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J  E  G  Y  Z  Ő  K  Ö  N  Y  V  

 
Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-i 
üléséről. 
 
Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Csányi Tibor, Dr. Egedy 
Zsolt, Földi Áron, Gulykáné Gál Erzsébet, Kocsiné Tóth Valéria, Kovács László, 
Krupincza Tibor, Murvainé Kovács Rita, Paczáriné Barna Rozália, Parti Mihály, Pető 
Istvánné, Retkes Mária, Szabó András Istvánné, Varga Sándorné Képviselő-
testület tagjai 15 fő. 
 
Napirend tárgyalása közben érkezett: Bánné Hornyik Mária, Habony István, 
Mészáros László képviselő. 
 
Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: dr. Németh Mónika jegyző, dr. Ecseki 
Ildikó aljegyző, Pető Zsolt jegyzői titkárságvezető, Kovács Teodóra humán 
közszolgáltatások és munkaügyi osztályvezető, Pádár Éva közoktatási referens, 
Hamar Sándorné gazdasági osztályvezető, Kállainé dr. Némedy Adrienn hatósági és 
építésügyi osztályvezető, Dusa Zsuzsanna településfejlesztési osztályvezető, Bóta 
Lászlóné Okmányiroda vezetője, Egedi Bernadett és Farkasné Fazekas Mária 
jegyzőkönyvvezetők. 
 
Jelen volt továbbá: Andrási István Somogyi Imre Általános Iskola igazgatója, Nagy 
Andrea Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény mb. igazgatója, Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény pedagógusai, Dudás Lászlóné 
Városi Pedagógus Szakszervezet titkára, Kollár Péter ABOKOM Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatója, Györe Tibor Mozgáskorlátozottak Egyesületének vezetője, 
Városi Polgárőrség képviselői. 
 
Meghívottként jelen volt: Krajcsné Dezsőfi Katalin és Csák Ibolya könyvvizsgálók. 
 
Jelenlévő bizottsági tag: Temesközy Tamás, Csiza Zsoltné, Orbán Béláné. 
 
Állampolgári megjelenés: 2 fő 

- - - 

Romhányiné Dr. Balogh Edit: Köszöntötte a képviselő-testületi ülésén 
megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 fővel határozatképes. 
Bánné Hornyik Mária, Habony István és Mészáros László képviselők késésüket 
jelezték. 
 
A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot. Névsor szerint Csányi Tibor és 
dr. Egedy Zsolt képviselők a jegyzőkönyvi hitelesítők. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a jegyzőkönyvi hitelesítők 
személyének elfogadásáról. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett egyhangúlag egyetértett Csányi Tibor és dr. Egedy Zsolt 
jegyzőkönyvi hitelesítők személyével. 
 
Mészáros László képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők 
száma 16 fő. 
 
Ismertette a napirendi pontokat. 
 
Felvételre javasolta: 
Zárt ülés 2. napirendi pontjaként „A szavazatszámláló bizottság tagjainak, 
póttagjainak megválasztása” című napirendi pontot. 
 
Nyílt ülés 22. napirendi pontjaként „Kossuth tér környezetrendezési és építési 
engedélyezési terve alapján készülő költségbecslés megrendelése” című napirendi 
pontot. 
 
Nyílt ülés 23. napirendi pontjaként „Abony Város integrált közlekedési csomópont 
világítási és vagyonvédelmi rendszer tervezői megbízása” című napirendi pontot. 
 
 
Levételre javasolta: 
 
A meghívóban 10. napirendi pontként szereplő 
„Az ABOKOM Nonprofit Kft. üzleti terve” című napirendi pontot. 
 
A meghívóban 23. napirendi pontként szereplő 
„Tájékoztató a sportegyesületek, diáksportkörök, egyesületek 2007. évi 
önkormányzati támogatások felhasználásáról” című napirendi pontot. 
 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy „A szavazatszámláló 
bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása” című napirendet a Képviselő-
testület zárt ülésen napirendre tűzi. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett egyhangúlag „A szavazatszámláló bizottság tagjainak, 
póttagjainak megválasztása” című napirend zárt ülés napirendjei közé történő 
felvételével egyetértett. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy „Kossuth tér 
környezetrendezési és építési engedélyezési terve alapján készülő költségbecslés 
megrendelése” című napirendet a Képviselő-testület napirendre tűzi. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett egyhangúlag „Kossuth tér környezetrendezési és építési 
engedélyezési terve alapján készülő költségbecslés megrendelése” című napirend 
felvételével egyetértett. 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy „Abony Város integrált 
közlekedési csomópont világítási és vagyonvédelmi rendszer tervezői megbízása” 
című napirendet a Képviselő-testület napirendre tűzi. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett egyhangúlag „Abony Város integrált közlekedési csomópont 
világítási és vagyonvédelmi rendszer tervezői megbízása” című napirend felvételével 
egyetértett. 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak „Az ABOKOM Nonprofit Kft. 
üzleti terve” című napirendi pont napirendről történő levételéről. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett egyhangúlag „Az ABOKOM Nonprofit Kft. üzleti terve” című 
napirendi pont napirendről történő levételével egyetértett. 
  
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak „Tájékoztató a sportegyesületek, 
diáksportkörök, egyesületek 2007. évi önkormányzati támogatások felhasználásáról” 
című napirendi pont napirendről történő levételéről. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett egyhangúlag „Tájékoztató a sportegyesületek, diáksportkörök, 
egyesületek 2007. évi önkormányzati támogatások felhasználásáról” című napirendi 
pont napirendről történő levételével egyetértett. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a zárt ülés napirendi pontjainak 
elfogadásáról a módosításokkal együtt. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett egyhangúlag a zárt ülés napirendi pontjait a módosításokkal 
együtt elfogadta. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a nyílt és zárt ülés napirendi 
pontjainak elfogadásáról a módosításokkal együtt. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett egyhangúlag a nyílt és zárt ülés napirendi pontjait a 
módosításokkal együtt elfogadta. 
 
Napirend:        Előadó:  
 
Zárt ülés: 
 
1. Abony Város Önkormányzat kötvénykibocsátása Romhányiné dr. Balogh Edit 

        Polgármester 
 
2. A szavazatszámláló bizottság tagjainak, pót- Dr. Németh Mónika 

tagjainak megválasztása    jegyző 
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Nyílt ülés: 
 

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

2. Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egy-  Bánné Hornyik Mária 
Séges Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln. 
valamint az alapfokú művészetoktatás műkö- 
désének felülvizsgálata 
 

3. A 2007/2008. tanév fenntartói órakeretének  Bánné Hornyik Mária 
módosítása      Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln. 
 

4. A 2008/2009. tanév fenntartói órakeretének  Bánné Hornyik Mária 
meghatározása      Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln. 
 

5. Pedagógus álláshelyek számának meghatá-  Bánné Hornyik Mária 
rozása a közoktatási intézményekben  Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln. 
 

6. A tanítási időkeret csökkentése   Bánné Hornyik Mária 
        Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln. 
 

7. Abony várossá nyilvánításának 15. évfordulója  Romhányiné dr. Balogh Edit 
alkalmából megrendezésre kerülő Pünkösdölő  Polgármester 
rendezvénysorozat  
 

8. A Balatonszárszói Ifjúsági Tábor 2008. évre  Romhányiné dr. Balogh Edit 
Tervezett felújítási, karbantartási munkáihoz,  Polgármester 
valamint eszköz beszerzéséhez való hozzájárulás 
 

9. 2008. évi belvízelvezető hálózat rekonstrukciós  Mészáros László 
munkálatainak tervezése    Gazdasági Biz. Eln. 
 

10. A Ceglédi Tűzoltó-parancsnokság gépjármű  Romhányiné dr. Balogh Edit 
fecskendő vásárlásában való anyagi szerep-  Polgármester 
vállalás    
 

11. Pályázat benyújtása az energetikai hatékonyság  Romhányiné dr. Balogh Edit 
fokozása című KEOP-2007-5.1.0 pályázati   Polgármester 
konstrukcióra   
 

12. Abony Város Önkormányzat 2008. évi költség-  Romhányiné dr. Balogh Edit 
Vetési rendeletének megalkotása   Polgármester 
 

13. Az Angyalkert Gyermekház családi napközi  Habony István 
támogatására irányuló kérelme   Szociális és Eü. Biz. Eln. 
 

14. Pályázat kiírása Abony Város Önkormányzat  Romhányiné dr. Balogh Edit 
könyvvizsgálói feladatainak ellátására  Polgármester 
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15. Beszámoló a Művelődési Ház és Könyvtár   Bánné Hornyik Mária 
2007. évi munkájáról     Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln. 
 

16. A Művelődési Ház és Könyvtár 2008. évi   Bánné Hornyik Mária 
munkaterve      Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln. 
 

17. A „Parkolók és csomópontok fejlesztése” című Romhányiné dr. Balogh Edit 
KMOP-2007-2.3.1/C pályázat benyújtásához Polgármester 
szükséges nyilatkozat elfogadása 
 

18. Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások  Kovács László 
bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló   Ügyrendi és Közbiz. Biz. Eln. 
17/2007. (IV. 26.) számú rendelet módosítása 
 

19. Abony Város Önkormányzat 4/2007. (II. 16.)  Romhányiné dr. Balogh Edit 
számú rendelet módosítása    Polgármester 
 

20. A települési szilárd hulladékgazdálkodás   Dr. Németh Mónika 
2008. évi közszolgáltatási díjának részletes  Jegyző 
költségelemzése   
 

21. Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos   Retkes Mária 
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló  Pénzügyi Biz. Eln. 
6/2003. (V. 16.) sz. rendelet módosítása 
 

22. Kossuth tér környezetrendezési és építési   Romhányiné dr. Balogh Edit 
engedélyezési terve alapján készülő költség- Polgármester 
becslés megrendelése 
 

23. Abony Város integrált közlekedési csomópont  Romhányiné dr. Balogh Edit 
világítási és vagyonvédelmi rendszer tervezői  Polgármester 
megbízása 

- - - 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e napirend előtti kérdés, 
hozzászólás? 
 
Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, hogy több peres anyagot kapott a képviselő-testület 
valamennyi tagja az elmúlt héten. Példaként említette Tóth László igazgató által 
indított pert. Kérdése, hogy kell-e önálló napirendi pontként tárgyalni ezt a peres 
anyagot? 15 napos fellebbezési határidő van, fenntartó az önkormányzat, de az 
intézmény lett perbe hívva. Ebben az esetben az önkormányzat képviselő-
testületének kell-e dönteni? 
Másik ilyen peres anyag dr. Varga Tamás ügyvéd úr által indított per. A bíróság 
elutasította dr. Varga Tamás keresetét. 
Harmadik peres anyag: január 17-én a RED-REX Q. Kft. pert indított Abony Város 
Önkormányzat, mint elsőrendű alperes, és ifj. Bábel Tibor a Spring Project 
Ingatlanhasznosító Kft. képviseletében, mint másodrendű alperes ellen. A Kft. kérte a 
bíróságot, hogy állapítsa meg a felperes - közbenső jogszerzés címén - 
földhasználati jogát, illetve a ráépítést ismerje el. 
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Elmondta, hogy az anyagban találkozott egy jegyzőkönyvvel, melyet összehasonlított 
a január 10-én tárgyalt napirendhez kiadott anyag tartalmával, és ott ezt nem találta. 
Ez a jegyzőkönyv polgármester asszony és Halasi Olivér RED-REX Q Kft. 
ügyvezetője közötti tárgyalást rögzíti. Polgármester asszony részéről történt egy 
felajánlás, melynek értelmében a 63 m2 piaci söröző, üzlethelyiségért cserébe 63 m2 
alapterületű csereingatlant ajánlott fel az új piaccsarnokban. 
 
Bánné Hornyik Mária képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő 
képviselők száma 17 fő. 
 
Érdekesnek tartja, hogy január 10-én volt az ülés és 17-én már a RED-REX Q Kft. 
eljárt a bíróságon a perindítás tárgyában. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Dr. Tóta Áron ügyvéd úr elmondta, hogy Tóth László 
féle peres ügyben az önkormányzat már nem alperes. Amennyiben azonban a 
képviselő-testület, mint fenntartó a Bihari János Zeneiskolával kapcsolatban lépni 
kíván, keddre rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívását javasolta ügyvéd úr. 
A másik peres ügy tekintetében a feljegyzéssel kapcsolatban elmondta, ügyvéd úr  
nem látja indokoltnak, hogy bármit is lépni kellene. Ügyvéd úr véleménye szerint, 
azzal, hogy első helyen van bejegyezve a Spring Project Kft., magát a földhivatali 
bejegyzést a Spring Project Kft. részére nem tudja megakadályozni, ezért 
jelentősége nincs. Tehát nem első helyen van bejegyezve a per ténye, hanem első 
helyen a Spring Project Kft. tulajdonjog bejegyzési kérelme szerepel. Amennyiben a 
képviselő-testület úgy dönt, Tóta ügyvéd úr szívesen tart tájékoztatót a peres 
eljárásokkal kapcsolatban. 
A RED-REX Q Kft. peres ügyével kapcsolatban elmondta, hogy a képviselő-testület 
döntött arról, hogy békéltető tárgyalást kezdeményez, mellyel kapcsolatban egy 
delegációt hozott létre. Nem zárja ki annak lehetőségét, hogy peren kívüli 
megegyezésben a delegáció eredményt tud elérni. 
 
Kovács László: Kérdése, hogy annak a határozatnak, melyet hatályban tartottak a 
bontással kapcsolatban, időközben hogyan és mikor lehet érvényt szerezni? Kérdése 
továbbá, hogy polgármester asszony milyen lépéseket tett annak érdekében, hogy 
ez a megbeszélő, egyeztető tárgyalás megvalósuljon? 
Kiegészítésként elmondta, hogy az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság hozott egy 
olyan határozatot, melyben kéri az ügyvéd urat, hogy készítsen egy összefoglaló 
jelentést, tényvázlatot a peres eljárásról. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Válaszként elmondta, hogy dr. Tóta Áron ügyvéd úr 
képviselő-testületi ülésre el fogja készíteni az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 
által kért anyagot.  
A békéltető tárgyalással kapcsolatban úgy gondolja, hogy elég nehéz dolga van, 7 
hónapja nem volt gyakorlatilag beszélő kapcsolata Halasi Olivérrel, így nehéz lesz az 
egyeztető tárgyalást létrehozni. Halasi úr elég furcsának találja, hogy a képviselő-
testület hozott egy döntést, melynek értelmében elbontja az épületet, s az épület 
elbontása után kívánnak vele egyezkedni. Úgy gondolja, hogy a sorrenden kellene 
változtatni, előbb meg kellene tőle is kérdezni, hogy partner-e az ügyben. Előbb 
maga a delegáció álljon össze. Részéről nincs akadálya, hogy Halasi úrral 
beszélgetést kezdeményezzen. 
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Mészáros László: Csatlakozni kíván dr. Egedy Zsolt alpolgármester úr kéréshez. A 
jegyzőkönyv, melyet dr. Tóta Áron ügyvéd úr által megküldött anyagban találnak, 
2007. július 31-én datálódott. Ez a jegyzőkönyv sem a január 10-i, sem a január 31-i 
testületi ülésen nem került a képviselő-testület elé. A jegyzőkönyv egy megállapodási 
felajánlásról szól. Polgármester asszony egy 63 m2 alapterületű csereingatlant 
ajánlott fel beruházás során kialakítandó piaccsarnokban. Nem tudják, hogy kinek 
van a piac területén ingatlana. Hangsúlyozta, hogy a jegyzőkönyv 2007. július 31-én 
készült. A Kincskereső újságban 2007 október végén feladtak egy hirdetést, hogy 
keresik a tulajdonost, de közben felajánlottak egy csereingatlant. Nem tudják, hogy 
mi lesz a vége ennek az ügynek. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy amikor az 
egész beruházás megindult, kapott egy olyan felhatalmazást, hogy a piacon található 
valamennyi bérlővel és tulajdonossal tárgyaljon. Két olyan bérlő volt, akivel sikeres 
volt a tárgyalás. Lévai György és a György Hús Bt. által bérelt üzlethelyiség 
tekintetében a megváltás tényét a képviselő-testület is tárgyalta. Abban az esetben, 
ha Halasi Olivérrel is létrejött volna a megegyezés, és bármiféle ajánlatot elfogadott 
volna, akkor azzal együtt a jegyzőkönyv is a képviselő-testület elé került volna. Azt 
nem hiányolja a képviselő-testület egy tagja sem, hogy azokkal a bérlőkkel, akikkel 
levelezést folytattak, akiknek meghatározott ideig el kellett hagyniuk a területet, más 
területre kellett vinniük a bódéjukat, azon jegyzőkönyvek sincsenek itt. Valamennyi 
ügyféllel, aki a piacon bérelt helyiséget, vagy tulajdonnal rendelkezett történt 
egyeztető tárgyalás. Akikkel megállapodás született, s annak anyagi vonzata volt, 
mind bekerült a képviselő-testület elé. Tehát nemcsak Halasi Olivérrel kellett 
egyezkedni, 10 és 20 között van azon bérlők száma, illetve bérleti joggal rendelkező 
vállalkozók száma, akikkel megegyezés született. Kérése, hogy próbálja meg a 
képviselő-testület nem egy oldalról vizsgálni a tényeket, hanem több oldalról, minden 
szemszögből. 
 
