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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-i üléséről. 
 
Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Paczáriné Barna Rozália, 
Bánné Hornyik Mária, Csányi Tibor, Gulykáné Gál Erzsébet, Habony István, Kovács 
László, Murvainé Kovács Rita, Parti Mihály, Pető Istvánné, Szabó András Istvánné, 
Varga Sándorné Képviselő-testület tagjai 12 fő. 
 
Napirend tárgyalása közben érkezett: Dr. Egedy Zsolt alpolgármester, Krupincza 
Tibor, Földi Áron, Mészáros László, Retkes Mária, Kocsiné Tóth Valéria képviselő. 
 
Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: Dr. Németh Mónika jegyző, Hamar 
Sándorné gazdasági osztályvezető, Kovács Teodóra humán közszolgáltatások és 
munkaügyi osztályvezető, Pádár Éva közoktatási referens, Gebeiné Hangyál Gabriella 
Gyámhivatal vezetője, Bóta Lászlóné Okmányiroda vezetője, Győri Lászlóné hatósági 
és építésügyi osztályvezető-helyettes, Farkasné Fazekas Mária és Darányi Erika 
jegyzőkönyvvezetők.  
 
Jelenlévő bizottsági tag: Temesközy Tamás, Csiza Zsoltné, Orbán Béláné. 
 
Meghívottként jelen volt: Kalászné Vámos Katalin pályázó, Major Sándorné pályázó, 
Bakosné Kocsi Judit pályázó, Dudás Lászlóné és Dr. Soós Ferenc pályázók, Deákné 
Orosz Zsuzsanna igazgató CTKT Humán Szolgáltató Központ, Gebeiné Hangyál 
Gabriella Gyámhivatal vezetője, Dr. Lázár Ferenc háziorvos, Juhász Pálné Abony 
Városi Polgárőrség vezetője, Kollár Péter ügyvezető igazgató ABOKOM Nonprofit Kft. 
 
Intézmények részéről jelen volt: Sárkányné Bálint Mária intézményvezető Városi 
Sportcsarnok, Korbély Csabáné igazgató Művelődési Ház és Könytár, Andrási István 
igazgató Somogyi Imre Általános Iskola, Sátorné Tóth Melinda vezető Pingvines Óvoda, 
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, Gyöngyszemek Óvodája, Bihari János Zeneiskola, 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény alkalmazotti közössége. 
 
Jelen volt továbbá: Tamasi Gyopárka Fiatalok Egészséges Életmódjáért Egyesület 
képviseletében, Györe Tibor Mozgáskorlátozottak Egyesületének Helyi Szervezete 
részéről. 
 
Állampolgári megjelenés: 5 fő. 
 
 

- - - 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. 
Megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés az önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 21/2007. (VI. 29.) számú rendelet értelmében került összehívásra. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta. 
 
A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot. Névsor szerint Paczáriné Barna 
Rozália és Bánné Hornyik Mária képviselők a jegyzőkönyvi hitelesítők.  
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a jegyzőkönyv hitelesítők 
személyének elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 11 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett elfogadta Paczáriné Barna Rozália és Bánné Hornyik Mária jegyzőkönyv 
hitelesítők személyét. 
 
Ismertette a napirendi pontokat. 
 
A meghívóban szereplő napirendeken túl felvételre javasolta: 
- KEOP – 1.3.0 Ivóvízminőség-javítási pályázat költségvetési tartalmának jóváhagyása  
- Nyílt ülés utolsó napirendi pontjaként. A 20 órakor tartandó szünetben kerülne a 
bizottságok által megtárgyalásra, és úgy kerülne a Képviselő-testület elé döntésre. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott napirendi pont 
felvételéről. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag az elhangzott napirendi pont felvételével egyetértett. 
 
Dr. Egedy Zsolt képviselő az ülésterembe megérkezett, így a jelenlévő képviselők 
száma 13 fő. 
 
