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J  E  G  Y  Z  Ő  K  Ö  N  Y  V  
 
Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 20-i rendkívüli 
üléséről. 
 
Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Dr. Egedy Zsolt, Gulykáné Gál 
Erzsébet, Kovács László, Krupincza Tibor, Murvainé Kovács Rita, Parti Mihály, Pető 
Istvánné, Szabó András Istvánné, Varga Sándorné Képviselő-testület tagjai 10 fő. 
 
Napirend tárgyalása közben érkezett: Retkes Mária, Csányi Tibor képviselő. 
 
Távolmaradását jelezte: Kocsiné Tóth Valéria és Földi Áron képviselő. 
 
Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: dr. Ecseki Ildikó aljegyző, Pető Zsolt jegyzői 
titkárságvezető, Egedi Bernadett és Darányi Erika jegyzőkönyvvezetők. 
 
Jelenlévő bizottsági tag: Kelemenné Kummer Erika, Temesközy Tamás. 
 
Állampolgári megjelenés: 2 fő 

- - - 

Romhányiné Dr. Balogh Edit: köszöntötte a rendkívüli képviselő-testületi ülésén 
megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 fővel határozatképes. 
 
A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot. Névsor szerint Krupincza Tibor és 
Murvainé Kovács Rita képviselők a jegyzőkönyv hitelesítők. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a jegyzőkönyv hitelesítők személyének 
elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett egyetértett Krupincza Tibor és Murvainé Kovács Rita jegyzőkönyv hitelesítők 
személyével. 
 
Ismertette a napirendi pontokat. 
 
Felvételre javasolta: 
 
- A Pünkösdölő rendezvény lebonyolítására beérkezett pályázatok elbírálása című napirendi 
pontot. 
 
Levételre javasolta: 
 
- Szelei úti járdaépítés című napirendi pontot. 
 
Kérdezte, hogy a napirendi pontok kapcsán van-e más javaslat, észrevétel? 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy „A Pünkösdölő rendezvény 
lebonyolítására beérkezett pályázatok elbírálása” című napirendi pontot a képviselő-testületi 
ülésen napirendre tűzik. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag a „A Pünkösdölő rendezvény lebonyolítására beérkezett pályázatok 
elbírálása” című napirendi pontot a képviselő-testületi ülésen napirendre tűzi. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy az „Étkezési utalványok 
beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás nyertesének kiválasztása” című napirendi 
pontot a Képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag az „Étkezési utalványok beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás 
nyertesének kiválasztása” című napirendi pontot zárt ülésen kívánja tárgyalni. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy a „Szelei úti járdaépítés” című 
napirendi pontot a képviselő-testületi ülés napirendjéről leveszik. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag a „Szelei úti járdaépítés”  című napirendi pontot a képviselő-testületi 
ülés napirendjéről levette. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról az 
elhangzott módosítások alapján. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag a napirendi pontokat elfogadta. 
 
Napirend:   Előadó:  
 
Zárt ülés: 

 
1. Étkezési utalványok beszerzésére vonatkozó közbeszer- Krupincza Tibor 
 zési eljárás nyertesének kiválasztása   Közb. AD-HOC Biz. Eln. 
 

Nyílt ülés: 
 
1. Nevezés a McDonald’s KIHÍVÁS NAPJA 2008. orszá- Bánné Hornyik Mária 
 gos versenyre       Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln.  
 
2. P + R megvalósításának ütemezése és a pályázati ön- Romhányiné dr. Balogh Edit 
 rész biztosítása      Polgármester 
 
3. A Pünkösdölő rendezvény lebonyolítására beérkezett Romhányiné dr. Balogh Edit 
 pályázatok elbírálása 
 

 

- - - 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy van-e napirend előtti kérdés, észrevétel? 
Napirend előtti kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
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Az „Étkezési utalványok beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás nyertesének 
kiválasztása” című napirend megtárgyalására zárt ülést rendelt el. 
  
Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül! 
 
A Képviselő-testület a zárt ülést követően a nyílt ülésen folytatta a napirendek 
tárgyalását. 
 

- - - 
 
Csányi Tibor és Retkes Mária képviselők az ülésre megérkeztek, így a jelenlévő 
képviselők száma 12 fő. 
 