Parti Mihály: Hangsúlyozta, lényeg, hogy eredményt érjenek el. Abony város 
lakossága azt várja el tőlük, hogy legyen piac. Ha valaki a 63 m2-es helyiség helyett,  
mely jelen álláspont szerint 6 millió forintot ér, az új üzletközpontban egy másik 63 
m2-es helyiséget, mely a többszörösét éri, nem hajlandó elfogadni, ezek alapján 
kérdés, hogy mi az a lehetőség, ami még rendelkezésre áll. 
 
Mészáros László: Elismeri, hogy 10-20 tulajdonossal egyeztető tárgyalást folyt, de 
ezen szerződő feleknek a bérleti viszonya vagy megszűnt, vagy megszűnő félben 
van a piacon, nem fogják akadályozni a piac további építését. Úgy tudja, hogy az 
üzletsoron lévőkkel is megegyezés született, akinek hosszabb időre szólt a 
szerződése, velük is megszületett a megállapodás, képviselő-testületi döntéssel le is 
lett zárva. Jelen témával kapcsolatban is születtek testületi döntések, de a mai napig 
sincs lezárva. Ne keverjék össze a két dolgot.  
 
Dr. Egedy Zsolt: A július 31-i a jegyzőkönyv szerint csereingatlanról van szó. 
Véleménye szerint, a jegyzőkönyv szerint az önkormányzat elismeri az ingatlan 
besorolását ennek a felépítménynek, holott a rendelkezésre álló adatokból már akkor 
is tudták, hogy pusztán csak egy felépítményről van szó, és nem ingatlanként 
funkcionáló létesítményről. Ezek alapján július 31-én ismerik a tulajdonost, 2007 
őszén a Kincskereső hasábjain pedig keresik. Július 31-én történt egy felajánlás, 
ősszel pedig nem tudják, hogy ki a tulajdonos. 



 9 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, onnan indult a hirdetés is, hogy 1997-ben 
született az adásvételi szerződés Falusi Károly és a RED-REX Q Kft. között. Mivel 
nincs bejegyezve a Földhivatalnál ez a felépítmény, ezért ki tudja azt igazolni, hogy 
1997. és 2007. között esetleg tulajdonos váltás történt. Magára a meghirdetésre 
azért került sor, mert 10 év telt el az adásvételi szerződés és a jelenlegi tárgyalások 
között. Mivel sehol sincs bejegyezve ez a felépítmény, igazoltnak kellett tekinteni a 
nyilvánosság által, hogy még mindig a RED-REX Q Kft. tulajdonában van a 
felépítmény. A hirdetésnek semmilyen más célja nem volt. 
 
Csányi Tibor: Hangsúlyozta, hogy ezt a felépítményt már akkor elismerte az abonyi 
önkormányzat, amikor engedélyt adott a kocsma működésére, tehát nem most 
ismerik el ezt a felépítményt. Azért indult el a Kincskeresőben történő meghirdetés, 
mert már akkor tudta a képviselő-testület, hogy ott van ez a felépítmény, azt is 
tudták, hogy Halasi Olivér tulajdonában van, ezt követően volt egy felvetés, hogy ez 
a felépítmény nem a Halasi Olivéré, hanem fantomcég, ezért indult el a meghirdetés, 
hogy egy hónapon belül jelentkezzen a tulajdonos. Azt mondták, amikor becsatolta 
ezeket az iratokat is, hogy a képviselő-testület számára nem bizonyítja meggyőzően 
Halasi Olivér tulajdonjogát, ezért rendelték el a bontást. Úgy gondolja, hogy korrekt 
az anyag, melyet a mai napon megkapott a képviselő-testület. Szóban polgármester 
asszony azt is elmondta a január 31-i testületi ülésen, hogy beszélt Halasi Olivérrel, s 
felajánlott számára egy vadonatúj, szintén 63 m2 alapterületű létesítményt, de azt 
sem fogadta el. A pénzt sem fogadja el. A képviselő-testületi ülésen jelen volt a RED-
REX Q Kft. ügyvezető igazgatója, aki úgy nyilatkozott, hogy nem érdekli őket a pénz, 
mert ők Abony városának ingyen is odaadnák a területet, de azért, hogy egy másik 
vállalkozó gazdagodjon vele, ezért ők nem hajlandók róla lemondani. 
Úgy gondolja, hogy minél előbb le kellene zárni ezt az ügyet, tárgyaljon Halasi 
Olivérrel az a küldöttség, akiket a képviselő-testület megnevezett, valaki szervezze 
meg. Javasolja Mészáros László képviselőtársának, hogy lépjen be ebbe a 
bizottságba, s menjen el ő is tárgyalni. Részéről az a tájékoztatás, melyet eddig 
kaptak, kielégítő volt. Hangsúlyozta az lenne a legjobb, hogy minél előbb pontot 
tegyenek az ügy végére. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy soha nem hallgatta el, ha tárgyalt az 
ügyben, s kezdetektől fogva azt mondta, hogy a RED-REX Q Kft. a csereingatlant 
sem fogadja el. 
 
Dr. Egedy Zsolt: Nem Abony Város Önkormányzat képviselő-testülete adta ki az 
engedélyt a kocsma működéséhez, hanem a Polgármesteri Hivatal. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy jogilag a ’80-as évekre húzódik 
vissza az ügy. Ha jobban el akarnak mélyedni ebben az ügyben, s jogász segítségét 
is igénybe venni, hívjanak össze rendkívüli képviselő-testületi ülést. 
 
Mészáros László: Egyetért minden hozzászólóval. Építési engedélyt keresett 
mindenki, de nem találtak meg semmilyen iratot. Július 23-án kötötték meg a 
szerződést, illetve határozott a képviselő-testület a szerződés aláírásáról a Spring 
Project Kft-vel. 
 



 10 

Gulykáné Gál Erzsébet: Javasolja, hogy az ügy fontosságára tekintettel hívjanak 
össze rendkívüli képviselő-testületi ülést. Mind a három peres ügy nagyon fontos. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Február 19-én 18.00 órára rendkívüli képviselő-
testületi ülést hív össze a peres ügyek megtárgyalása tekintetében. 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak arról, hogy 2008. február 19-én 
18.00 órakor rendkívüli képviselő-testületi ülést tartanak Tóth László által indított 
peres eljárás, és a RED-REX Q Kft. által indított peres eljárás tekintetében. 
 
Megállapította, hogy a képviselő- testület 10 igen és 0 nem szavazattal, 6 
tartózkodás mellett – 1 fő nem szavazott – egyetértett a rendkívüli képviselő-
testületi ülés összehívásával, és a következő határozatott hozta: 
 

55/2008. (II.14.) 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 13. § (1) bekezdés b.) pontjában 
foglaltakat, az alábbi határozatot hozta: 
 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli képviselő-
testületi ülés összehívását kezdeményezi az alábbi témákban: 
 
 Tájékoztató a Tóth László által indított peres eljárásról 
 Tájékoztató a RED-REX Q Kft. által indított peres eljárásról 

 
A rendkívüli képviselő-testületi ülés időpontja: 2008. február 19. 18.00 óra 

 
Határidő: rendkívüli képviselő-testületi ülés időpontja, 2008. február 19. 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 
- - - 

 
Gulykáné Gál Erzsébet: A RED-REX Q Kft. peres eljárásához kapcsolódóan 
javasolta, hogy Halasi Olivér urat is hívják meg a napirendi ponthoz. 

 
- - - 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e még napirend előtti kérdés, 
hozzászólás? 
 
Több napirend előtti kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Bejelentette, hogy a képviselő-testület az Ötv. 12.§ (4) bekezdés a.) és b.) pontja 
értelmében az Abony Város Önkormányzat kötvénykibocsátása, valamint a 
Szavazatszámláló bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása című napirendi 
pontokat zárt ülésen tárgyalja. 
 
Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül! 
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Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester a zárt ülést követően szünetet rendelt el. 
 

SZÜNET! 
 
 
Szünet után a képviselő-testület nyílt ülés 1. napirendi pontjának tárgyalásával 
folytatta munkáját. 
 
Habony István képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők 
száma 18 fő. 
 
Gulykáné Gál Erzsébet képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő 
képviselők száma 17 fő. 
 
1./ Napirendi pont tárgya: Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról 
    
    Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Az előterjesztéshez kiegészítést nem kívánt tenni. 
 
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati 
javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést és a határozati javaslatot 
17 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta, és a 
következő határozatot hozta: 
 

57/2008. (II.14.) 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: 

 
 1/2008. (I.10.) Kocsis Béla r.törm. és Kapás Béla r.zls. kinevezésének 

támogatásáról 
 2/2008. (I.10.) Kocsis Béla r.törm. és Kapás Béla r.zls. kinevezésének 

támogatásáról 
 

2. Abony város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő hosszabbítását 
rendeli el az alábbi határozatok végrehajtására: 

 
 394/2007. (XI.15.) Pályázat előkészítése a „közoktatási intézmények 

beruházásainak támogatása” című pályázati kiírás alapján 
Határidő: 2008. április 24. 
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A határozatról értesülnek:  
Polgármesteri Hivatal illetékes Osztályai 

 
- - - 

 
Gulykáné Gál Erzsébet képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő 
képviselők száma 18 fő. 
 
2./ Napirendi pont tárgya: Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes  
       Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, valamint az  
       alapfokú művészetoktatás működésének felülvizsgálata 
    
    Napirendi pont előadója: Bánné Hornyik Mária Oktatási, Sport és Kult.Biz.Elnöke 
 

Bánné Hornyik Mária: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Hangsúlyozta, 
hogy a közoktatási törvény módosítását 2008. szeptember 1-jétől kell alkalmazni, 
melynek értelmében az a közoktatási intézmény, mely nyolc osztállyal nem 
rendelkezik, nem maradhat önálló. A Montágh Imre Általános Iskolában 7 
tanulócsoport van, hiszen két osztályt összevontan oktatnak, s várhatóan ez az 
összevont csoport nem fog olyan mértékben növekedni létszámot tekintve, hogy szét 
lehessen venni, ezért előreláthatólag szeptembertől nem fog nyolc osztály működni 
az intézményben. Így az intézmény sajnos önálló nem maradhat. Valamilyen 
megoldást a képviselő-testületnek keresni kell, hogy ezt a törvényi szabályozást be 
tudja tartani. 
Ismertette a Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény jövőbeni működésével kapcsolatos lehetőségeket, az 
előterjesztésben szereplő három alternatívát. Elmondta, hogy az Oktatási, Sport és 
Kulturális Bizottság az előterjesztésben szereplő 1. és 3. alternatívát nem támogatta. 
Ismertette az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság határozatában foglaltakat.  
 
Ismertette az előterjesztés alapfokú művészetoktatásra vonatkozó részét. Ismertette 
a Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Gyulai Gaál 
Miklós Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény jövőbeni működésével 
kapcsolatos lehetőségeket, az előterjesztésben szereplő három alternatívát.  
Ismertette az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság határozatában foglaltakat.  
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltakat tárgyalja meg, 
és fogadja el az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság határozatait. 
 
Retkes Mária: Ismertette Pénzügyi Bizottság határozataiban foglaltakat. 
Hangsúlyozta, hogy a Pénzügyi Bizottságnak volt kiegészítő javaslata a 
művészetoktatás tekintetében, melynek értelmében 2008. április 30-ig javasolja a 
Bizottság megvizsgálni a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézménybe történő beintegrálás feltételeinek kidolgozását. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kiegészítésként elmondta, hogy a Mongtáh Imre 
Általános Iskolában dolgozó pedagógusoknál megindult az elvándorlás, mely nagyon 
szomorú Abony városának, hiszen nagyon jól képzett pedagógusok hagyják el a 
települést. Éppen itt az ideje, hogy szülessen egy végleges döntés, már egy éve 
bizonytalan a Montágh Iskola jövője. A Megyének történő átadás nem éri meg, mert 
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a normatív támogatást így is ki kell egészíteni, tehát anyagilag nem fognak jobban 
járni. A másik érv, hogy bizonytalan lenne pedagógusaik további foglalkoztatása. A 
harmadik érv pedig, hogy a gyerekek utaztatása, bentlakásos intézményben történő 
elhelyezése újabb konfliktust jelentene a családok esetében. Negyedik érv pedig, 
hogy a HEFOP-os pályázat feltétele is az volt, hogy az intézményt működtetni kell. 
Minden afelé mutat, hogy a városnak fel kell tudni vállalni az sni-s gyermekek 
helyben történő oktatását, a Montágh Iskolában dolgozó pedagógusok 
továbbfoglalkoztatását, illetve az intézmény fenntartását. Mivel az oktatási törvény 
szerint önálló intézményként nem maradhat, a maga részéről támogatja, hogy a 
Montágh Iskola a Somogyi Imre Általános Iskola tagintézményeként működjön 
tovább. Reméli, ha ezt az alternatívát a képviselő-testület megszavazza, megszűnik 
a további elvándorlás a pedagógusok részéről, és stabilizálódik a helyzet az 
iskolában. Nagyon sajnálná, ha ez az eredményes munka megszakadna, és nem 
lenne folytatása. Köszönetét fejezte ki az iskola pedagógusainak türelmükért, 
kitartásukért, és munkájukhoz további sok sikert, egészséget kívánt. 
 
A Bihari János Zeneiskolával kapcsolatban már a tanév kezdete előtt döntött a 
képviselő-testület, hogy a zeneiskola működtetését nem adja át a megyének, az 
önkormányzat továbbra is vállalja annak működtetését, ezért lett a 
létszámcsökkentés is végrehajtva. Az összevonás lehetőségéről pedig majd dönt a 
képviselő-testület, hogy megvizsgálja-e vagy sem. 
 
Kérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, szavazzanak az 1. sz. határozati javaslat 
(Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény) I. pont A./ változatának elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a képviselő-testület 1 igen és 17 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az 1. sz. határozati javaslat I. pont A./ változatát nem fogadta 
el. 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, szavazzanak az 1. sz. határozati javaslat 
(Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény) I. pont B./ változatának elfogadásáról, melynek értelmében a Montágh 
Iskola a Somogyi Imre Általános Iskola tagintézményeként működik tovább. 
 
Megállapította, hogy a képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az 1. sz. határozati javaslat I. pont B./ változatát elfogadta. 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, szavazzanak az 1. sz. határozati javaslat 
(Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény) II. pontjának elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az 1. sz. határozati javaslat II. pontját elfogadta. 
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Kérte a képviselő-testület tagjait, szavazzanak az így kialakult 1. sz. határozati 
javaslat (Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény) elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az 1. sz. határozati javaslatot elfogadta, és a következő 
határozatot hozta: 
 

58/2008. (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított 
jogkörében eljárva, figyelembe véve a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvényben foglaltakat, az alábbi határozatot hozta: 

I.  
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pest Megye 

Közgyűlése 273/2007. (VI. 29.) sz. határozata által jóváhagyott 
megállapodást az abban foglalt feltételekkel nem fogadja el.  
 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilatkoztatja, hogy a 
Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény keretében történő feladatellátást a jövőben is 
önként vállalt feladatként látja el. 
 

3. A feladatellátást 2008/2009. tanévtől a Montágh Imre Általános Iskola, 
Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
tagintézménnyé történő átszervezésével a Somogyi Imre Általános 
Iskola intézményben biztosítja.  
 

II. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az I. pontban foglalt 
feladatokkal kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2008. február 29. – 2008. június 30. – 2008. szeptember 1.  
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik:    
Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény igazgatója 
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 igazgatója 
6. Gazdasági Osztály 
7. Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 
8. Pest Megye Önkormányzata 

- - - 



 15 

Kérte a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a 2. sz. határozati javaslat (alapfokú 
művészetoktatás) I. pont A./ változatának elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a képviselő-testület 0 igen és 17 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett a 2. sz. határozati javaslat I. pont A./ változatát nem fogadta el, 
és a következő határozatot hozta: 
 

59/2008. (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve 
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltakat, az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bihari János Zeneiskola, 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működtetését Pest Megye 
Önkormányzatának nem kívánja átadni. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik:    
Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója 
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 igazgatója 

6. Gazdasági Osztály 

7. Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

8. Pest Megye Önkormányzata 

 
- - - 

 
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Pénzügyi Bizottság 
határozatának elfogadásáról, melynek értelmében a Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármesteri Hivatalt a Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézménybe történő beintegrálás feltételeinek kidolgozására. 
 
Megállapította, hogy a képviselő-testület 13 igen és 2 nem szavazattal, 3 
tartózkodás mellett a Pénzügyi Bizottság határozatát elfogadta, és a következő 
határozatot hozta: 
 

60/2008. (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve 
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltakat, az alábbi 
határozatot hozta: 
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Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt 
a Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Gyulai Gaál 
Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézménybe történő 
beintegrálás feltételeinek kidolgozására. 
 
Határidő: 2008. április 30. 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik:    
Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója 
Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
igazgatója 
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 igazgatója 

Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
igazgatója 

6. Gazdasági Osztály 
7. Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

 
- - - 

 
 

3./ Napirendi pont tárgya: A 2007/2008. tanév fenntartói órakeretének módosítása 
    
    Napirendi pont előadója: Bánné Hornyik Mária Oktatási, Sport és Kult.Biz.Elnöke 
 
Bánné Hornyik Mária: Ismertette az előterjesztésben és az Oktatási, Sport és 
Kulturális Bizottság határozatában foglaltakat. Kérte a képviselő-testületet, hogy a 
törvényi előírásnak megfelelően az óraszámkedvezmény növelést támogassa. 
 
Retkes Mária: Hangsúlyozta, hogy az óvodákban lemondtak erről az 
órakedvezményről. Amennyiben a többi helyen nem mondanak le erről az 
órakedvezményről, a költségvetésben kb. 3,2 millió forintot kell hozzáadni az 
oktatásra fordított személyes juttatásokhoz. Oktatási referens asszony elmondta, 
hogy ezt kötelező törvény szerint adni. Ismertette Pénzügyi Bizottság határozatában 
foglaltakat. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a 
Gyulai Iskola tekintetében az előterjesztésben elírás történt, a fenntartói órakeretet 
nem 5,6, hanem 6,6 órával növelik meg. 
 
Kérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati 
javaslat elfogadásáról. 
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Megállapította, hogy a képviselő-testület 16 igen és 1 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta, és a 
következő határozatot hozta: 
 

61/2008. (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított 
jogkörében eljárva, figyelembe véve Munka Törvénykönyvéről szóló 
1992. évi XXII. törvényben, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvényben, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvényben foglaltakat, az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bihari János 
Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a fenntartói 
órakeretet a 2007/2008. tanév II. félévétől 3,7 órával növeli. 
 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyulai Gaál Miklós 
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a 
fenntartói órakeretet a 2007/2008. tanév II. félévétől 6,6 órával növeli. 
 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Somogyi Imre 
Általános Iskolában a fenntartói órakeretet a 2007/2008. tanév II. 
félévétől 4,7 órával növeli. 
 

4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Montágh Imre 
Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézményben a fenntartói órakeretet a 2007/2008. tanév II. félévétől 3,7 
órával növeli. 
 

5. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kinizsi Pál Gimnázium 
és Szakközépiskolában a fenntartói órakeretet a 2007/2008. tanév II. 
félévétől 2,5 órával növeli. 
 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Abony Város 
Önkormányzat, a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény, a Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, a Kinizsi Pál 
Gimnázium és Szakközépiskola, a Gyöngyszemek Óvodája, a 
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, valamint a Városi Pedagógus 
Szakszervezet közötti megállapodás megkötésére az önkormányzati 
szintű érdekegyeztetésen eljárni jogosult szakszervezeti tisztségviselő 
részére járó munkaidő-kedvezmény összevonásáról.  
 

7. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1-6. pontban 
foglalt feladatokkal kapcsolatos intézkedések megtételére. 
Határidő: 2008. február 29.  
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
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Végrehajtásban közreműködik:    
Városi Szakszervezet titkára 
Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény igazgatója 
Somogyi Imre Általános Iskola igazgatója 
Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény igazgatója 
Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola igazgatója 
Gyöngyszemek Óvodája óvodavezetője  
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője  
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. Városi Szakszervezet titkára 
6. Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
7. Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény igazgatója 
8. Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola igazgatója 
9. Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény igazgatója 
10. Somogyi Imre Általános Iskola igazgatója  
11. Gyöngyszemek Óvodája óvodavezetője  
12. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője  
13. Gazdasági Osztály 
14. Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

 
- - - 

 
4./ Napirendi pont tárgya: A 2008/2009. tanév fenntartói órakeretének  

  meghatározása 
    
    Napirendi pont előadója: Bánné Hornyik Mária Oktatási, Sport és Kult.Biz.Elnöke 
 
Bánné Hornyik Mária: Ismertette az előterjesztésben és az Oktatási, Sport és 
Kulturális Bizottság határozatában foglaltakat. Kérte a képviselő-testületet, hogy 
fogadja el az előterjesztést és az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság határozatát. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság a 100%-os 
órakeretet támogatta Montágh Iskola és a Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola 
tekintetében, az általános iskolákra vonatkozón nem tett javaslatot. 
 
Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
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Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Gyulai Gaál Miklós Általános 
Iskola esetében a 100%-os órakeret (1. pont A változat) biztosításáról. 
 
Megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen és 8 nem szavazattal, 4 
tartózkodás mellett a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola esetében a 100%-os 
órakeret (1. pont A változat) biztosítását nem fogadta el. 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Gyulai Gaál Miklós Általános 
Iskola esetében a 100%-os órakereten felül további 3% finanszírozásának (1. pont 
B változat) biztosításáról. 
 
Megállapította, hogy a képviselő-testület 12 igen és 4 nem szavazattal, 2 
tartózkodás mellett a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola esetében a 100%-os 
órakereten felül további 3% finanszírozásának (1. pont B változat) biztosítását 
elfogadta. 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Somogyi Imre Általános 
Iskola esetében a 100%-os órakeret (2. pont A változat) biztosításáról. 
 
Megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen és 8 nem szavazattal, 4 
tartózkodás mellett a Somogyi Imre Általános Iskola esetében a 100%-os órakeret 
(2. pont A változat) biztosítását nem fogadta el. 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Somogyi Imre Általános 
Iskola esetében a 100%-os órakereten felül további 3% finanszírozásának (2. pont 
B változat) biztosításáról. 
 
Megállapította, hogy a képviselő-testület 12 igen és 4 nem szavazattal, 2 
tartózkodás mellett a Somogyi Imre Általános Iskola esetében a 100%-os 
órakereten felül további 3% finanszírozásának (2. pont B változat) biztosítását 
elfogadta. 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Montágh Imre Általános 
Iskola esetében a 100%-os órakeret (3. pont) biztosításáról. 
 
Megállapította, hogy a képviselő-testület 16 igen és 1 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett a Montágh Imre Általános Iskola esetében a 100%-os órakeret 
(3. pont) biztosítását elfogadta. 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Kinizsi Pál Gimnázium és 
Szakközépiskola esetében a 100%-os órakeret (4. pont) biztosításáról. 
 
Megállapította, hogy a képviselő-testület 18 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett egyhangúlag a Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola 
esetében a 100%-os órakeret (4. pont) biztosítását elfogadta. 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az így kialakult határozati 
javaslat elfogadásáról. 
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Megállapította, hogy a képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot 
hozta: 
 

62/2008. (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe 
véve a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltakat, az 
alábbi határozatot hozta: 
 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyulai Gaál Miklós 
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a 
2008/2009. tanévben a kötelezően finanszírozandó 100 %-os órakereten 
felül további 3 % finanszírozását biztosítja. 
 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Somogyi Imre 
Általános Iskolában a 2008/2009. tanévben a kötelezően 
finanszírozandó 100 %-os órakereten felül további 3 % finanszírozását 
biztosítja. 
 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Montágh Imre 
Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézményben a 2008/2009. tanévben a kötelezően finanszírozandó 100 
%-os órakeretet biztosítja. 
 

4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kinizsi Pál 
Gimnázium és Szakközépiskolában a 2008/2009. tanévben a 
kötelezően finanszírozandó 100 %-os órakeretet biztosítja. 
 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1-4. pontban foglalt 
feladatokkal kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2008. február 29. – 2008. szeptember 1.  
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik:    
Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
igazgatója 
Somogyi Imre Általános Iskola igazgatója 
Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény igazgatója 
Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola igazgatója 
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 igazgatója 
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6. Somogyi Imre Általános Iskola igazgatója 
7. Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény igazgatója 
8. Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola igazgatója 
9. Gazdasági Osztály 
10. Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

 
- - - 

 
5./ Napirendi pont tárgya: Pedagógus álláshelyek számának meghatározása  

  a közoktatási intézményekben 
    
    Napirendi pont előadója: Bánné Hornyik Mária Oktatási, Sport és Kult.Biz.Elnöke 
 
Bánné Hornyik Mária: Ismertette az előterjesztésben és az Oktatási, Sport és 
Kulturális Bizottság határozatában foglaltakat. Kérte a képviselő-testületet, hogy az 
Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság határozatát elfogadni szíveskedjen. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy az előző napirendi pontnál a 103%-
os órakeretet fogadta el a képviselő-testület, így a 103%-nak megfelelő pedagógus 
álláshelyről kell szavazni a képviselő-testületnek. 
 
Habony István: Kérdezte az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság elnökétől, az 
Oktatási Bizottság vizsgálta-e, hogy a Somogyi Iskolába történő beiskolázás 
jelentősen csökken? Ha vizsgálta, miben látja a csökkenés okát? 
 
Bánné Hornyik Mária: Válaszként elmondta, hogy az általános iskolákban még nem 
történt meg a beiratkozás. Városi szinten a város jegyzője határozza meg a 
beiratkozás időpontját, ez április hónapban szokott történni, amelyről a szülők 
március hónap második felében szereznek tudomást. A nyílt napok zajlottak le 
mindkét általános iskolában. A nyílt napon a szülők a gyerekekkel bármelyik 
iskolába, bármilyen foglalkozásra bemehetnek. A nyílt nap nem egyenlő azzal, hogy 
a gyerekek oda már beíratva érzik magukat, tehát a beiratkozás még nem történt 
meg. Nem tudja véleményezni, hogy az érdeklődés melyik iskolában milyen. A 
bizottsági ülésen mindkét általános iskola igazgatója jelen volt. Ott szóba került, hogy 
a Somogyi Iskola igazgatója kifogásolta azt, hogy az elmúlt hét szombatján volt a 
Somogyi Iskolában a nyílt nap, és előző nap pénteken a Gyulai Iskola vezetése 
kiértesítette az összes ő általuk tartott nyílt napon jelen lévő szülőket, hogy a 
gyerekeket fölvették, helyet biztosítanak számukra. Ez a Somogyi Iskola nyílt napja 
előtti napon történt. A Somogyi Iskola igazgatója bejött a Hivatalba, és ezt 
Polgármester asszonynál, és a közoktatási referensnél szóvá tette. Ezért a bizottsági 
ülésen ez napirendre került. A mai nap folyamán írtak egy levelet a szülőknek az 
Oktatási Bizottság részéről, melyet polgármester asszony és ő írt alá. Ebben a 
levélben az áll, hogy a nyílt napon való megjelenés még nem jelenti azt, hogy a 
gyermek felvételét biztosítva kell érezni. A nyílt napon való részvétel csak egy 
látogatás, egy érdeklődés. 
 
Gulykáné Gál Erzsébet: A témával kapcsolatban szeretné elmondani, hogy a Gyulai 
Iskola a nyílt nap szervezését és a szülők kiértesítését a többéves gyakorlatnak 
megfelelően csinálta. Hat éve így végzi az iskola. Tudomása szerint az Iskola 
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megkereste a nyílt nap szervezése, egyeztetése kapcsán a Somogyi Iskola 
vezetését. A Somogyi Iskolából azt az információt kapta, hogy február 9-én és 16-án 
ne legyen, a többi időpont jó. Hangsúlyozta, hogy a kiértesítés 6 éve így történik a 
Gyulai Iskolában, eddig senki nem kifogásolta. A kiértesítés mindkét iskola részéről 
általában egy héttel a nyílt nap után meg szokott történni, mely idén is ennek a 
gyakorlatnak megfelelően történt. A Gyulai Iskola igazgatója megkereste a Somogyi 
Iskola vezetését az egyeztetéssel kapcsolatban a múlt hét folyamán. Erre 
vonatkozóan sem időpontban nem egyeztek meg valami oknál fogva, sem azt nem 
kérte az intézmény, hogy a Gyulai Iskola ne értesítsen ki senkit. 
Szeretné elmondani továbbá, hogy ez egyfajta verseny, s nem hiszi, hogy ebben 
kellene keresni az okát. Márciusban mikor meghirdetésre kerül a beiratkozás 
időpontja, áprilisban a szülők el fogják dönteni, hogy melyik iskolát fogják választani. 
Tavalyi évben a Gyulai Iskolába jelentkezett több első osztályos, az azelőtti években 
pedig a Somogyi Iskolába. Úgy gondolja, hogy ennek nagyon sok összetevője van. 
Befolyásolja maga a gyermek beállítottsága, befolyásolja az, hogy a nagyobb 
testvérek melyik iskolába járnak. A ma megjelent tájékoztatóval kapcsolatban 
elmondta, hogy a Gyulai Iskola részéről hátrányos. A tájékoztató első két részével 
egyetért, mely leírja azt, hogy beiratkozásnak az minősül, amikor majd a jegyző által 
meghirdetett időpontban a szülő elmegy, és választ egy iskolát. A harmadik rész 
azonban hiányos. A mai napon az óvodákban kiosztásra került ez a tájékoztató. 
Melyen a rendelet egyik paragrafusa úgy fogalmaz, hogy az általános iskola köteles 
felvenni a lakóhelyéhez, illetve tartózkodási helyéhez tartozó iskolába a gyermeket, 
és ott szerepelnek a felvételi körzetek. Úgy gondolja az lett volna a legjobb, ha teljes 
mértékben idézik a rendeletet, és beleírják a tájékoztatóba, hogy szabad iskola 
választás van, és a felvételt nem nyert tanulók természetesen felvételt nyernek, 
hiszen ez egy alapfeladata a városnak, és az intézmény köteles felvenni a felvételi 
körzetébe tartozó iskolába a gyermeket. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Úgy látja, hogy a két iskola között a rivalizálás, a 
gyerekekért folyó harc nagyon keményen megindult, mely nem tesz jót sem a 
városnak, sem pedig a pedagógus társadalomnak. Ezt nagyon sajnálatosnak tartja. 
Egyfajta pozitív diszkrimináció zajlik. Azok a gyermekek, akik tehetősebb családból 
származnak, szellemi háttere is jobb a gyermeknek, az ő lefölözésükért gyakorlatilag 
megindult a verseny. A tájékoztató nem szól másról, mint arról, hogy ahová 
területileg tartozik a gyermek, és oda akar járni, az iskola köteles felvenni, ha oda 
jelentkezik. Azt nem zárja ki, hogy nincs szabad iskolaválasztás. Úgy gondolja, hogy 
a fenntartónak lesz abba beleszólása, hogy nem teheti meg, hogy az egyik iskolába 
hat első osztályt fog indítani, a másik iskolába csak hármat. 
A Gyulai Iskola részéről kiment egy olyan levél a gyermekeknek, melyben 
gyakorlatilag biztos ígéretet kaptak, hogy felvételt nyertek az iskolába. Erről még nem 
mehet ki levél, mert még nem volt beiratkozás. A Kincskereső újságban jövőhéten a 
tájékoztatót megjelentetik, melyet kiegészítenek azzal, hogy a szabad 
iskolaválasztás lehetősége fennáll, de ez is egy bizonyos kerethatárig. 
Szeretné kérni, hogy ezt a vitát zárják le, és térjenek vissza az adott napirendi 
ponthoz. 
 