Az intézményvezetői állásokra pályázatot benyújtóknak nyilatkozniuk kell, hogy a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12.§. (4) bek. a) pontjára való 
hivatkozással a nyilvános tárgyaláshoz hozzájárulnak-e. Amennyiben valamelyik 
pályázó nem jelenik meg, az adott intézményvezetői pályázatot zárt ülésen kell 
tárgyalni. 
 
Az intézményvezetői kinevezések kapcsán elmondta, hogy Dudás Lászlóné pályázó 
zárt ülést kért, ezért a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény igazgatói állására beérkezett pályázatok elbírálása című napirend zárt 
ülésen kerül megtárgyalásra, mert ha a két jelölt közül valamelyik zárt ülést kér, akkor 
zárt ülést kell tartani. 
 
Kérdezte, hogy a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde vezetői állásra pályázatót benyújtó 
Andorné Horváth Mónika pályázó jelen van-e az ülésen? 
Megállapította, hogy Andorné Horváth Mónika pályázó nincs jelen az ülésen, ezért a 
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde vezetői állására beérkezett pályázatok elbírálása című 
napirendet is zárt ülésen kell tárgyalni. 
A további intézményvezetői állásra pályázók az ülésen jelen vannak, a Gyöngyszemek 
Óvodája vezetői és a Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
igazgatói állására beérkezett pályázatok elbírálása című napirend nyílt ülésen kerül 
megtárgyalásra, nyílt üléshez hozzájárultak. 
 
Krupincza Tibor képviselő az ülésterembe megérkezett, így a jelenlévő képviselők 
száma 14 fő. 
 



 4 

A Képviselő-testület zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa 
kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene, ezért az 
alábbi napirendi pontok tárgyalására zárt ülést rendelhet el a Képviselő-testület: 
 

- Városi Sportcsarnok díjmentes használatba adása az Abonyi Rendőrőrs részére 
- Abony, Szolnoki út 92. sz. alatti, 2964/4 hrsz-ú ingatlan értékesítése 
- Kécskei u. 1. sz. 4827 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan 

értékesítésére kiírt pályázat elbírálása 
Véleménye szerint ezeket a napirendi pontokat lehet nyílt ülésen is tárgyalni. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy a Városi Sportcsarnok 
díjmentes használatba adása az Abonyi Rendőrőrs részére című napirendi pont nyílt 
ülésen kerüljön megtárgyalásra. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag a Városi Sportcsarnok díjmentes használatba adása az Abonyi 
Rendőrőrs részére című napirendi pontot nyílt ülésen tárgyalja. 
 
Földi Áron képviselő az ülésterembe megérkezett, így a jelenlévő képviselők 
száma 15 fő. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy az Abony, Szolnoki út 92. sz. 
alatti, 2964/4 hrsz-ú ingatlan értékesítése című napirendi pont nyílt ülésen kerüljön 
megtárgyalásra. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag az Abony, Szolnoki út 92. sz. alatti, 2964/4 hrsz-ú ingatlan 
értékesítése című napirendi pontot nyílt ülésen tárgyalja. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy a Kécskei u. 1. sz. 4827 
hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása 
című napirendi pont nyílt ülésen kerüljön megtárgyalásra. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag a Kécskei u. 1. sz. 4827 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása című napirendi pontot nyílt ülésen 
tárgyalja. 
 
A Beszámoló az egészségügyi ellátás helyzetéről című napirendi pont személyi kérdést 
érint, ebben a napirendben a Képviselő-testületnek döntenie kell a dr. Lázár Ferenc 
praxisával kapcsolatos észrevételekről. 
Javasolta zárt ülés elrendelését. 
 
Kérdezte dr. Lázár Ferencet, hogy a személyét érintő kérdésekben hozzájárul-e nyílt 
üléshez? 
 
Dr. Lázár Ferenc: nem, nem járult hozzá a nyílt üléshez. 
 
