
 
Kihirdetve: 2008. február 01. 
 

Dr. Németh Mónika s. k. 
      jegyző 
 

- - - 
 
Romhányiné Dr. Balogh Edit kérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás?  
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Mivel több napirend és egyéb hozzászólás a nyílt ülésen nem volt, Romhányiné dr. 
Balogh Edit polgármester az ülést bezárta. 

 
 K.m.f. 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit   Dr. Németh Mónika 

polgármester     jegyző 
 
 

Szabó András Istvánné  Varga Sándorné 
jegyzőkönyv hitelesítők 