Dr. Egedy Zsolt: Szeretné elolvasni azt a levelet, mely megíródott a Gyulai Iskola 
részéről. Fontosnak tartja, hogy a liberális oktatási törvény azt is lehetővé teszi, hogy 
a képviselő-testület a pedagógiai programban rögzítheti, hogy hány tagozatot indít, 
mely egyfajta féket jelent. Ha az elhangzott mondatok valós tartalommal bírnak, 
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nagyon furcsa jelenségnek tartja, a nyilvánosság előtt mindenkit arra kér, hogy 
kezdjenek mindent elölről, mert ez nagyon rossz irányba fogja vinni a város 
oktatáspolitikáját, legfőképpen azon szülők hangulatát, akik a gyermekeiket be 
szeretnék valamelyik oktatási intézménybe íratni. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás a 
napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy a Gyöngyszemek 
Óvodájában a pedagógus álláshelyek számát 17 fővel engedélyezik. 
 
Megállapította, hogy a képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett a Gyöngyszemek Óvodájában a pedagógus álláshelyek számát 
17 fővel engedélyezi. 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy a Pingvines Óvodában a 
pedagógus álláshelyek számát 17 fővel engedélyezik. 
 
Megállapította, hogy a képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett a Pingvines Óvodában a pedagógus álláshelyek számát 17 
fővel engedélyezi. 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy a Szivárvány Óvoda és 
Bölcsődében a pedagógus álláshelyek számát 15 fővel engedélyezik. 
 
Megállapította, hogy a képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett a Szivárvány Óvoda és Bölcsődében a pedagógus álláshelyek 
számát 15 fővel engedélyezi. 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy a Bihari János Zeneiskola, 
Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a pedagógus álláshelyek számát 17 fővel 
engedélyezik. 
 
Megállapította, hogy a képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett a Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézményben a pedagógus álláshelyek számát 17 fővel engedélyezi. 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy a Gyulai Gaál Miklós 
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a 103%-os órakeretnek 
megfelelően a pedagógus álláshelyek számát 52 fővel, az alapfokú művészetoktatási 
álláshelyek számát 1 fővel engedélyezik. 
 
Megállapította, hogy a képviselő-testület 15 igen és 1 nem szavazattal, 2 
tartózkodás mellett a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézményben a pedagógus álláshelyek számát 52 fővel, az 
alapfokú művészetoktatási álláshelyek számát 1 fővel engedélyezi. 
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Kérte a képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy a Somogyi Imre Általános 
Iskolában a pedagógus álláshelyek számát a 103%-os órakeretnek megfelelően 52 
fővel engedélyezik. 
 
Megállapította, hogy a képviselő-testület 16 igen és 1 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett a Somogyi Imre Általános Iskolában a pedagógus álláshelyek 
számát 52 fővel engedélyezi. 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy a Montágh Imre Általános 
Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben a 
pedagógus álláshelyek számát 18 fővel engedélyezik. 
 
Megállapította, hogy a képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett a Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben a pedagógus álláshelyek számát 18 
fővel engedélyezi. 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy a Kinizsi Pál Gimnázium 
és Szakközépiskolában a pedagógus álláshelyek számát 20 fővel engedélyezik. 
 
Megállapította, hogy a képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett a Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskolában a pedagógus 
álláshelyek számát 20 fővel engedélyezi. 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az így kialakult 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: 

63/2008. (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe 
véve a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltakat, az 
alábbi határozatot hozta: 
 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyöngyszemek 
Óvodájában a 2008/2009. nevelési évtől a pedagógus álláshelyek számát 
17 fővel engedélyezi. 
 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pingvines Óvodában a 
2008/2009. nevelési évtől a pedagógus álláshelyek számát 17 fővel 
engedélyezi. 
 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szivárvány Óvoda és 
Bölcsődében a 2008/2009. nevelési évtől a pedagógus álláshelyek 
számát 15 fővel engedélyezi. 
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4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bihari János 
Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a pedagógus 
álláshelyek számát a 2008/2009. tanévtől 17 fővel engedélyezi. 
 

5. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyulai Gaál Miklós 
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézményben az 
általános iskolai pedagógus álláshelyek számát a 2008/2009. tanévtől 52 
fővel, az alapfokú művészetoktatási pedagógus álláshelyek számát 1 fővel 
engedélyezi. 

 
6. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Somogyi Imre 

Általános Iskolában a pedagógus álláshelyek számát a 2008/2009. 
tanévtől 52 fővel engedélyezi. 
 

7. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Montágh Imre 
Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézményben a pedagógus álláshelyek számát a 2008/2009. tanévtől 18 
fővel engedélyezi. 
 

8. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kinizsi Pál Gimnázium 
és Szakközépiskolában a pedagógus álláshelyek számát a 2008/2009. 
tanévtől 20 fővel engedélyezi. 
 

9. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1-8. pontban foglalt 
feladatokkal kapcsolatos intézkedések megtételére. 
Határidő: 2008. június 30. – 2008. szeptember 1.  
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik:    
Közoktatási intézmények vezetői 
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. Gyöngyszemek Óvodája óvodavezetője  
6. Pingvines Óvoda óvodavezetője  
7. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője  
8. Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  

igazgatója 
9. Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási  

Intézmény igazgatója 
10. Somogyi Imre Általános Iskola igazgatója 
11. Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes  

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény igazgatója 
12. Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola igazgatója 
13. Gazdasági Osztály 
14. Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

- - - 



 26 

A jegyzőkönyvvezetést a 6. napirendi ponttól Farkasné Fazekas Mária 
jegyzőkönyvvezető vette át. 
 
6./ Napirendi pont tárgya: A tanítási időkeret csökkentése 
 
Napirendi pont előadója: Bánné Hornyik Mária Oktatási, Sport és Kult. Biz. Elnöke 
 
Bánné Hornyik Mária: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Az Oktatási, Sport 
és Kulturális Bizottság ülésén a hivatalos kiküldetés, tanulókíséret a pedagógus 
álláshely 30 %-ára módosult. Javaslatként hangzott el a bizottság részéről, hogy ne 
tegyenek különbséget továbbképzés és tanulókíséret között.  Javasolták továbbá, 
hogy az intézményvezetők részletes elszámolást készítsenek a ténylegesen 
felhasznált órákról, valamint költségekről. Kérte a Képviselő-testület tagjait tegyék fel 
kérdéseiket a napirenddel kapcsolatban. 
 
Retkes Mária: Elmondta, hogy az anyagban nem talál az iskoláktól beküldött 
anyagot. Kérdezte, hogy mi alapján került kiszámításra a tanítási időkeret? Korábbi 
ülésen azért nem tárgyalták meg, hogy anyagot kérték, melyben szerepelt volna az 
egy éves eredményt. Mégegyszer kérdezte, hol vannak a benyújtott anyagok, 
melyből kiszámításra került az álláshely és összeg, valamint milyen óradíjjal került 
kiszámításra? 
 
Pádár Éva: Az intézményvezetők azért nem küldtek be anyagot, mert nem állt 
rendelkezésükre pontos számítás. Az előterjesztésben szereplő adatok 
elkészítésekor az általános iskolákban a járulékkal számolt keretet vette figyelembe. 
 
Retkes Mária: Véleménye szerint abban az esetben tudják támogatni, ha megfelelő 
anyag áll rendelkezésükre. 
 
Bánné Hornyik Mária: Pontosan nem tudnak nyilvántartást készíteni, amikor elindul 
a gyermek a versenyen még nem tudni, hogy mennyi plusz órát fog igénybe venni. 
(még további versenyen való részvétel) 
 
Dr. Egedy Zsolt: Úgy látja, hogy a törvényalkotók a testület kezébe adták a döntést. 
Ez is azt mutatja, hogy az oktatásban nagy káosz van. Véleménye szerint a 
pedagógust az elvégzett munkáért bér illeti meg, akár továbbképzés, akár pedig 
tanulókíséret formájában. 
 
Habony István: Más településeken nem adnak ruhapénzt, vagy étkezési térítést. 
Abony városban pedig a képviselő-testületre hárítják a döntést a plusz juttatások 
tekintetében is. Véleménye szerint munkaköri kötelességből is teljesíthetők lennének 
ezek a feladatok. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Nem értette, hogy amennyiben törvény írja elő, akkor 
miért nem adják mindenhol. Nehéz így döntést hozni. A 103 % mellett még szükség 
van ezekre a kedvezményekre? 
 
Kérdezte, van-e több kérdés, hozzászólás? 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak az Oktatási, Sport és Kulturális 
Bizottság módosító javaslatának elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság 
módosító javaslatát 12 igen, 2 nem szavazattal és 4 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak az előterjesztés és a módosított 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést és a módosított 
határozati javaslatot 12 igen, 2 nem szavazattal és 4 tartózkodás mellett elfogadta, 
és a következő határozatot hozta: 
 

64/2008. (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. költségvetési évben 

az alábbi távollétekkel engedélyezi csökkenteni a pedagógusok tanítási 
időkeretét a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási 
Intézményben, a Somogyi Imre Általános Iskolában, a Montágh Imre Általános 
Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben, 
valamint a Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskolában (a mellékelt táblázat 
szerint: 

1.1. Eseti, az éves továbbképzési tervben nem szereplő továbbképzés a 
pedagógus álláshely 20 %-ára tanévenként 1 napot számolva. 

1.2. Hivatalos kiküldetés, tanulókíséret a pedagógus álláshely 30 %-ára 
tanévenként 1 napot számolva. 

2. A továbbképzésre és a tanulókíséretre fordítható összeg intézményen belül 
átcsoportosítható. 

3. A tanítási időkeretes elszámolásokon a fenntartó egyetértésével 
engedélyezett távollét külön jelöléssel történjen. 

4. Az intézményvezető a költségvetési év végén készítsen elszámolást a 
ténylegesen felhasznált órákról, valamint a költségekről. 

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

 
Határidő: 2008. február 29. – 2008. december 31. 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik: 

Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
igazgatója 
Somogyi Imre Általános Iskola igazgatója 
Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény igazgatója 
Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola igazgatója 
Gazdasági Osztály 
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 
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 A határozatról értesül: 
  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
  Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
  Dr. Németh Mónika jegyző 
  Dr. Ecseki Ildikó aljegyző 

 Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
igazgatója 

  Somogyi Imre Általános Iskola igazgatója 
 Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény igazgatója 
  Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola igazgatója 
  Gazdasági Osztály 
  Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

 
64/2008.(II.14.) sz. határozat melléklete 

Intézmény Pedagógus 
álláshely 

2008. jan. 1. 

Továbbképzés és 
tanulókíséret 

Ft 

 fő álláshely 50%-a 

x 5 ó x átl. óradíj 

Gyulai Ált. Iskola, Alapf. 
Művészetokt. Intézmény 

 

51 fő 

 

331 500 

Kinizsi Pál Gimnázium és 
Szakközépiskola 

 

18 fő 

 

121 500 

Montágh Ált. Iskola, Óvoda 
és EGYMI 

 

18 fő 

 

117 000 

Somogyi Imre Általános 
Iskola 

 

54 fő 

 

351 000 

Összesen 141 fő 921 000 

 
- - - 

 
7./ Napirendi pont tárgya: Abony várossá nyilvánításának 15. évfordulója 
alkalmából megrendezésre kerülő Pünkösdölő rendezvénysorozat 
 
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 
Bánné Hornyik Mária képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő 
képviselők száma 17 fő 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
Kiegészítésül elmondta, hogy a rendezvény sikeres megvalósításához nem elegendő 
az Önkormányzat által biztosított pénzügyi fedezet, ezért pályázat kiírása szükséges. 
Eredményes pályázat esetén megteremthető a rendezvény pénzügyi alapja, mely 
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tovább növelhető a szervezésben és megvalósításban közreműködő helyi civil 
szervezetek által gyűjtött szponzori támogatásokkal. 
 
Kérdezte, van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak az előterjesztés és a határozati 
javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést és a határozati javaslatot 
16 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta, és a következő 
határozatot hozta: 
 
65/2008. (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 1. §. (4) bekezdése alapján biztosított jogkörében 
eljárva az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Abony Város Önkormányzata támogatja, hogy a várossá avatás 15. 
évfordulója alkalmával megrendezésre kerülő Fúvószenekari Találkozó és 
Erős emberek versenye Abonyi Pünkösdölő elnevezéssel egyéb turisztikai 
látványossággal, programmal bővüljön. 

2. Az Abonyi Pünkösdölő megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet 
megteremtése érdekében - a határozat mellékletét képező - pályázati kiírást 
tesz közzé.  

 
Határidő: A pályázati kiírás megjelentetésének tekintetében 2008. február 15. a 
további pontokban 2008. március 28.   
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik:  

Jegyzői titkárság 
A határozatról értesül:  

Jegyzői titkárság  
Településfejlesztési Osztály 
Gazdasági Osztály 
 

PÁLYÁZATI  KIÍRÁS 
Abonyi Pünkösdölő lebonyolítására 

2008. május 10-12. 
 
 

Abony Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázati kiírást tesz közzé 
az Abonyi Pünkösdölő technikai lebonyolítására. A pályázat nyertese a 
legmagasabb ajánlatot tevő cég, (az alábbi feltételek és kötelezettségek 
teljesítése mellett)  akit az önkormányzat megbíz a lebonyolítással. A nyertes 
visszalépése esetén a 2. helyezettel automatikusan szerződést köt az 
önkormányzat, amennyiben a pályázati kiírásnak megfelel, azaz a kiírásban 
szereplő támogatási összeget minimum biztosítja, az összes többi egyéb 
feltételek biztosítása mellett.  
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Az önkormányzat a fesztivál rendezői jogát ezen belül a programokról való 
döntés, a helyszín megválasztása, a vásározói  (500 m2) mutatványosi  (300 
m2) vendéglátói  (400 m2) reklámfelületek elhelyezési és a színpad helyének 
kijelölési jogát fenntartja.  
A rendezvény teljes bekerülési költsége a pályázót terheli, kivétel a kiállítás 
költsége, a sportrendezvény lebonyolítási költsége, továbbá a reklámköltség 
(ezek nagyságáról az önkormányzat dönt).  
 
A pályázó  (lebonyolító) köteles biztosítani: 
- a programok  lebonyolításához szükséges technikai és pénzügyi 

feltételeket, szponzori  
támogatásokat   (fedett színpad -  minimum 80 m2 -, hang-, és 
fénytechnika, a rendezvény helyszínén folyamatosan rendelkezésre álló 
áramfejlesztőt,( aggregátort-minimum 140 kW teljesítményűt), az 
önkormányzat által biztosított az áramvételezéshez szükséges eszközök 
(vezeték és villamos szekrények) felhasználásával az áram kiépítését és 
folyamatos meglétét, továbbá annak költségét  

- vendéglátás lebonyolításához 100 db  sörpad asztal garnitúrát 
- 2 db (egyenként minimum 20 m2-es) öltözősátrat 
- 1 db kiállítósátrat  (minimum 50 m2) 
- 10 db mobil WC-t    (ingyenes   használattal   és szombati vasárnapi 

tisztítással (az önkormányzat által kijelölt helyen) 
- a rendezvény helyszínének folyamatos takarítását (az önkormányzat által 

biztosított konténerekbe), és a konténerek  szállítási költségét 
- saját ingó dolgainak és a terület egészének  vagyonvédelmét, biztonsági 

őrzését (minimum 4 fő 24 órás biztosítással és fő műsoridőben további 4 
fő)  

- a hatósági engedélyek beszerzését  (ÁNTSZ, Tűzoltóság, Rendőrség, 
Orvosi ügyelet,  mentők, szerzői jogvédő, tűzijáték engedély beszerzése) 
és annak bemutatását a rendezvényt megelőzően 2 héttel.  

- a szerzői jogvédő szervezet által meghatározott díj megfizetését. 
 

A pályázó nyilatkozik az ajánlott pályázati összeg (szponzori támogatás) 
bruttó, illetve nettó összegről, amely nem lehet kevesebb  nettó 2 millió Ft-nál, 
továbbá  tudomásul veszi, hogy az ajánlat az időjárási viszonyoktól független, 
így a pályázati összeget, mely a lebonyolítás pénzügyi fedezetéül szolgál, 
letétbe helyezi  a rendezvényt megelőzően az önkormányzatnál  2008. április 
15-ig. A pályázati összeg a felsorolt szolgáltatásokra és rendezvényi 
költségekre nem fordítható és azzal összefüggésben a pályázónak  elvárása 
nincs az önkormányzat felé, melyről a pályázó nyilatkozik és arról is 
büntetőjogi felelőssége tudatában, hogy az összeget a megadott határideig 
megfizeti.  
 