A Beszámoló az egészségügyi ellátás helyzetéről című napirenden belül a dr. Lázár 
Ferenccel kapcsolatos észrevételek megtárgyalására zárt ülésen kerül sor. 
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Tekintettel arra, hogy a Brawo Eseménymarketing Kft-vel kötött szerződés tartalma 
jegyzőnő észrevétele szerint üzleti titoknak minősül, ezért szavazni kell arról, hogy a 
Képviselő-testület nyílt vagy zárt ülésen kívánja-e tárgyalni a napirendet. A szerződés 
nyílt ülésen került megtárgyalásra, valamint az Ügyrendi Bizottság is nyílt ülésen hagyta 
jóvá a szerződést, ezért javasolta, hogy a Pünkösdölővel kapcsolatos észrevételeket a 
Képviselő-testület nyílt ülésen tárgyalja. 
 
Dr. Egedy Zsolt: véleménye szerint jegyzőnő nagyon helyesen leírta az észrevételét, 
felhívta a Képviselő-testület figyelmét a szerződés utolsó bekezdésére. Hasonlóképpen 
látja a helyzetet, mint polgármester asszony, mert a cég egy alkalommal hozzájárult a 
nyílt üléshez, amikor a szerződés végleges megalkotása történt. A helyzet jogilag 
érdekes, de a nyilvános ülést támogatta. A helyettes ügyvezető is elmondta, hogy 
semmi okuk nincs arra vonatkozóan, hogy zárt ülésen tárgyalják. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy az anyag kiküldésre került a bizottsági 
tagoknak, képviselőknek, és az eddigiekben sem volt zárolva. A nyílt ülésen való 
tárgyalást javasolta. 
 
Mészáros László képviselő az ülésterembe megérkezett, így a jelenlévő 
képviselők száma 16 fő. 
 
Dr. Németh Mónika: az Ötv. szerint a Képviselő-testület zárt ülést rendelhet el a 
vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános 
tárgyalás üzleti érdeket sértene. Elmondta, hogy a pályázat nyílt ülésen került 
elbírálásra, azonban a szerződéstervezetet a cég nem csatolta be, amelyet a Hivatal 
tett az előterjesztés mögé. Az Ügyrendi Bizottság ülésén nem vett részt, nem tud 
nyilatkozni róla, ott hogyan történt a megtárgyalása. A szerződésben szerepel az üzleti 
titok, ezért hívta fel erre a figyelmet, hogy nehogy pereskedésre való okot idézzenek 
elő. A nyílt ülésen való tárgyaláskor erre figyelni kell, hogy nehogy olyan adatok 
hangozzanak el, amely a másik fél érdekeit sérti. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: javasolta, hogy a Brawo Eseménymarketing Kft-vel 
kötendő szerződés felülvizsgálata című napirendi pontot a Képviselő-testület nyílt 
ülésen tárgyalja. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy a Brawo Eseménymarketing 
Kft-vel kötött szerződés felülvizsgálata című napirendi pont nyílt ülésen kerüljön 
megtárgyalásra. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag Brawo Eseménymarketing Kft-vel kötött szerződés felülvizsgálata 
című napirendi pontot nyílt ülésen tárgyalja. 
 
A Fellebbezések elbírálása című napirendi pontot személyiségi okok miatt zárt ülésen 
kell tárgyalni. 
 
Retkes Mária képviselő az ülésterembe megérkezett, így a jelenlévő képviselők 
száma 17 fő. 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosított napirendi pontok 
elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag a módosított napirendeket elfogadta. 
 
Napirend:        Előadó: 
 
Nyílt ülés: 
 

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

Zárt ülés: 
 

1. A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde vezetői állására Bánné Hornyik Mária 
 beérkezett pályázatok elbírálása   Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln. 

 
Nyílt ülés: 
 

2. A Gyöngyszemek Óvodája vezetői állására beérke-Bánné Hornyik Mária 
 zett pályázat elbírálása    Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln. 
 
3. A Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetok- Bánné Hornyik Mária 
 tatási Intézmény igazgatói állására beérkezett pá- Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln. 
 lyázat elbírálása      

 
Zárt ülés: 
 

1. A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Bánné Hornyik Mária 
 Művészetoktatási Intézmény igazgatói állására be- Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln. 
 érkezett pályázatok elbírálása 

 
Nyílt ülés: 
 

4. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok Murvainé Kovács Rita 
 ellátásáról szóló 2007. évi beszámoló  Szociális és Eü. Biz. Eln. h. 