- - - 
 

1./ Napirendi pont tárgya: Nevezés a McDonald’s KIHÍVÁS NAPJA 2008. országos 
versenyre 

    
    Napirendi pont előadója: Bánné Hornyik Mária Oktatási, Sport és Kult. Bizottság Elnöke 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: előterjesztőnek felkérte Gulykáné Gál Erzsébetet, az 
Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság elnökhelyettesét. 
 
Gulykáné Gál Erzsébet: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy az 
Oktatási Bizottság javasolta, hogy csatlakozzanak a Kihívás napja 2008. országos 
versenyhez, melynek nevezési díja 8.000 Ft. A nevezési díj a rendezvénytervben 
rendelkezésre áll. Elmondta, hogy a bizottsági ülésen kiegészítésként elhangzott, hogy 
Sárkányné Bálint Máriát is jelöljék meg Soós Edit mellett főszervezőként. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy Soós Edittel egyeztettek-e? 
 
Gulykáné Gál Erzsébet: elmondta, hogy az előterjesztésben szerepel, hogy az idén is 
elvállalta Soós Edit a szervezőmunkát. Elmondta, hogy a Szervező Bizottság egy koncepciót 
fog kidolgozni, és összehívják az intézményeket, civil szervezeteket egy megbeszélésre. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még kérdés, 
hozzászólás? 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság 
módosító javaslatáról, melynek értelmében a rendezvény főszervezésével Sárkányné Bálint 
Máriát is megbízzák. 
 
Megállapította, hogy a képviselő-testület 12 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett, egyhangúlag az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság módosító javaslatát 
elfogadta. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról a 
kiegészítéssel együtt. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás, 
egyhangúlag határozati javaslatot a kiegészítéssel együtt elfogadta, és a következő 
határozatot hozta: 
 

105/2008. (III. 20.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi 
határozatot hozta: 
 

1. Abony Város Önkormányzat benevez a 2008. május 21-én 
megrendezésre kerülő McDonald’s KIHÍVÁS NAPJA 2008. országos 
versenyre. A verseny szervezésével főszervezőként megbízza Soós 
Editet és Sárkányné Bálint Máriát. 
A verseny nevezési díját, 8 000 Ft-ot a Városi Rendezvénytervben 
jóváhagyott keret terhére biztosítja.  

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban foglalt 

feladatokkal kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2008. március 21.; 2008. május 21. 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik: Humán Közszolgáltatás 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. Soós Edit Abony, Móra F. u. 6. 
6. Sárkányné Bálint Mária Abony, Árpád u. 5. 
7. Gazdasági Osztály 
8. Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

 
- - - 

 
2./ Napirendi pont tárgya: P + R megvalósításának ütemezése és a pályázati önrész 

biztosítása 

 
    Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy a 
múlt héten megszövegezett előterjesztéshez képest változás történt, azonban a végleges 
forma már kialakult. Elmondta, hogy 13 település a Budapesti Közlekedés-szervező Kht-val 
és a MÁV-val közösen konzorciumot alkotott, a megállapodás szövegét a Képviselő-testület 
már jóváhagyta, de az önerőt meg kell nevezni, ill. el kell fogadni, hogy egy ütemben nem 
tudják megvalósítani a projektet, mert a teljes kivitelezés költsége meghaladja a 100 millió Ft-
ot, és az összes település pályázhatott volna 470 millió Ft-ra. 570 millió Ft-os lett a pályázati 
keret, amelyre átcsoportosítással kívánják megteremteni a fedezetet regionális szinten. 
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Valamennyi település, Sződliget kivételével lemondott a buszfordulókról az I. ütemben, így 
csökkentett műszaki tartalom mellett, 67 gépkocsi parkolóval, 80 kerékpártárolóval, 
közvilágítással, térfigyelő kamerával, 40.325.000 Ft-ba kerül Abonynak az I. ütem, amelyhez 
10 % önerőt kell biztosítani, amely 4.032.500 Ft. 
Tájékoztatásul elmondta, hogy a MÁV tegnapelőtt visszalépett a 44 millió Ft-os ajánlatával, 
ezért tegnap került aláírásra a megállapodás. Jövőre is lesz pályázat, a többi településsel 
együtt pályázni fognak a II. ütemre is. 
 
Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e kérdés, észrevétel? 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Ismertette a határozati javaslatban foglaltakat. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 

106/2008. (III. 20.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 1. §. (4) bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Az Abony 4231 hrsz-ú (Baross G. út), valamint 02/2 hrsz-ú területen 
tervezett P + R megvalósításának ütemezését elfogadja és az I. ütem 
megvalósítására pályázatot nyújt be. 

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

kivitelezésével kapcsolatos összes elszámolható költségének Abony 
Város Önkormányzatára eső részét, 10 % önerőt. 

 
3. Felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a pályázat 

benyújtásával kapcsolatos dokumentumok aláírásával. 
 

Határidő: 2008. március 31. 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik: Jegyzői Titkárság 
A határozatról értesül:  
Településfejlesztési Osztály 
Gazdasági Osztály 

- - - 
 

3./ Napirendi pont tárgya: A Pünkösdölő rendezvény lebonyolítására beérkezett 
pályázatok elbírálása 

 
    Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy 
egy pályázat érkezett, amely sem tartalmilag, sem formailag nem felel meg a pályázati 
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kiírásnak. A bizottságokon történt megbeszélések alapján ezzel a céggel további 
egyeztetések szükségek. Nem volt nagy érdeklődés a pályázati kiírásra, mert nem ismert 
rendezvényről van szó. A jelentkező cég szervezi Tahitótfalun az Eper-fesztivált, Cegléden a 
Laska-fesztivált, és több országos rendezvény kapcsán ismert. A Visegrádi palotajátékok 
szervezésében is részt vettek, ők gyakorlatilag a rendezvény technikai hátterét biztosítják, és 
szervezik a mutatványosok, vendéglátóegységek kitelepülését, az ÁNTSZ engedélyek 
beszerzését, színpadállítást, hangtechnikát. Két fő programot szervezne meg a cég. Az 
anyagiak biztosítása mindkét fél részéről további tárgyalást igényel. 
A mostani pályázatot eredménytelennek kell nyilvánítani, és ha lehetőséget akarnak 
biztosítani, akkor új pályázatot kell kiírni, amit minél előbb el kell bírálni. 
Az Oktatási Bizottságon elhangzott, hogy a 2 millió Ft-os fedezetet vegyék ki a pályázati 
kiírásból, ill. amit alpolgármester úr javasolt, - hogy a szerződés megkötésekor mindkét 
félnek jogában áll a pályázati kiírással összhangban  módosító javaslatot tenni -, belekerül a 
pályázati kiírásba. 
 
Dr. Ecseki Ildikó: elmondta, hogy a tegnapi napon az Oktatási Bizottság érdemben is 
tárgyalta a pályázati kiírás tartalmát, és ennek megfelelően készítették el a bizottsági 
határozat mellékleteként az új pályázati kiírást. Az előző pályázati kiíráshoz képest kivételre 
került a 2 millió Ft letétbe helyezése, amelyet az Oktatási Bizottság javasolt. Az 
Önkormányzat által eddig a pályázótól kötelezően elvárt biztosítandó feltételeket finomítani 
kellett, hogy a tárgyalás során változtathatóak legyenek, ezért úgy került megfogalmazásra, 
hogy az Önkormányzat a pályázótól az alábbiak biztosítását várja el, tehát a kötelező szó 
kivételre került, hogy tárgyalási alap lehessen. 
Szintén belekerült a következő pont: az Önkormányzat az érvényes ajánlatot benyújtó 
pályázókkal az ajánlat tartalmát illetően tárgyalást kíván lefolytatni. Az Oktatási Bizottság 
javaslata szerint kiegészült a pályázati kiírás azzal, hogy a pályázathoz csatolandó 
mellékletek tekintetében az Önkormányzat hiánypótlást biztosít. 
A pályázat leadásának határidejére 2008. március 27. (csütörtök) 12 óra, amelyet azért 
javasoltak, hogy a jövő heti testületi ülésen már érdemi döntést tudjanak hozni. 
Az Önkormányzat fenntartja a jogot a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására, amely 
szintén az Oktatási Bizottság javaslata volt. Ha jóváhagyja a Képviselő-testület, akkor az új 
pályázati kiírás Abony város honlapján közzétételre kerül, és ez alatt az idő alatt lehet 
pályázatot benyújtani. 
Az első bekezdésben a 2 millió Ft azért került meghatározásra, mert a Képviselő-testületnek 
az előző pályázatnál az volt az elképzelése, hogy meghatároz egy összeget, amely 
összegben biztosítva látja, hogy kellő színvonalon megszervezésre kerüljön a rendezvény, 
tehát a 2 millió Ft fölötti ajánlatok minősíthetőek érvényes ajánlatnak. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy ez a cég 4 millió Ft értékben ajánlotta fel a 
szolgáltatásait. 
 