A pályázót megilleti a területileg korlátozott, de egyébként korlátlan és 
kizárólagos vendéglátói, vásárszervezői, mutatványosi jog.  A pályázó 
reklámfelületet kap a szponzorok, támogatók megjelenítésére Abony Város 
honlapján korlátlanul. A pályázó reklámfelületet kap a plakáton és a 
szórólapon,  minimum 10 %-ot. A 8 oldalasra tervezett műsorfüzet (A/6) 
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minimum 3 oldalnyi felületén a pályázó szintén reklámfelületet kap. A 
színpadot minimum 50 %-ban használhatja a nyertes pályázó reklám céllal. 
 
Az Önkormányzat rendelkezésre bocsátja a rendezvény helyszínét (Abony 
Kossuth tér, Kálvin utca, Jókai utca, Strandfürdő)  a szemétszállításhoz 
konténert, az önkormányzati sátrakhoz az áram kiépítését biztosítja.  Az 
önkormányzat jogosult hagyományos és új támogatói részére a 
reklámfelületek felhasználására.  

 
 Az önkormányzat saját sátrai felhasználásával ingyenes vásározói 
tevékenységet biztosít a helyi kézművesek részére  (max. 12.). 
Ha az önkormányzat és a nyertes pályázó együttműködése (az önkormányzat  
korábbi partnereivel  és esetleg egyéb lehetőségek felhasználásával) 
többletbevételt, támogatást eredményeznek, akkor a többletbevétel 50 %-a 
az önkormányzatot illeti meg,  a további  50 % pedig része a pályázó által  
megajánlott  támogatási összegnek  (minimum 2 millió forint). 
 
Nem pályázhatnak azok a cégek, vagy azok utód cégei,  amelynek jelen 
pillanatban is fennálló  tartozásuk van az önkormányzat felé.  
 
 
A pályázathoz csatolni kell: 
1./ részletes céginformáció (30 napnál nem régebbi cégkivonat és alapító 
okirat) 
2./ kiterjedt referencia lista 
3./ a képviseletre jogosult személy  megbízólevele (30 napnál nem régebbi 
hiteles aláírási címpéldány) 
4./ a pályázat elbírálásánál előny a bankgarancia  
 
Az ajánlat leadási határideje: 2008. március 14. 12.00.  óra 
Az ajánlat leadásának helye: Polgármesteri Hivatal  2740 Abony, Kossuth tér 
1. 21 .számú iroda (Jegyzői titkárság)  
A  pályázatokat zárt borítékban, „ Abonyi Pünkösdölő”  megjelöléssel kell 
leadni, vagy postára adni. 
 
További információ:   Pető Zsolt titkárságvezető 53/562-096  
     Dr. Magyar Gábor   06/70 331-60-91  
                                         

- - - 
 
8./ Napirendi pont tárgya: A Balatonszárszói Ifjúsági Tábor 2008. évre tervezett 
felújítási, karbantartási munkáihoz, valamint eszközbeszerzéséhez való hozzájárulás 
 
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, 
kiegészíteni nem kívánta. 
 
Kérdezte, van-e kérdés, hozzászólás? 
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Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak az előterjesztés és a határozati 
javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést és a határozati javaslatot 
16 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadta, és a következő 
határozatot hozta: 
 
66/2008. (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 
 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1.734.000 Ft összegben fedezetet 
biztosít a Balatonszárszói Ifjúsági Tábor 2008. évre tervezett felújítási, karbantartási 
munkáira, valamint eszközbeszerzéseire. 
 
Határidő: 2008. május 31. 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit 
A határozat végrehajtásában közreműködik: Gazdasági Osztály 
A határozatról értesül: 

Gazdasági Osztály 
- - - 

 
 
9./ Napirendi pont tárgya: 2008. évi belvízelvezető hálózat rekonstrukciós 
munkálatainak tervezése 
 
Napirendi pont előadója: Mészáros László Gazdasági Bizottság Elnöke 
 
Mészáros László: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Gazdasági Bizottság 
javaslata Kemény Zsigmond  út 4.370.850. Ft, Kodály Zoltán út átemelő építése 
3.648.180. Ft, Szelei út – Antos János út zárt vezeték kiépítése 2.605.000.Ft 
összegekben. A Bizottság a belvízelvezető hálózat rekonstrukciós munkáinak 
elvégzésére 10.624.030.,-Ft + Áfa összeget javasol biztosítani a 2008. évi 
költségvetésben. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság a Gazdasági 
Bizottság javaslatát támogatta.  
 
Kérdezte, van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak az előterjesztés és a Gazdasági 
Bizottság határozatának elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést és a Gazdasági Bizottság 
határozatát 17 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta, és a 
következő határozatot hozta: 
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67/2008. (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 
többször módosított 1990. évi LXV. tv. 8. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Abony Város Képviselő-testülete a belvízelvezető hálózat rekonstrukciós 
munkálatainak keretén belül 2008 évben az alábbi munkák elvégzését hagyja 
jóvá: 
Kemény Zsigmond út 
Kodály Zoltán út átemelő építése 
Szelei út – Antos János út zárt vezeték kiépítése 

 
2. A Képviselő-testület a belvízelvezető hálózat rekonstrukciós munkáinak 

elvégzésére 10.000.000,-Ft + Áfa összeget biztosít  a 2008. évi 
költségvetésben. 

 
3. Az 1. pontban meghatározott feladatokat az Abokom Nonprofit Kft. az 

Önkormányzattal kötött szerződésben foglaltak szerint teljesíti. 
 

4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné 
Dr. Balogh Edit polgármestert a határozatban foglaltakkal kapcsolatos 
intézkedések megtételével, illetve a szükséges szerződések aláírásával.  

 
Határidő: 2008. december 31. 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik:  
Gazdasági Osztály 
Településfejlesztési Osztály 
ABOKOM Nonprofit Kft. 
A határozatról értesül:  
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
Dr. Németh Mónika jegyző 
Településfejlesztési Osztály  
Gazdasági Osztály 
ABOKOM Nonprofit Kft. 

- - - 
 
10. Napirendi pont tárgya: A Ceglédi Tűzoltó-parancsnokság gépjármű fecskendő 

vásárlásában való anyagi szerepvállalás 
 
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, 
kiegészíteni nem kívánta. 
 
Mészáros László: Gazdasági Bizottság a napirendet megtárgyalta és elviekben 
igen, anyagilag nem javasolta támogatni. 
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Kovács László: Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság javasolta 30,-Ft/fő támogatást 
javasolta 471.300,-Ft összegben. 
 
Retkes Mária: Pénzügyi Bizottság 1.000.000,-Ft összegben javasolta támogatni. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság által tett 
javaslatot támogatta. 
 
Parti Mihály: Véleménye szerint a lakosság arányos költségviselés nem mutat reális 
képet. Nem biztos, hogy a tűzoltóságnak ugyan olyan támogatást kellene adni Abony 
részéről, mint Cegléd város tekintetében. Valami más megoldást kellene találni. 
Javasolta pontrendszer kidolgozását, mely egy reálisabb képet mutatna. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Pontrendszer alapján jelenleg nem lehet kiszámítani 
a támogatás mértékét. Elmúlt években abonyi kivonulás közel 50 esetben történt. 
 
Dr. Egedy Zsolt: A tűzoltóság fenntartása Ceglédi Önkormányzat kötelező 
feladatellátása. Véleménye szerint egyre inkább beindult a kondulás. Abony is sok 
intézménynek a fenntartója, melyek működéséhez támogatást nyújtanak. Úgy 
gondolta, hogy a hazai feladatokat támogassák elsősorban. Amennyiben a 
tűzoltóság nem kap Abonytól támogatást, akkor is ki fognak vonulni tűzoltáshoz. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, van-e több kérdés, hozzászólás? 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak a Gazdasági Bizottság javaslatának 
elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület a Gazdasági Bizottság javaslatát 6 igen, 6 
nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett nem támogatta. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak az Ügyrendi és Közbiztonsági 
Bizottság javaslatának elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 
javaslatát 9 igen, 2 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett - 1 fő nem  
szavazott - támogatta. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak a Pénzügyi Bizottság javaslatának 
elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság javaslatát 3 igen, 10 
nem szavazattal és 4 tartózkodás mellett nem támogatta. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak az előterjesztés és a módosított 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést és az Ügyrendi és 
Közbiztonsági Bizottság határozata szerint módosított javaslatot 9 igen, 2 nem 
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szavazattal és 5 tartózkodás mellett – 1 fő nem szavazott –  elfogadta, és a 
következő határozatot hozta: 
 
68/2008. (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 
 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Ceglédi Hivatásos Önkormányzati 
Tűzoltó-parancsnokság 2008. évi gépjármű fecskendő beszerzését 471.300,-Ft 
összegben támogatja. 
 
Határidő: 2008. február 28. 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit 
Végrehajtásban közreműködik: 
 Gazdasági Osztály 

- - - 
 
11./ Napirendi pont tárgya: Pályázat benyújtása az energetikai hatékonyság 
fokozása című KEOP-2007-5.1.0 pályázati konstrukcióra 
 
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, 
kiegészíteni nem kívánta. 
 
Retkes Mária: Pénzügyi Bizottság a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola esetében 
42,5 millió forint önerőt, a Somogyi Imre Általános Iskola esetében 27,5 millió forint 
önerőt javasolt elfogadásra. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak az előterjesztés és a határozati 
javaslat (Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola) elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést és a határozati javaslatot 
(Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola) 17 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 
mellett elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 
69/2008. (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 1. §. (4) bekezdése alapján biztosított jogkörében 
eljárva: 
 

1. A KEOP-2007-5.1.0. kódszámú „Az energetikai hatékonyság fokozása” című 
kiírás alapján pályázatot nyújt be a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Abony, Kálvin út 11. szám alatti 
épületének energiafelhasználás csökkentést célzó korszerűsítésére.  
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2. A pályázathoz szükséges önerőt, előre láthatóan 42,5 millió forintot, a 2008. 
évi költségvetésében biztosítja. 

3. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt a pályázati dokumentáció elkészítésére és 
benyújtására. 

4. Felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert a pályázati adatlap 
és a hozzá kapcsolódó nyilatkozatok aláírására. 

Határidő: 2008. március 6. 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik: Pető Zsolt jegyzői titkárságvezető 
A határozatról értesül:  

Jegyzői titkárság  
Településfejlesztési Osztály  
Gazdasági Osztály 

- - - 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak az előterjesztés és a határozati 
javaslat (Somogyi Imre Általános Iskola) elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést és a határozati javaslatot 
(Somogyi Imre Általános Iskola) 17 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 
mellett elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 
70/2008. (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 1. §. (4) bekezdése alapján biztosított jogkörében 
eljárva: 
 

1. A KEOP-2007-5.1.0. kódszámú „Az energetikai hatékonyság fokozása” című 
kiírás alapján pályázatot nyújt be a Somogyi Imre Általános Iskola Abony, 
Szelei úr 1. szám alatti épületének energiafelhasználás csökkentést célzó 
korszerűsítésére.  

2. A pályázathoz szükséges önerőt, előre láthatóan 27,5 millió forintot, a 2008. 
évi költségvetésében biztosítja. 

3. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt a pályázati dokumentáció elkészítésére és 
benyújtására. 

4. Felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert a pályázati adatlap 
és a hozzá kapcsolódó nyilatkozatok aláírására. 

Határidő: 2008. március 6. 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik: Pető Zsolt jegyzői titkárságvezető 
A határozatról értesül:  

Jegyzői titkárság  
Településfejlesztési Osztály  
Gazdasági Osztály 

- - - 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Szünetet rendelt el. 
 
S Z Ü N E T ! 
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Szünet után a Képviselő-testület a 12. napirendi pont megtárgyalásával 
folytatta munkáját! 
 
12./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési 
rendeletének megalkotása 
 
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Felkérte Krajcsné Dezsőfi Katalin könyvvizsgálót, 
hogy ismertesse a rendelet-tervezetet. 
 
Krajcsné Dezsőfi Katalin: A rendelet-tervezet pontatlanságokat tartalmaz, melynek 
kijavítása szükséges.  
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy 2008. február 15-ig kell a rendelet-
tervezetet beterjeszteni a Képviselő-testület elé. A testület előtte fog dönteni a 
kötvény elfogadásáról, valamint be kell rögzíteni a bizottságok által tett javaslatokat 
is. Ezek után amennyiben elfogadásra alkalmas a rendelet-tervezet, úgy elfogadásra 
kerülhet. 
 
Gulykáné Gál Erzsébet képviselő az ülésteremből kiment így a jelenlévő 
képviselők száma 16 fő 
 
Krajcsné Dezsőfi Katalin: Elmondta, hogy az előterjesztésben szereplő 6. §-t 
feltétlen javítani szükséges. A könyvvizsgálói jelentés kiosztásra került, mindenki 
megkapta. A jelentést módosította a következőképpen: Költségvetés rendelet-
tervezetének bevételi főösszege 1.888.056 E Ft, kiadási főösszege 2.365.793 E Ft, a 
költségvetési hiány 477.737 E Ft. 1-es pontban kirészletezték a 477.737 E Ft 
összetételét. 10-es melléklet szerint jelentős a felhalmozási forráshiány, mely 
387.155 E Ft, mely mellett a működési forráshiány 90.582 E Ft. A két számból 
látszik, hogy a működéshez sem elég a pénz az önkormányzatnak. Működési 
forráshiányt intézkedésekkel lehet megszüntetni. Amennyiben ez nem történik meg 
újra termeli önmagát a működési forráshiány, mely egy adósságspirált fog 
eredményezni. Véleménye szerint a 2008. évi hiány összege a bevételi főösszeg 
több mint 25 %-a, mely rendkívül magas. A működési forráshiány abból adódik, hogy 
a testület nagy tételeket szavazott meg a semmiből. Példaként említette, hogy 
Szolnok Városban a működési forráshiány megtartására döntöttek úgy, hogy az 
oktatási törvényben meghatározható óraszámot egyeztetve a pedagógusokkal 300 
pedagógus álláshelyet szüntettek meg. Nyugdíjbavonulás, üres álláshelyek 
megszüntetésével. Abony város költségvetési hiánya rendkívül magas. Elmondta, 
hogy a döntés felelőssége a Képviselő-testületé. Véleménye szerint meg kell fontolni 
ezeket a dolgokat, adjanak ha van miből, de ha nincs akkor ne adjanak. Amennyiben 
nem léptetnek életbe intézkedéseket a 781.498 E Ft hitelállomány csökkentésére, 
mely tartalmazza a 160.000 E Ft folyószámlahitel összegét is, ami a működést 
finanszírozza, ebben az esetben további működési hitelt kell felvenni, plusz még a 
hozott döntések kiadásait is fedezni kell. A bevételek között tervezett 26.780 E Ft + 
ÁFA a piackialakítás miatti ingatlan értékesítésből származik, mely céltartalékként 
került tervezésre. A Képviselő-testület által a korábbi években vállalt kötelezettségek 
költségvetésben szerepeltetésének teljes körűségét mintavétellel ellenőrizték, a 
vizsgált tételek szerepelnek a rendelet-tervezet kiadásai között. A könyvvizsgálói 
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jelentésben szereplő 7-es pontot törölni kell. Elmondta továbbá, hogy a jelentés 
készítésekor még nem ismerték a pénzügyi bizottság véleményét, mivel az 
előterjesztés részükre átadott példánya nem tartalmazta. Elmondta továbbá, hogy az 
anyagot egy átlátható rendszerben kellett volna összekötni, mely megkönnyítette 
volna mindenki munkáját átláthatóság tekintetében. 
 
Retkes Mária: Pénzügyi Bizottság javasolta, hogy a fedezethiányos tételeket vegyék 
ki a rendelet-tervezetből, melyek nagy része az oktatás finanszírozására került 
betervezésre. El kell gondolkodni azon, hogy a többi kiadás miből finanszírozandó. A 
Víziközmű Intézménynél történt a 13. havi bér kifizetése, mely az Intézmény részéről 
nem került visszaadásra. A rendelet-tervezetbe beépítésre került a 
településrendezési terv, 10 millió forinttal, melyet a Pénzügyi Bizottság javasol 
kivételre a költségvetésből. A Gazdasági Osztálytól kigyűjtés pontosítását kérte a a 
bizottsági és képviselő-testületi tagok tiszteletdíjára vonatkozóan. Személyi jellegű 
kiadások emelkedését változatlanul nem tartotta a bizottság elfogadhatónak. 4 %-os 
kötelező béremelést figyelembe véve plusz egy fél havi bér beépítése nagy 
emelkedést jelent. Dologi kiadások esetében annyival került fölétervezésre, ami az 
áremelésekkel növekedik. 
 
Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, hogy az egyházi kárpótlás összege lekötésre került, és 
ez az összeg a kamattal növekedett, mely összeget elvették a működéshez és úgy 
döntöttek 2008. márciusában visszatesznek. Kérdezte, hogy a költségvetés ezt 
tartalmazza-e? Átmenetileg elvették, de ezt vissza kell tenni. Javasolta, hogy 
próbáljanak vele gazdálkodni. 
 
Habony István: A költségvetési rendelet-tervezetet a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság is tárgyalta. Véleménye szerint a rendelet-tervezetbe kb. 100 millió forint 
nagyságrendű tételt lehetne lefaragni. Kérdezte a Gazdasági Osztály vezetőjét, 
hogyan tudja az osztály ezt megoldani? Meglátása szerint két kézzel osztogatják a 
pénzt, majd a ciklus végén el lehet mondani, hogy megint nem csinált a testület 
semmit. Meg kell vizsgálni, hogy hozzá nem értésből, vagy politikai kérdésből van ez 
így. A döntések afelé viszik a város költségvetését, hogy a városban ne történjen 
fejlesztés az elkövetkező időszakban. A működtetést kell szigorúan megfogni. Abony 
Város Képviselő-testületének az a feladata, hogy munkahelyeket teremtsenek. 
Könyvvizsgáló asszonnyal egyetértett, mely szerint ami nincs azt nem lehet 
osztogatni. Meg kell vizsgálni, hogy a város költségvetését hogyan lehet lefaragni. 
Utazási költségek esetében a törvény azt mondja, hogy adható, de a testület dönthet 
nemlegesen is. Mint képviselő a város érdekeit szeretné képviselni, hogy fejlődjön, 
amihez a lehetőség véleménye szerint meg van. Nem lesz értelme a 
kötvénykibocsátásnak sem, ha nem arra fordítódik, amire szükséges. Kérte, hogy 
fogjanak össze és ténylegesen tegyék rendbe a város anyagi helyzetét. A 
költségvetési rendelet-tervezetet tárgyalásra alkalmasnak tartotta. 
 
Retkes Mária: Kiegészítésként elmondta, hogy az ABOKOM Kft-vel kapcsolatos 
szerződés hiánya miatt becsült értékkel szerepel a 82.900 E Ft, mely módosulhat a 
szerződés megkötésekor, mivel a szolgáltatások ellenértéke sem került még 
pontosításra. 
 
Mészáros László: Elmondta, hogy az elmúlt 10 évben ilyen körülmények között még 
nem született költségvetés, még beterjesztési formában sem. Az iskolák esetében 
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úgy adták a kedvezményeket, hogy kimutatások nem készültek arra vonatkozóan, 
hogy a 103 %-nak, vagy a 100 %-nak milyen költségvonzata van. A költségvetést 
kiforratlannak tartotta, és hasonló az elmúlt időszakban még nem volt. Folyamatosan 
csökken az önkormányzatok támogatása. Elsősorban az iparűzési adó és egyéb 
adók mértéke sem növekedik kellőképpen. A településnek nem csak beszélni kellene 
a lobbizásról, hanem aktív szerepet kellene vállalni.  
 
Gulykáné Gál Erzsébet és Bánné Hornyik Mária képviselők az ülésterembe 
visszajöttek, így a jelenlévő képviselők száma 18 fő 
 
Véleménye szerint a költségvetésben jelentős tartalék van még, melyen lehet 
javítani. A jelenlegi beterjesztés egy folyamat része. Az elkövetkező három hét 
feladata, hogy végleges formába kerüljön. Gazdasági Bizottságon javaslat született, 
hogy a pályázatokat ki lehet venni. Elmondta továbbá, hogy a költségvetési rendelet-
tervezettel kapcsolatban sok értelmezhetetlen kérdés merült fel, véleménye szerint a 
testület elé nem összeszedett anyag került.  
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Gazdasági Osztály védelmében elmondta, hogy a 
költségvetési rendelet-tervezet készítésekor nem működött rendesen a fénymásoló 
sem, így amikor már elkészült nem volt idő a bespirálozására, mely véleménye 
szerint is jobban mutatott volna. Szakmailag nem tartotta rossz anyagnak. Minden 
igény benne van a költségvetési rendelet-tervezetbe, amelyek korábban javasolva 
lettek. Véleménye szerint ez így nem járható út, mert fel fogják élni a jövőjüket is. A 
költségvetéshez kellenek nem népszerű döntések is melyek a költségvetés szerves 
részét képezik. A költségvetési rendelet-tervezethez kapcsolódó napirendi pontok 
lemaradtak az előző testületi ülésről. Hónapok óta húzódó dolog volt. Alapjába véve 
ez nem egy rossz költségvetési rendelet-tervezet véleménye szerint. A működési 
kiadásokat csökkenteni kell, meg kell vizsgálni, hogy mi az amit el lehet vonni. 
 
Retkes Mária: Elmondta, hogy a költségvetési hiány csökkentésével automatikusan 
kiküszöböli magát ez az összeg. A fejlesztési részből kivesznek valamit, az nem 
fogja a költségvetési hiányt generálni. 
 
Krajcsné Dezsőfi Katalin: Mészáros László képviselő úr hozzászólására reagálva 
elmondta, hogy felelős döntést a testület akkor tud hozni, ha megfelelő információval 
rendelkezik. A könyvvizsgáló feladata, hogy a döntés hatásáról informálja a 
testületet. Amennyiben úgy dönt a testület, hogy nagy beruházást valósítanak meg, 
de később a pályázat nem nyer az az összeg megmarad. Ezzel szemben a működési 
hiány a felhalmozott kiadásokat évről évre felhalmozza. Nem fog megszűnni a 
működési forráshiány, ha ilyen döntéseket hoznak. Ezek mindig negatív döntések, 
maguktól nem szűnnek meg. Amennyiben többletbevételre tesznek szert, akkor látná 
a kiegyenlítés esélyét. Ha nincs bevétel nő a kiadás, nő a működési hiány. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: A 103 %-os órakeretről már négyszer tárgyaltak. 
Kimutatott növekedés 8-10 millió forintot jelent. Meg lehet nézni több várost, hogy 
egyetlen egy település sem finanszíroz 103 %-ot. 
 
Parti Mihály: Véleménye szerint meg kell vizsgálni, hogy milyen kiadások az 
indokolatlanok. Javasolta, hogy közterület foglalásért kérjenek pénzt, valamint meg 
kell vizsgálni a fizetett parkolók kialakítását, és trafipax beállítását. A javasolt 
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intézkedésekben lát tartalékot. Pedagógusoknak megszavaztak bizonyos 
emeléseket, ezekkel egyetért, ne vonják el tőlük. Az anyagban szereplő 
eszközértékesítésnél az úthenger értékesítése benne van-e? 
 
Dr. Egedy Zsolt: Kérdezte, hogy a korábban vásárolt szavazógép 1,8 millió forintos 
tétellel szerepel a költségvetésben, ez mit jelent? 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ez az összeg részletfizetésként került be a 
költségvetésbe. 
 
Dr. Egedy Zsolt: Kimutatást kért arra vonatkozóan, hogy a 2007. évi egyenleg 
hogyan alakul a hiány nagyságára tekintettel.  
 
Hamar Sándorné: Jelenleg még nem lehet tudni. Parti képviselő úr felvetésére 
elmondta, hogy eszközértékesítésnél az úthenger értékesítés nincs benne a 
költségvetésben. 
 
Parti Mihály: A költségvetésben szerepel gép beszerzés és értékesítés. 
 
Hamar Sándorné: Kérdezte, hogy honnan olvassa a Képviselő úr? 
 
Parti Mihály: Költségvetésben szerepel, hogy gép, berendezés. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Véleménye szerint soronként minden képviselő 
nézze át a költségvetési rendelet-tervezetet, és javaslatukat a következő testületi 
ülésre már beépítik a rendelet-tervezetbe. Cél, hogy a működési költségeket 
csökkentsék, ennek megfelelő mindenki tanulmányozza át az anyagot.  
 
Kérdezte, van-e több kérdés, hozzászólás? 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy a költségvetési rendelet-
tervezet 2008. február 28-án újra visszakerül a testület elé. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 17 igen, 0 nem szavazattal és 
1 tartózkodás mellett elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 
71/2008. (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 1. §. (4) bekezdése alapján biztosított jogkörében 
eljárva, Abony Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének 
beterjesztését elfogadta.  
 
A Képviselő-testület 2008. február 28-án megrendezésre kerülő ülésén a 
költségvetési rendelet megalkotására visszatér. 
Határidő: 2008. február 28. 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik: 
 Gazdasági Osztály 
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13./ Napirendi pont tárgya: Az Angyalkert Gyermekház családi napközi 
támogatására irányuló kérelme 
 
Napirendi pont előadója: Habony István Szociális és Egészségügyi Bizottság 
Elnöke 
 
Habony István: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Bizottság javasolja a 
határozati javaslat elfogadását. 
 
Parti Mihály: Kérdezte, hogy ez kizárólag a Szilágyi úton valósulhat meg? Nem 
lenne alkalmas a Vasúti úti Óvoda helyisége? 
 
Habony István: A bizottsági ülésen nem vetődött fel más helyiség. A kérelmező 
Szabóné Tóth Erika elmondta az ülésen, hogy erre a helyiségre kérte meg az ÁNTSZ 
engedélyt, mely folyamatban van. Elmondta továbbá, hogy amennyiben minimális 
összegben tudja a testület támogatni, akkor is folytatni fogja a tevékenységet. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Szabóné Tóth Erika elvi támogatást kér a testülettől, 
majd a végleges döntés csak akkor születhet meg ha a működési engedélyt 
megkapta. 
 
Kérdezte, van-e több kérdés, hozzászólás? 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak az előterjesztés és a határozati 
javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen, 0 nem szavazattal és 1 
tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta, és a 
következő határozatot hozta: 
 
72/2008. (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 
foglaltakat, az alábbi határozatot hozta: 

 
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi szándékát az 

Angyalkert Gyermekházban alapítványi formában történő családi napközi 
működtetésére irányuló együttműködési megállapodás megkötésére. 
Végleges döntést a működési engedély ismeretében hoz.  

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglalt 
feladatokkal kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2008. június 30.  
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik:  

Szabóné Tóth Erika óvodapedagógus  
Gazdasági Osztály 
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 
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A határozatról értesül:  
9. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
10. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
11. Dr. Németh Mónika jegyző 
12. Dr. Ecseki Ildikó aljegyző 
13. Szabóné Tóth Erika óvodapedagógus  
14. Gazdasági Osztály 
15. Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

 
- - - 

 
14./ Napirendi pont tárgya: Pályázat kiírása Abony Város Önkormányzat 
könyvvizsgálói feladatainak ellátására 
 
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
Kiegészítésül elmondta, hogy Krajcsné Dezsőfi Katalin könyvvizsgáló 
nehezményezte a pályázat kiírását, ezért kérte, hogy tekintsenek el a pályázat 
kiírásától, és hosszabbítsák meg a megbízatását. A korábbi gyakorlat szerint a 
helyhatósági választások után az új testület dönt pályázat kiírásáról. 
 
Krajcsné Dezsőfi Katalin: Elmondta, hogy nem nehezményezték a pályázat 
kiírását. Tájékoztatták a jegyzőnőt, amennyiben pályázatot írnak ki, akkor nem 
fognak pályázni. Indoklásul elmondta, hogy ahol nem kötelező pályázatni a 
könyvvizsgálói tevékenységet, csak akkor írnak ki pályázatot, ha váltani szeretnének. 
Általában ciklusváltáskor döntenek másról. 
 
Kovács László: Véleménye szerint jól végezték a munkájukat, ezért ne javasolta 
pályázat kiírását. A ciklus végéig javasolta meghosszabbítani a szerződést. 
 
Dr. Egedy Zsolt: Kérdezte, hogy a ciklus végéig 2010. május végét értette? 
 
Krajcsné Dezsőfi Katalin: Igen, a ciklus vége 2010. május 30. Amennyiben 
megszavazzák a szerződés meghosszabbítását, azt megköszönte. Kérte, hogy a 
polgármester asszonnyal egyeztessenek időpontot, amikor megbeszélhetnék a 
munka végzéséhez szükséges feltételek megteremtését. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy amennyiben mégsem vállalja a Tisza 
Bross Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft., még mindig lehet dönteni 
arról 2008. február 28-i Képviselő-testületi ülésen, hogy pályázatot írnak ki. 
 
Kérdezte, van-e több kérdés, hozzászólás? 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak a Tisza Bross Audit Könyvvizsgáló és 
Gazdasági Tanácsadó Kft. Szerződésének meghosszabbításáról. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület a fent említett javaslatot 18 igen, 0 nem 
szavazattal 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot 
hozta: 
 
73/2008. (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva Abony Város Önkormányzat 
könyvvizsgálói feladatainak ellátására vonatkozóan a Képviselő-testület eltekint a 
pályázat kiírásától, amennyiben a Tisza Bross Audit Kft. a megbízást vállalja. 
 
Abban az esetben, ha a Tisza Bross Kft. időközben mégsem vállalja a könyvvizsgálói 
feladat ellátását, a Képviselő-testület 2008. február 28-án dönt a pályázat kiírásáról. 
 
Határidő: 2008. április 30. 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit 
Végrehajtásban közreműködik: 
 Gazdasági Osztály 

- - - 
 
Retkes Mária és Csányi Tibor képviselők az ülésteremből kimentek, így a 
jelenlévő képviselők száma 16 fő 
 
15./ Napirendi pont tárgya: Beszámoló a Művelődési Ház és Könyvtár 2007. évi 
munkájáról 
 
Napirendi pont előadója: Bánné Hornyik Mária Oktatási, Sport és Kulturális 
Bizottság Elnöke 
 
Bánné Hornyik Mária: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészíteni nem 
kívánta. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy a Művelődési Házban folytatott 
foglalkozásokat át kell költöztetni a Báthory út 2. szám alatt lévő épületbe. Egy héttel 
ezelőtt jutott a tudomására, hogy statikailag nem megfelelő az épület. 
 
Kocsiné Tóth Valéria: Véleménye szerint régóta tudják már, hogy az emeleti rész 
életveszélyes, mégsem történt intézkedés. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ilyen feltételek mellett felelőtlenség volt, hogy ott 
iskolai osztály működött. Statikailag nem megbízható az épület. 
 
Dr. Egedy Zsolt: Tudomása szerint 2006-ban íródott az az anyag amire a 
polgármester asszony hivatkozott, de erről az elmúlt időszakban nem szerzett 
tudomást. Most kapott hivatalos formában róla tájékoztatást. Egyház megye 
főépítésze javasolta korábban az emelet lezárását, melyről a bérbevevő is tudott. 
Véleménye szerint nem biztos, hogy arról szól a szakvélemény, hogy az épület rossz 
állapotban van. Így vette bérbe az önkormányzat 150.000,-Ft/hó bérleti díjért. Majd 
50 %-os bérleti díj csökkentést kértek a nyári 2 hónapos időszakra, valamint a 
szerződésbe megfogalmazásra került a tisztasági meszelés is bérleti díj terhére, 
valamint udvari WC kialakítása. Véleménye szerint az egyház község ebben a 
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kérdéskörben teljesen korrekt volt. Továbbá azt is lehetővé tette, hogy tovább 
lehetett bérbe adni, ezt sem tiltotta meg. Az a tény, hogy az épület ilyen állapotú, 
annak is köszönhető, hogy különösebben nem költöttek rá. 
 
Csányi Tibor képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők 
száma 17 fő 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy a múlt héten hozta be Korbély 
Csabányé intézményvezető a szakvéleményt, hogy statikailag nem megfelelő az 
épület állapota. A szakvélemény szerint a tartópillérek nagyon rossz állapotban 
vannak. Legnagyobb probléma, hogy a két szintet elválasztó födém is rossz 
állapotban van. Nem történt eddig életet érintő baleset, szerencsére. Keresni kell a 
megoldást, hol béreljenek még ingatlant, mivel erre rá vannak kényszerítve. Abban 
kell gondolkodni, hogy milyen épületbe lehetne átköltöztetni az érintett gyerekeket. 
 