 
Zárt ülés: 
 

1. Beszámoló az egészségügyi ellátás helyzetéről Murvainé Kovács Rita 
        Szociális és Eü. Biz. Eln. h. 

Nyílt ülés: 
 

5. Beszámoló az egészségügyi ellátás helyzetéről Murvainé Kovács Rita 
        Szociális és Eü. Biz. Eln. h. 
 
6. Az Abonyi Lovas Klub önkormányzati támogatá- Retkes Mária 
 sának elbírálása     Pénzügyi Biz. Eln. 
 
7. Az Abony Városi Polgárőrséggel kötött Együttmű- Romhányiné dr. Balogh Edit 

 dési Megállapodás módosítása   Polgármester 
8. A Fiatalok Egészséges Életmódjáért Egyesület Retkes Mária 
 önkormányzati támogatásának elbírálása  Pénzügyi Biz. Eln. 
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9. Városi Sportcsarnok díjmentes használatba adása Romhányiné dr. Balogh Edit 
 az Abonyi Rendőrőrs részére   Polgármester 
 
10. Fenntartói delegálás a Kinizsi Pál Gimnázium  Bánné Hornyik Mária 
 és Szakközépiskola Iskolaszékébe   Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln. 
 
11. A közoktatási intézmények nevelési, pedagógiai Bánné Hornyik Mária 
 programjának módosítása    Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln. 
 
12. Az ABOKOM KHT. 2007. évi beszámolójának Romhányiné dr. Balogh Edit 
 elfogadása      Polgármester 
 
13. Az ABOKOM Nonprofit Kft. könyvvizsgálói  Romhányiné dr. Balogh Edit 
 megbízatása, valamint Alapító Okiratának  Polgármester 
 módosítása 
 
14. A komposztálható hulladék, valamint az építési  Mészáros László 
 törmelék elhelyezése     Gazdasági Biz. Eln. 
 
15. Abony Város Önkormányzatánál könyvvizsgálói Romhányiné dr. Balogh Edit 
 feladatok elvégzésére beérkezett pályázatok elbí- Polgármester 
 rálása 
 
16. A Brawo Eseménymarketing Kft-vel kötött szerző- Kovács László 
 dés felülvizsgálata     Ügyrendi és Közb. Biz. Eln. 
 
17. Abony Város Önkormányzatának a képviselő- Kovács László 
 testület és szervei szervezeti és működési szabály-Ügyrendi és Közb. Biz. Eln. 
 zatáról szóló 21/2007. (VI. 29.) sz. rendeletének 
 módosítása 
 
18. Tájékoztató a Csatorna II. ütem hátralékaival kap- Retkes Mária 
 csolatos intézkedések eredményéről  Pénzügyi Biz. Eln. 
 
19. Az oktatási és kulturális intézmények részére Retkes Mária 
 jóváhagyott 2008. évi általános tartalék felhasz- Pénzügyi Biz. Eln. 
 nálásának jóváhagyása     
 
20. Abony Város Önkormányzat 8/2008. (II. 28.) sz. Romhányiné dr. Balogh Edit 
 költségvetési rendeletének módosítása  Polgármester 
 
21. Dél-Pest Megyei Önkormányzatok Területfejlesz- Romhányiné dr. Balogh Edit 
 tési Társulás folyamatos működésének biztosítása Polgármester 
 
22. Tájékoztató az önkormányzati tulajdonú ingatlanokRomhányiné dr. Balogh Edit 
 értékesítése ügyében tett intézkedésekről  Polgármester 
 
23. Abony, Csiky és Vasvári utcák csapadékvíz elve- Romhányiné dr. Balogh Edit 
 zetésének vízjogi létesítési engedélyeztetéséhez Polgármester 
 tervező kiválasztása 
 