Retkes Mária: a pályázati kiírás tartalmazza, hogy az Önkormányzat a nyertes ajánlattevővel 
tárgyalásokat kíván lefolytatni. Kérdezte, hogyan tudnak dönteni jövő héten csütörtökön, ha 
még azután is lesz tárgyalás? 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: javasolta, hogy március 26-án (szerda) 12 óráig lehessen 
benyújtani a pályázatot, és azután egy összevont bizottsági ülést lehetne tartani. 
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Retkes Mária: kérdezte, hogy ki fog tárgyalni a céggel? Ha több pályázó is lesz, 
mindegyikkel kell tárgyalni a döntés előtt. Véleménye szerint ha szerdáig adhatják be a 
pályázatot, és utána egyezkedni kell, nem biztos, hogy tudnak dönteni csütörtökön. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy ha nem tudnak megegyezni, addig el lehet 
végezni a közszolgáltatás biztosításához szükséges számításokat, nevesíteni kell a járulékos 
költségeket. Ha teljesen más ajánlat érkezik, akkor érvénytelenné nyilvánítják a pályázatot. 
 
Retkes Mária: kérdezte, hogy ha szerdán beadják a pályázatot, akkor szerda délután 
egyezkedni kell? 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: igen, és ha egyezségre jutnak, akkor csütörtökön lehet 
dönteni. 
 
Dr. Egedy Zsolt: véleménye szerint a szerdai beadási határidő komolytalan. Nem tudja, 
hogy csütörtök déltől délutánig jogilag hogyan lehet átnézni a pályázatot. Egy bizottság sem 
hozott javaslatot arról, hogy a 2. helyezettel automatikusan szerződést kell kötni. Nem tudja, 
hogy van-e logikai ellentét azzal kapcsolatban, hogy az Önkormányzat fenntartja a jogot arra 
vonatkozóan, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ugyanakkor szerepel 
a pályázati kiírásban, hogy a 2. helyezettel automatikusan szerződést kell kötni, valamint az 
ajánlatot benyújtó pályázókkal az Önkormányzat tárgyalásokat kíván folytatni. 
Az Oktatási Bizottság javasolta, hogy ne legyen összeg megjelölve, ugyanakkor benne 
maradt a pályázati kiírásban. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy benne maradhat a 2 millió Ft természetbeni 
szolgáltatásként, csak nem kell letétbe helyezni. Az automatikus szerződéskötést a 2. 
helyezettel ki lehet venni. 
 
Gulykáné Gál Erzsébet: elmondta, hogy a bizottsági ülésen javasolta az idő rövidsége 
miatt, hogy ki kellene számolni a költségvonzatot, amely az 500.000 Ft + áfa fölött jelentkezik 
a közterhek viselése kapcsán, valamint a ruhák elkészítése is jelentős költséget tesz ki. 
Kérdezte, hogy ki fogja ezt a fajta kalkulációt elkészíteni? A tartalmát tekintve ugyanilyen 
pályázat várható a cégtől. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a költségkalkuláció elkészítése nem tart 
sokáig. A ruhák elkészítését társadalmi munkában is meg lehetne oldani. 
 
Gulykáné Gál Erzsébet: elmondta, hogy a cég elvárja a pályázatában, hogy a jelmezeket 
biztosítsák a rendezvény színvonalához. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még kérdés, 
észrevétel? 
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Ismertette a módosító javaslatokat. 
 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete új pályázati kiírást tesz közzé a Pünkösdölő 
rendezvény lebonyolítására. 
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Az Oktatási Bizottság javasolta, hogy a 2 millió Ft természetbeni szolgáltatás nyújtása 
kerüljön ki a pályázati kiírásból. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az Oktatási Bizottság javaslatának 
elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 nem és 0 igen szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett, egyhangúlag az Oktatási Bizottság javaslatát nem fogadta el. 
 