Paczáriné Barna Rozália képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő 
képviselők száma 16 fő 
 
Mészáros László: Kérdezte, hogy ki volt, aki megrendelte a statikai szakvéleményt? 
 
Korbély Csabáné: Elmondta, hogy 1982-ben készíttettek statikai vizsgálatot a 
födémre. Akkori vélemény alapján 300 fős rendezvények megtartására kapták meg 
az engedélyt. Később kért egy másik statikai vizsgálatot, a Tolnátó Kft vezetőjét hívta 
fel telefonon, mely alkalommal szóban adta meg azt a javaslatot, hogy az emeleti 
részt életveszélyes használni. Biró Róbert településfejlesztési osztályvezetőt kérte 
többször is szakvélemény megkérésére. Többször is beszélt az osztályvezető úrral, 
de Ő egyszer sem említette, hogy az egész épületet körül kellene zárni, mert 
életveszélyes. 2008. januárjában derült ki, hogy van egy szakvélemény, de nem 
tartotta az osztályvezető az intézményvezető annyiba, hogy értesítse a 
szakvéleményről. Kérte, hogy ezek ismeretében tegyenek intézkedést mihamarabb 
arra vonatkozóan, hogy olyan helyre kerüljenek az itt tanuló gyerekek, ami nem 
életveszélyes. 
 
Pető Istvánné: 2007. Augusztus hónapban megkereste a településfejlesztési 
osztályt, hogy tudomása szerint korábban volt egy szakvéleménykérés, melynek a 
leiratát szeretné látni. Erre azért került sor, mert véradást szerettek volna szervezni, 
és ekkor a főorvosasszony elmondta, hogy nem hajlandó bemenni ilyen állapotú 
épületbe véradókkal, mert az épület életveszélyes. Idén január hónapban megkapta 
a szakvéleményt, kísérőlevéllel együtt, mely tartalmazta, hogy 2006. február 17-én 
vette át az osztály a szakvéleményt, mely 2006. január 31-én készült. 
Fénymásolatba 2008.-ban kapta meg. 
 
Dr. Egedy Zsolt: Az elhangzottakból kitűnik, hogy az egyházközség nem 
marasztalható el az ügyben. 2006. évben létezett ez az anyag és mint képviselő nem 
értesült róla. A megoldás pozitív irányától nem fog elzárkózni. Javasolta a kialakult 
helyzet mielőbbi rendezését. A Báthory út 2. szám alatti épületben lévő pártiroda 
bérlése véleménye szerint külön napirendi pontot is megérdemelt volna. 
 
Kocsiné Tóth Valéria: Véleménye szerint újabb statikai vizsgálatot kérjenek. 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy mint polgármester sem vállalja a 
felelősséget az épülettel kapcsolatban. 
 
Kérdezte, van-e több kérdés, hozzászólás? 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak az előterjesztés és a határozati 
javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem szavazattal és 0 
tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag 
elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 
74/2008. (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva a Művelődési Ház és Könyvtár 
2007. évi beszámolóját elfogadja. 
 
A határozatról értesül: 
 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
 Dr. Németh Mónika jegyző 
 Dr. Ecseki Ildikó aljegyző 
 Művelődési Ház és Könyvtár 
 Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 
 

- - - 
 
16./ Napirendi pont tárgya: A Művelődési Ház és Könyvtár 2008. évi munkaterve 
 
Napirendi pont előadója: Bánné Hornyik Mária Oktatási, Sport és Kulturális 
Bizottság Elnöke 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
Kiegészíteni nem kívánta. 
 
Habony István: Elmondta, hogy többször is felvetette már, hogy téli szünetben ne 
legyen zárva a könyvtár, ezt most is kérte. 
 
Korbély Csabáné: 3 napot volt zárva a két ünnep között a könyvtár, de 
mindenképpen figyelembe fogják venni képviselő úr kérését. 
 
Paczáriné Barna Rozália képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő 
képviselők száma 17 fő 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak az előterjesztés és a határozati 
javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen, 0 nem szavazattal és 0 
tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag 
elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 
75/2008. (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, a muzeális intézményekről, 
a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 
78. § (5) b) pontjában foglaltak alapján a Művelődési Ház és Könyvtár 2008. évi 
munkatervét jóváhagyja.  
 
Határidő: 2008. december 31.  
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik:    

Művelődési Ház és Könyvtár   
A határozatról értesül:  

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
Dr. Németh Mónika jegyző 
Dr. Ecseki Ildikó aljegyző 
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója  
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

 
- - - 

 
17./ Napirendi pont tárgya: A „Parkolók és csomópontok fejlesztése” című, KMOP-
2007-2.3.1/C pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozat elfogadása 
 
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
Kiegészíteni nem kívánta. 
 
Kérdezte, van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak az előterjesztés és a határozati 
javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen, 0 nem szavazattal és 0 
tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag 
elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
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76/2008. (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 1. §. (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az 
alábbi határozatot hozza: 
 

1. A „Parkolók és csomópontok fejlesztése” című, KMOP-2007-2.3.1/C 
kódszámú kiírás alapján, P+R parkoló kialakítására vonatkozó pályázat 
konzorciumi megállapodásához szükséges - a határozat mellékletét képező - 
nyilatkozat tartalmát megismerte és elfogadja. 

 
2. Felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert a nyilatkozat 

aláírására. 
 

Határidő: 2008. február 15. 
A végrehajtásért felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik: Településfejlesztési Osztály 
A határozatról értesül:  

Jegyzői titkárság 
Településfejlesztési Osztály 
Gazdasági Osztály 

Nyilatkozat 
 
 

Abony Város Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a megépítendő parkoló, mint 
építmény annak a konzorciumi tagnak a tulajdonába kerül, amely konzorciumi tag a 
földterület tulajdonosa. 
 
Amennyiben a földterület a Magyar Állam tulajdonában a MÁV Zrt. 
vagyonkezelésében áll, akkor az építmény tulajdonosa a Magyar Állam, 
vagyonkezelője a MÁV Zrt lesz. 
 
Amennyiben több tulajdonosa van a földterületnek, akkor is a fenti szabályok 
érvényesek, értelemszerűen az építmény tulajdonjoga a földterület tulajdonjogának 
arányában kerül megosztásra. 
 
Amennyiben az építmény olyan földterületre esik, amely tulajdonosa nem 
konzorciumi tag és nem a Magyar Állam, akkor a pályázati feltételeknek megfelelően 
az érintett önkormányzat rendezi a földterület tulajdonjogát. 
 
Tudomásul veszem, hogy a projekt megvalósítására vonatkozó közbeszerzést MÁV 
Zrt. bonyolítja le. 
 
A projekt megvalósítása egy közbeszerzési eljárás keretében történik, azzal, hogy a 
beszerzésre településenként részajánlat tehető. 
 
Tudomásul veszem, hogy a konzorciumi ülésen a megvalósításra vonatkozó 
közbeszerzési feltételeket egyszerű többséggel hozott határozattal hozza meg. 
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A MÁV Zrt. tulajdonába kerülő építmények üzemeltetésére a MÁV Zrt. az érintett 
önkormányzattal bérleti és üzemeltetési szerződést köt a közbeszerzési szabályok 
betartásával. 
 
Budapest, 2008. február 4. 
 
        …………………………………………… 
                           polgármester 

- - - 
 
18./ Napirendi pont tárgya: Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, 
valamint elidegenítéséről szóló 17/2007.(IV.26.) számú rendelet módosítása 
 
Napirendi pont előadója: Kovács László Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 
Elnöke 
 
Kovács László: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Az Ügyrendi és 
Közbiztonsági Bizottság a 43. § (3) bekezdésében a B/ változat elfogadását javasolta 
a Képviselő-testületnek, mely szerint a bérbeadásról a Bizottság dönt. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: A Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a 
Pénzügyi Bizottság javaslata megegyezett az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 
javaslatával. Gazdasági Bizottság az A/ változatot javasolta támogatásra. 
 
Kérdezte, van-e kérdés, hozzászólás? 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak az előterjesztés és a Gazdasági 
Bizottság által javasolt A/ változat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen, 5 nem szavazattal és 3 
tartózkodás mellett az előterjesztést, és a Gazdasági Bizottság javaslatát elfogadta, 
mely szerint a bérbeadásról a Képviselő-testület dönt. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak az előterjesztés és a rendelet-
tervezet elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen, 0 nem szavazattal és 0 
tartózkodás mellett az előterjesztést és a rendelet-tervezetet egyhangúlag elfogadta 
és a következő rendeletet hozta: 
 

Abony  Város Önkormányzatának 
5/2007. (II.15.)  sz. rendelete  

az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint 
elidegenítéséről szóló  

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

1. §. 
 

A Rendelet 43. § (3) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
(1)  
(3) A lakástv. 75. §-a szerinti cserelakást határozatlan időre kell bérbe adni. 
Amennyiben megfelelő másik lakás nem áll rendelkezésre a bérlő által lakott 
lakást kell felajánlani. A bérbeadásról a képviselő-testület dönt.  
                      
(2) 
(4) A (2) és (3) bekezdések alapján a lakásbérleti szerződést az önkormányzat 
nevében a polgármester köti meg. 
 

2. §.  
 

E rendelet 2008. február 25-én lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő 
ügyekben is alkalmazni kell.  
 
Kelt: Abony, 2008. február 14. 
 
 
Romhányiné Dr. Balogh Edit sk.                                                Dr. Németh Mónika sk. 
             polgármester                                                                              jegyző 
 
 
Kihirdetve: 2008. február 15. 
 
            Dr. Németh Mónika sk. 
               jegyző 

- - - 
 
19./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat 4/2007.(II.16.) számú 
rendelet módosítása 
 
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
Kiegészíteni nem kívánta. 
 
Kérdezte, van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak az előterjesztés és a rendelet-
tervezet elfogadásáról. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen, 0 nem szavazattal és 0 
tartózkodás mellett az előterjesztést és a rendelet-tervezetet egyhangúlag elfogadta 
és a következő rendeletet hozta: 
 

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
6/2008.(II.15.) sz. rendelete 

a 2007. évi költségvetésről szóló 4/2007.(II.16.) számú rendeletének 
módosításáról 

 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló – 
többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján – figyelemmel a 2007. évi állami költségvetésről szóló 2006. 
évi CXXVII. Törvényben foglaltakat – a 4/2007.(II.16.) számú Abony Város 
Önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletét – az alábbiak szerint módosítja:  
 

1. § 
 

Az R. 2 §-ban a bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint módosítja: 
- bevételi főösszegét 2 866 015 e Ft-ra megemeli. 
- kiadási főösszegét 2 866 015 e Ft-ra megemeli. 

 
 

2. § 
 
Az R. 5. §-a az alábbiakban módosul: 
A működési kiadások előirányzatát: 2 434 964 e Ft-ra megemeli: 
 Ebből: 
 - személyi jellegű kiadások előirányzata:  1 056 970 e Ft 
 - munkaadókat terhelő járulékok előirányzata:        341 726 e Ft 
 - dologi jellegű kiadások előirányzata:               654 608 e Ft 
 - TB és szociális juttatások előirányzata:     141 020 e Ft 
 - speciális célú támogatások előirányzata:     226 598 e Ft 

 - ellátottak pénzbeli juttatások előirányzata:       14 042eFt-ra növekszik. 
 

3. § 
 

Az R. 6. §-a az alábbiakban módosul: 
A felújítási és felhalmozási kiadások előirányzatát:     431 050eFt-ra 
megemeli 
 Ebből:  
 - beruházási kiadások előirányzata:      191 247 e Ft 
 - felújítási kiadások előirányzata:          159 892 e Ft 
 - fejlesztési céltartalék előirányzata:        22 137 e Ft 
 - egyéb felhalmozási célú kiadások  

  támogatások előirányzata:         57 775eFt-ra 
növekszik. 
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4. § 
 

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
Abony, 2008. február 14. 
 
 Romhányiné dr. Balogh Edit sk.    Dr. Németh Mónika sk. 
  polgármester       jegyző 
 
Kihirdetve: 2008. február 15. 
         Dr. Németh Mónika sk. 
          jegyző 

- - - 
 
20./ Napirendi pont tárgya: A települési szilárd hulladékgazdálkodás 2008. évi 
közszolgáltatási díjának részletes költségelemzése 
 
Napirendi pont előadója: Dr. Németh Mónika jegyző 
 
Dr. Németh Mónika: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésül 
elmondta, hogy minden bizottság támogatta a határozati javaslat elfogadását. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, van-e kérdés, hozzászólás? 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak az előterjesztés és a határozati 
javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen, 0 nem szavazattal és 0 
tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag 
elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 
77/2008. (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény 25. § (1), (4) bekezdésében 
foglaltakat, az Abokom Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által elkészített, és 
a jegyző által beterjesztett 2008. évre vonatkozó szilárd hulladékkezelés részletes 
költségelemzését áttekintette és tudomásul vette. 
 
Határidő: 2008. március 31. 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
A határozat végrehajtásában közreműködik:  

Településfejlesztési Osztály 
ABOKOM Nonprofit Kft. 

Határozatról értesül: 
 Dr. Németh Mónika jegyző 
 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 Jegyzői Titkárság és általa a határozat végrehajtásában közreműködők 

- - - 
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21./ Napirendi pont tárgya: Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 6/2003.(V.16.) sz. rendelet 
módosítása 
 
Napirendi pont előadója: Retkes Mária Pénzügyi Bizottság Elnöke 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
Kiegészíteni nem kívánta. 
 
Habony István: Kérdezte, hogy az Abonyban lévő szeméttelepet ki üzemelteti, mikor 
üzemel és építési törmeléket és egyéb hulladékot lehet-e beszállítani? 
 
Kollár Péter: A szeméttelepet nem az ABOKOM Kft üzemelteti, hanem a Remondis 
Kétpó Kft. Üzemeltetésében van. A Remondis Kétpó Kft-nek kellene meghirdetni a 
telep nyitvatartási idejét, valamint milyen hulladék szállítható oda. Már több 
alkalommal kezdeményezte, de eredménytelenül. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester az ülésteremből kiment, így a 
jelenlévő képviselők száma 16 fő 
 
Parti Mihály: Elmondta, hogy az úttest és a szelektív hulladékgyűjtő sziget közötti 
szakasz nagyon sáros, erre megoldást kellene keresni. Elmondta továbbá, hogy a 
Remondis Kétpó Kft. Hulladékgyűjtő telep célja, hogy egy percig sem szabad 
háborgatni az ott lévő két személyt, erre is megoldást kellene találni. 
 
Földi Áron: Gazdasági Bizottság is támogatta azt a javaslatát, hogy a Jövő 
nemzedéke Országgyűlési Biztosához forduljanak, hogy vizsgálja felül a Remondis 
Kétpó Kft-vel kötött szerződést, melyben arra van kényszerítve Abony, hogy minél 
több szemetet termeljenek. Véleménye szerint ezzel az intézkedéssel is arra 
ösztönzik az embereket, hogy a háztartási szemét is kikerüljön az erdőbe, út szélére.  
 
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester az ülésterembe visszajött, így a 
jelenlévő képviselők száma 17 fő 
 
Dr. Egedy Zsolt: Amikor a szemétdíjról, hulladékkezelésről beszélünk, akkor a teljes 
beruházásból Abony Önkormányzatának adott számú konténer mennyiség jár. 
Ezeket a konténereket nem találták sehol sem. Az erről szóló feljegyzést átadta 
polgármester asszonynak, aki továbbította az ABOKOM Kft. Ügyvezető 
igazgatójának. Erről kérnek majd jelentést Kollár Péter úrtól. 
 
Földi Áron: Kérte, hogy Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jövő 
nemzedéke Országgyűlési Biztosához forduljon, hogy vizsgálja felül a Remondis 
Kétpó Kft.-vel kötött szerződés következtében arra vannak kényszerítve, hogy minél 
több szemetet termeljenek. A szemét határba kerül. Drágább a szemétszállítás és 
kevesen tudják megfizetni. A szelektív gyűjtés hasznot hozna, ezáltal meg van 
határozva, hogy hány tonna szemetet kell beszállítani és ha keveset szállítanak be, 
akkor is ki kell fizetniük. 
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Kocsiné Tóth Valéria: Pénzügyi Bizottság javasolta, hogy az ABOKOM Kft. 
dolgozza ki a komposztálható anyag és építési törmelék hasznosításának 
lehetőségét. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, van-e több kérdés, hozzászólás? 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak Földi Áron képviselő úr által tett 
javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen, 0 nem szavazattal és 0 
tartózkodás mellett a javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot 
hozta: 
 
78/2008. (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, a Jövő Nemzedéke 
Országgyűlési biztosához fordul, hogy vizsgálja felül a Remondis Kétpó Kft-vel kötött 
szerződést a beszállított hulladék mennyiség vonatkozásában.  
 