24. Lázár Vilmos utca területének rendezése  Romhányiné dr. Balogh Edit 
        Polgármester 
25. Abony, Kossuth tér 19. sz. alatti 5503/1 hrsz-ú Romhányiné dr. Balogh Edit 
 ingatlan 648 m2 területének értékesítésre történő Polgármester 
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 kijelölése 
 
26. Az Abony, Szolnoki út 92. sz. alatti, 2964/4 hrsz-ú Romhányiné dr. Balogh Edit 
 ingatlan értékesítése     Polgármester 
 
27. A Kécskei u. 1. sz. 4827 hrsz-ú önkormányzati Romhányiné dr. Balogh Edit 
 tulajdonban lévő ingatlan értékesítésére kiírt pá- Polgármester 
 lyázat elbírálása 
 
28. KEOP-1.3.0 Ivóvízminőség-javítási pályázat Romhányiné dr. Balogh Edit 
 költségvetési tartalmának jóváhagyása  Polgármester 
 

Zárt ülés: 
 

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

- - - 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy van-e napirend előtti kérdés, 
hozzászólás? 
Napirend előtti kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 

- - - 
 

1./ Napirendi pont tárgya: Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról 
    

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Nem kívánt 
kiegészítést tenni. 
 
Retkes Mária: kérdezte, hogy a 475/2007. sz. határozat a Víziközmű megszüntetésére 
vonatkozik? 
 
Dr. Németh Mónika: igen. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: áprilisban úgy döntött a testület, hogy a lehetetlen 
finanszírozás miatt nem kíván részt venni az OLLÉ programban. Kérdezte, hogy miért 
kell a határidőt szeptember 30-ig meghosszabbítani? 
 
Dr. Németh Mónika: elmondta, hogy kaptak egy levelet az OLLÉ Programirodáról, arra 
pedig válaszoltak. Amíg az ügy lezárása nem történik meg, addig célszerű hatályban 
tartani a határozatot. 
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy van-e még kérdés, észrevétel? 
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
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167/2008. (V. 29.) 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: 
 

- 394/2007. (XI. 15.) Pályázat előkészítése a „közoktatási intézmények 
beruházásainak támogatása” című pályázati kiírás alapján 

- 79/2008. (II. 14.) Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 6/2003.(V. 16.) sz. rendelet 
módosítása 

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

- 89/2008. (II. 28.) ABOKOM Nonprofit Kft. üzleti terve 
- 105/2008. (III. 20.) Nevezés a McDonald’s KIHÍVÁS NAPJA 2008. 

országos versenyre 
- 112/2008. (III. 27.) A Pünkösdölő rendezvény lebonyolítására beérkezett 

pályázatok elbírálása 
- 121/2008 (III. 27.) A Magyar Közút Kht. hulladékgyűjtő akciójáról 
- 133/2008 (IV. 24.) Az ABOKOM Nonprofit Kft-vel kötött keretszerződés 

kiegészítése 
- 137/2008 (IV. 24.) A 2008. évi független értékbecslői feladatok ellátása 
- 138/2008 (IV. 24.) Kossuth tér környezetrendezésre irányuló pályázat 

benyújtásához szükséges Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel kötendő 
megállapodás 

- 142/2008. (IV. 24.) Abony, Báthory u. 2. sz. alatti „kivett üzlet” művelési 
ágú ingatlanon lévő épület részbeni rendeltetésváltoztatásához készítendő 
tervdokumentációról ajánlat kérése 

- 148/2008. (IV. 24.) Hazai pályázati lehetőségek 
- 149/2008. (IV. 24.) Hazai pályázati lehetőségek 
- 150/2008. (IV. 24.) Hazai pályázati lehetőségek 
- Z-153/2008 (IV. 24.) Hegedűs Andrea részére önkormányzati lakás 

önkormányzati érdekből történő bérbeadása 
 
 
 
 