Módosító javaslatként hangzott el, hogy az ajánlat leadási határideje 2008. március 26. 
(szerda) 12 óra legyen. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslat 
elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 11 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett az elhangzott módosító javaslatot elfogadta. 
 
Módosító javaslatként elhangzott, hogy kerüljön ki a pályázati kiírásból, hogy a nyertes 
visszalépése esetén a 2. helyezettel automatikusan szerződést köt az önkormányzat. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslat 
elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett, egyhangúlag az elhangzott módosító javaslatot elfogadta. 
 
Ismertette a határozati javaslatban foglaltakat. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 1. és 2. pontjának 
elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett, egyhangúlag a határozati javaslat 1. és 2. pontját elfogadta. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat és az új pályázati 
kiírás elfogadásáról a módosító javaslatokkal együtt. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett, egyhangúlag az új pályázati kiírás közzétételével egyetértett a módosító 
javaslatokkal együtt, és a következő határozatot hozta: 
 

107/2008. (III. 20.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 1. §. (4) bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Abony Város Önkormányzata a Pünkösdölő rendezvény lebonyolítására 
meghirdetett pályázatra a Brawo Eseménymarketing Kft. (1204 
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Budapest, Orsolya u. 11.) által benyújtott pályázatát érvénytelennek 
minősíti. 

 
2. Abony Város Önkormányzat a Pünkösdölő rendezvény lebonyolítására 

közzétett pályázatát eredménytelennek nyilvánítja. 
 
3. Abony Város Önkormányzata a Pünkösdölő rendezvény lebonyolítására 

a határozat mellékletét képező új pályázati kiírást teszi közzé. 
 

Határidő: 2008. március 31. 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik: Jegyzői Titkárság 
A határozatról értesül:  
Jegyzői Titkárság 
Településfejlesztési Osztály 
Gazdasági Osztály 

- - - 
 

107/2008. (III. 20.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 
 

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, de 

minimum 2 millió forint támogatási összeget biztosító cég, (az alábbi feltételek és 

kötelezettségek teljesítése mellett)  akit az önkormányzat megbíz a lebonyolítással. 

 

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).  

 

Az Önkormányzat a  pályázótól az alábbiak biztosítását várja el: 

- 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 
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- 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 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) 

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 pályázót illeti meg. 

 

Nem pályázhatnak azok a cégek, vagy azok utód cégei, amelynek jelen pillanatban is fennálló  

tartozásuk van az önkormányzat felé.  

Az Önkormányzat az érvényes ajánlatot benyújtó pályázókkal az ajánlat tartalmát illetően 

tárgyalást kíván lefolytatni. 

 

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) 

 

A pályázathoz csatolandó mellékletek tekintetében az Önkormányzat hiánypótlást biztosít. 

 

Az ajánlat leadási határideje: 2008. március 26. (szerda)  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 (postára adás esetén a küldeménynek az ajánlat leadási határidejéig a Polgármesteri 

Hivatalba meg kell érkeznie). 

Az Önkormányzat fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására. 

 

További információ:   Pető Zsolt titkárságvezető 53/562-096  

     Dr. Magyar Gábor   06/70 331-60-91                                         

- - - 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a pályázati kiírás helyben kifüggesztésre 
kerül, valamint Abony város honlapjáról letölthető lesz. 
 
Gulykáné Gál Erzsébet: elmondta, hogy Pető Zsolt jegyzői titkárságvezető tájékoztatta, 
hogy Soós Edit elvállalta a Kihívás napja szervezését. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy van-e még kérdés, észrevétel? 
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 
- - - 

 
Mivel több napirend és egyéb hozzászólás nem volt, Romhányiné dr. Balogh Edit 
polgármester az ülést bezárta. 

 
 K.m.f. 

 
 
 
 

Romhányiné dr. Balogh Edit   Dr. Németh Mónika 
polgármester     jegyző 
 
    Távollétében: 
 
 
 
      Dr. Ecseki Ildikó 
       aljegyző 

 
 
 
 

Krupincza Tibor  Murvainé Kovács Rita 
jegyzőkönyv hitelesítők 

 