Határidő: 2008. március 31. 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
A határozat végrehajtásában közreműködik:  

ABOKOM Nonprofit Kft. 
Határozatról értesül: 
 ABOKOM Nonprofit Kft. 

- - - 
 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak a 
Pénzügyi Bizottság által tett javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen, 0 nem szavazattal és 0 
tartózkodás mellett a javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot 
hozta: 
 
79/2008. (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, felkéri az ABOKOM 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy dolgozzon ki javaslatokat a 
komposztálható hulladék, valamint az építési törmelék elhelyezésére vonatkozóan. 
Határidő: 2008. március 31. 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 
A határozat végrehajtásában közreműködik:  

ABOKOM Nonprofit Kft. 
Határozatról értesül: 
 ABOKOM Nonprofit Kft. 

- - - 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak az előterjesztés és a rendelet-
tervezet elfogadásáról, mely szerint a rendelet 2008.04.01. – 2009. 03. 30-ig tart. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen, 0 nem szavazattal és 2 
tartózkodás mellett az előterjesztést és a rendelet-tervezetet elfogadta, és a 
következő rendeletet hozta: 
 

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
7/2008.(II.15.) sz. rendelete 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról 

szóló 6/2003.(V.16.) sz. rendelet módosításáról 
 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvényben (Hgt.) 23. §-ban, a 
települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai 
szabályairól szóló 242/2000.(XII.23.) Korm. rendelet (Díjr.) 9. § (1) bekezdésében, a 
települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 
213/2001.(XI.14.) Korm.rendelet 19. §-ban kapott felhatalmazás alapján a települési 
szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 
6/2003.(V.16.) rendeletet az alábbiak szerint módosítja: 
 
1.§. A rendelet 1. számú melléklet (2) bekezdése helyébe e rendelet 1. számú 
melléklete lép. 
 
2. §. A rendelet módosítás 2008. április 1-jén lép hatályba. 
 
Abony, 2008. február 14. 
 
       Romhányiné dr. Balogh Edit sk.    Dr. Németh Mónika sk. 
       polgármester       jegyző 
 
Kihirdetve: 2008. február 15. 
         Dr. Németh Mónika sk. 
            jegyző 
 

1. számú melléklet 
 

(2) Települési szilárd hulladék nettó közszolgáltatási díja 
      2008. április 1. – 2009. március 31-ig díjfizetési időszakra vonatkozóan. 
 
a) 60 literes hulladékgyűjtő edényzet egyszeri ürítési díja:  246,-Ft 
b) 120 literes hulladékgyűjtő edényzet egyszeri ürítési díja:  360,-Ft 
c) 1100 literes konténer egyszeri ürítési díj:             3.300,-Ft 
d) Szolgáltató által biztosított 110 literes emblémával ellátott 
    hulladékgyűjtő zsák egyszeri elszállítási költsége:   330,-Ft 
 
A közszolgáltatási díjak összege az Áfa-t nem tartalmazza. 

- - - 
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Kollár Péter: Elmondta, hogy a komposztálható hulladékról testület részéről kell 
döntés, hogy az ABOKOM Kft-t támogatja ebben a lépésben. A szolgáltatói 
szerződésben szerepel, hogy mindent a Remondis Kétpó Kft-nek kell beszállítani. 
Ebben az esetben viszont csökken az oda beszállított szemét mennyiség. Ebben a 
tulajdonosnak kell dönteni. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Véleménye szerint ki kell dolgozni a javaslatot és 
utána visszatérnek rá. 

- - - 
 
 
22./ Napirendi pont tárgya: A Kossuth tér környezetrendezési és építési 
engedélyezési terve alapján készülő költségbecslés megrendelése. 
 
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
Kiegészítésül elmondta, hogy a Gazdasági Bizottság, Pénzügyi Bizottság, valamint 
az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság is az Építő Holding Kft-t javasolta 
elfogadásra. 
 
Kérdezte, van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak az előterjesztés és az elhangzott 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen, 0 nem szavazattal és 2 
tartózkodás mellett az előterjesztést és az elhangzott határozati javaslatot 
elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 
80/2008. (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
többször módosított 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az 
alábbi határozatot hozza: 
 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kossuth tér 
környezetrendezési és építési engedélyezési terve alapján készülő 
költségbecslés készítésével az Építő Holding Kft-t bízza meg, 

2. A tervezési munka díja: 150.000,-Ft + ÁFA, összesen 180.000,-Ft, melynek 
fedezetét a 2008. évi költségvetés terhére biztosítja. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert 
a határozat mellékletét képező megbízási szerződések aláírásával. 

Határidő:  2008. február 29. 
Felelős:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
A végrehajtásban közreműködik:  
 Településfejlesztési Osztály 
 Gazdasági Osztály 
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Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
 Dr. Németh Mónika jegyző 
 Dr. Ecseki Ildikó aljegyző 
 Településfejlesztési Osztály 
 Gazdasági Osztály 
 
 

 
M E G B Í Z Á S I   S Z E R Z Ő D É S 

 
amely létrejött egyrészről a Abony Város Önkormányzata (2740 Abony Kossuth tér 
1., törzsszám: 390703000, adószám: 15390709213) képviseletében: Romhányiné 
Dr. Balogh Edit polgármester, mint megbízó (továbbiakban: megbízó), másrészről 
Építő Holding Kft., (Szolnok, Vidra utca 9.,Cégjegyzékszám: Cg.16-09-008696 , 
adószám:13665544-2-16, képviseletében Demény György,,), mint megbízott 
(továbbiakban: megbízott) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek 
szerint: 
 
1./ A megbízó megrendeli, a megbízott elvállalja a Kossuth tér környezetrendezési és 
építési engedélyezési terve alapján készülő költségbecslés elkészítését a megbízott 
2008. február 11-én kelt árajánlata alapján. 
 
2./ Megbízott a költségbecslést a megbízó által rendelkezésére bocsátott terv alapján 
készíti el, a költségbecslést Megrendelő részére 2008. február 29.-i határidőre 
köteles átadni.  
 
3./ Megbízottat a költségbecslés elkészítéséért összesen 150.000,- Ft + Áfa, azaz 
százötvenezer forint megbízotti díj illeti meg. 
 
A fenti összeget, a megbízó az elkészült költségbecslés átadás-átvételekor 
benyújtandó számla ellenében, a számla benyújtását követő 30 napon belül köteles 
kiegyenlíteni átutalással, a megbízott Raffaisen Bank Szolnoki fiókjánál vezetett 
12050002-00-130260-00100009 számú számlájára. 
 
4./ Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki 
alapkamat. 
 
5./ A megbízott jogosult előszállításra és ezzel egyidejűleg számla benyújtására. 
 
6./ Megbízott számlaszáma: Raffaisen Bank Szolnoki fiókja 

          12050002-00-130260-00100009 
 

     Megbízó számlaszáma:  Erste Bank Hungary Nyrt.  
               11993609-06147486-10000104  
 
7./ A megbízó részéről a számlák igazolására Dusa Zsuzsanna településfejlesztési 
osztályvezető jogosult. 
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8./ A megbízó köteles a költségbecslés elvégzéséhez szükséges tervdokumentációt, 
adatokat a megbízott részére a szerződés aláírásával egyidejűleg rendelkezésre 
bocsátani.  
 
9./ Megbízott jogosult határidő tekintetében a szerződés módosítására, ha a megbízó 
a vázlattervet utólag módosítja. 
 
10./ Megbízott köteles a megbízót minden olyan körülményről értesíteni, amely a 
jelen szerződésben vállaltak megvalósulását akadályozza, illetve akadályozhatja. A 
megbízott a tájékoztatási kötelezettségének megszegéséből a megbízót ért kárt 
köteles megtéríteni. 
 
11./ A megbízott szavatosságot vállal azért, hogy a 1. pontban körülírt feladatokat a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően, a szakmai szabályok maradéktalan 
megtartása mellett, a tőle elvárható legnagyobb gondossággal végzi el. 
 
12./ Késedelmes teljesítés esetén a megbízó jogosult a megbízott felé a késedelmes 
teljesítés első napjától 1.500,- Ft/nap késedelmi kötbért felszámolni. 
 
13./ A felek megállapodnak, hogy együttműködésük során az esetleges felmerülő 
vitás kérdéseket elsősorban közvetlen egyeztető tárgyalások útján kísérlik meg 
rendezni. Ennek sikertelensége esetére a szerződő felek a jelen szerződéssel 
létrejött jogviszonyból származó jogvitájuk eldöntése esetére a hatáskörtől függően a 
Ceglédi Városi Bíróság ill. a Pest Megyei Bíróság illetékességét kötik ki. 
 
14./ Abony Város Önkormányzata …../2008. (II. 14.) számú képviselő-testületi 
határozatával jóváhagyta a jelen szerződést és felhatalmazta a polgármestert a 
szerződés aláírására. 
 
15./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 
rendelkezései az irányadók.  
 
Ezen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
egyezőt aláírták. 
 
Abony, 2008. február 15. 
 ….….................................................. 
 Abony Város Önkormányzat képviseletében: 
 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
 Megbízó 
 
Szolnok, 2008. február 15. 
 
 ………………………………………………. 
 Építő Holding Kft. képviseletében  
 Demény György  
 Megbízott 
 

- - - 
 



 58 

23./ Napirendi pont tárgya: Abony Város integrált közlekedési csomópont világítási 
és vagyonvédelmi rendszer tervezői megbízása 
 
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
Kiegészítésül elmondta, hogy a Gazdasági Bizottság, Pénzügyi Bizottság és az 
Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság is a SAS Vagyonvédelmi Kft. megbízását 
javasolta elfogadásra. 
 
Dr. Egedy Zsolt: Kérdezte, hogy mekkora összegbe kerül a térvilágítás és a 
térfigyelő rendszer, valamint a térburkolat elkészítése? 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: 16.000,-Ft/m2 a bekerülési költsége. 
Kérdezte, van-e kérdés, hozzászólás? 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak az előterjesztés és az elhangzott 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen, 0 nem szavazattal és 0 
tartózkodás mellett az előterjesztést és az elhangzott határozati javaslatot 
elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 
81/2008. (II.14.) 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 az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Abony Város Képviselő-testülete Abony Város integrált közlekedési csomópont 
vagyonvédelmi és villamossági tervének készítésével a SAS Vagyonvédelmi Kft-t 
bízza meg.  
 
2. A tervezési munka díja: 770.000,-Ft + ÁFA, összesen 924.000,-Ft, melynek 
fedezetét a 2008. évi költségvetés terhére biztosítja. 
 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert a 
határozat mellékletét képező Tervezési Szerződés aláírásával. 
 
Határidő:  2008. február 29. 
Felelős:  Romhányiné Dr. Balogh Edit 
A végrehajtásban közreműködik: 
 Településfejlesztési Osztály 
 Gazdasági Osztály 
Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
 Dr. Németh Mónika jegyző 
 Dr. Ecseki Ildikó aljegyző 
 Településfejlesztési Osztály 
 Gazdasági Osztály 
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
 
 
amely létrejött egyrészről a Abony Város Önkormányzata (2740 Abony Kossuth tér 
1., törzsszám: 390703000, adószám: 15390709213) képviseletében: Romhányiné 
Dr. Balogh Edit polgármester, mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó), másrészről 
(SAS Kft, 2700 Cegléd Bajza utca 20., Cégjegyzék szám: Cg. 13-09072137, 
képviseletében Pap Kálmán ügyvezető igazgató., adószám: 12136928-2-13), mint 
Megbízott (továbbiakban: Megbízott) között az alulírott helyen és időben az alábbi 
feltételek szerint: 
 
1./ A Megbízó megrendeli, a Megbízott elvállalja az Abony Integrált Közlekedési 
Csomópont villamossági és vagyonvédelmi terv (továbbiakban Terv) elkészítését 
– a szerződés mellékletét képező tartalommal – a Megbízott 2008. február 7-én kelt 
árajánlata alapján.  
 
A Megbízott a dokumentációt Megrendelő részére 2008. február 22.-i határidőre 
köteles átadni.  
 
2./ Megbízott a elektromos-térvilágítási, illetve a kamerás térfigyelő rendszer 
bekerülési tanulmánytervet a Megbízó által rendelkezésére bocsátott tervek, adatok 
felhasználásával készíti el. 
 
3./ Megbízottat a terv elkészítéséért összesen 770.000,- Ft+ ÁFA azaz 
hétszázhetvenezer forint megbízotti díj illeti meg. 
 
A fenti összeget, a Megbízó az elkészült terv átadás-átvételekor benyújtandó számla 
ellenében, a számla benyújtását követő 30 napon belül köteles kiegyenlíteni 
átutalással, a Megbízott Takarékszövetkezet Ceglédi fiókjánál vezetett 65800076-
10711282 számú számlájára. 
 
4./ Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki 
alapkamat. 
 
5./ Megbízott jogosult előszállításra és ezzel egyidejűleg számla benyújtására. 
 
6./ Megbízott számlaszáma:  Takarékszövetkezet Ceglédi Fiókja 

    65800076-10711282 
 
     Megbízó számlaszáma:    Erste Bank Hungary Nyrt.  
        11993609-06147486-10000104  
 
7./ Megbízó részéről a számlák igazolására Dusa Zsuzsanna településfejlesztési 
osztályvezető jogosult. 
 
8./ Megbízó köteles a terv elvégzéséhez szükséges tervdokumentációt, adatokat a 
Megbízott részére a szerződés aláírásával egyidejűleg rendelkezésre bocsátani.  
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9./ Megbízott jogosult határidő tekintetében a szerződés módosítására, ha a Megbízó 
azt utólag módosítja. 
 
10./ Megbízott köteles a Megbízót minden olyan körülményről értesíteni, amely a 
jelen szerződésben vállaltak megvalósulását akadályozza, illetve akadályozhatja. A 
Megbízott a tájékoztatási kötelezettségének megszegéséből a Megbízót ért kárt 
köteles megtéríteni. 
 
11./ A Megbízott szavatosságot vállal azért, hogy a 1. pontban körülírt feladatokat a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően, a szakmai szabályok maradéktalan 
megtartása mellett, a tőle elvárható legnagyobb gondossággal végzi el. 
 
12./ Késedelmes teljesítés esetén a Megbízó jogosult a Megbízott felé a késedelmes 
teljesítés első napjától (a megbízási díj 1 %-a)7.700,- Ft/nap késedelmi kötbért 
felszámolni. 
 
13./ A felek megállapodnak, hogy együttműködésük során az esetleges felmerülő 
vitás kérdéseket elsősorban közvetlen egyeztető tárgyalások útján kísérlik meg 
rendezni. Ennek sikertelensége esetére a szerződő felek a jelen szerződéssel 
létrejött jogviszonyból származó jogvitájuk eldöntése esetére a hatáskörtől függően a 
Ceglédi Városi Bíróság ill. a Pest Megyei Bíróság illetékességét kötik ki. 
 
14./ Abony Város Önkormányzata ..../2008. (II. 14.) számú képviselőtestületi 
határozatával jóváhagyta a jelen szerződést és felhatalmazat a polgármestert a 
szerződés aláírására. 
 
15./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 
rendelkezései az irányadók.  
 
Ezen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
egyezőt aláírták. 
 
 
Abony, 2008. február 15. 
 ………….….................................................. 
 Abony Város Önkormányzat képviseletében: 
 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
 
 Megbízó 
 
Cegléd, 2008. február 15. 
 
 ………………………………………………. 
 Megbízott 
 

- - - 
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Mivel több napirend és hozzászólás nem volt Romhányiné dr. Balogh Edit 
polgármester az ülést bezárta. 
 
A Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját, melyet külön jegyzőkönyv 
tartalmaz. 
 

K.m.f. 
 
 
 

Romhányiné dr. Balogh Edit            Dr. Németh Mónika 
            polgármester                        jegyző 
 
 
 

Csányi Tibor                Dr. Egedy Zsolt 
jegyzőkönyvi hitelesítők  

 