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

 
- 475/2007. (XII. 17.) Abony Város Önkormányzat 409/2007. számú 

Képviselő-testületi határozat módosítása 
- 78/2008. (II. 14.) Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 6/2003.(V. 16.) sz. rendelet 
módosítása 
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- 152/2008. (IV. 24.) Pályázat benyújtása a Pest Megyei Közoktatás-
fejlesztési Közalapítványhoz 

- 160/2008. (V. 08.) Hazai pályázati lehetőségek: Közép-Magyarországi 
Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt települési önkormányzati szilárd 
burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása (TEUT) 
2008. című pályázaton történő részvételről, az Abony, Apponyi út felújítása 
címmel 

- 161/2008. (V. 08.) Hazai pályázati lehetőségek: Közép-Magyarországi 
Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt települési önkormányzati szilárd 
burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása (TEUT) 
2008. című pályázaton történő részvételről, az Abony, Thököly út felújítása 
címmel 

- 162/2008. (V. 08.) Hazai pályázati lehetőségek: Közép-Magyarországi 
Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt települési önkormányzati szilárd 
burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása (TEUT) 
2008. című pályázaton történő részvételről, az Abony, Szabadság út 
felújítása címmel 

- 163/2008. (V. 08.) Hazai pályázati lehetőségek: Közép-Magyarországi 
Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt területi kiegyenlítést szolgáló 
önkormányzati fejlesztések támogatása (HÖF TEKI) című pályázaton 
történő részvételről, településrendezési terv készítése címmel 

- 164/2008. (V. 08.) Hazai pályázati lehetőségek: Közép-Magyarországi 
Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt önkormányzati fejlesztések 
támogatása területi kötöttség nélkül (HÖF CÉDE) pályázaton történő 
részvétellel, Tegyünk a Gyöngyszemekért! címmel 

 
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő hosszabbítását 

rendeli el az alábbi határozatok végrehajtására: 
 

- 114/2007. (III. 29.) Vasúti bontott kőből útalap építése (utcák kijelölése) 
 Határidő: 2008. december 31. 

- 340/2007. (IX. 27.) Somogyi Imre Általános Iskola Radák úti épületében 
található szolgálati lakás átminősítése 
 Határidő: 2008. szeptember 30. 

- 60/2008. (II. 14.) A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, valamint az alapfokú 
művészetoktatás működésének felülvizsgálata 
 Határidő: 2008. június 30. 

- 91/2008. (II. 28.) 2008/2009. tanév fenntartói órakeretének meghatározása 
(5. pontja tekintetében) 
 Határidő: 2008. június 30. 
 

- 92/2008. (II. 28.) Pedagógus álláshelyek számának meghatározása a 
közoktatási intézményekben 
 Határidő: 2008. június 30. 

- 96/2008 (II. 28.) Abony, Árpád út 12. szám alatti (1602 hrsz-ú) ingatlan 
megosztásra és értékesítésre történő kijelölése 
 Határidő: 2008. szeptember 30. 

- 73/2008. (II. 14.), 98/2008. (II. 28.) Pályázat kiírása Abony Város 
Önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátására 
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 Határidő: 2008. június 30. 
- 145/2008 (IV. 24.) OLLÉ Program megtárgyalása 

 Határidő: 2008. szeptember 30. 
 

Határidő: 2008. június 30. 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik: Jegyzői Titkárság 
A határozatról értesül:  

Valamennyi Osztályvezető 
 

- - - 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: bejelentette, hogy a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 
intézményvezetői állására beérkezett pályázatok elbírálása című napirendet zárt ülésen 
tárgyalja a Képviselő-testület, mert az egyik pályázó nem jelent meg. 
 
Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül!   
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: bejelentette, hogy a zárt ülést követően a Képviselő-
testület nyílt ülésen folytatja munkáját. 
 
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde vezetői feladatainak 
ellátásával 17 igen egyhangú szavazattal Kalászné Vámos Katalint bízta meg a 
Képviselő-testület további 5 évre. 
 
A Képviselő-testület nevében gratulált Kalászné Vámos Katalinnak, erőt és jó 
egészséget kívánt a további munkához. 
 

- - - 
 

2./ Napirendi pont tárgya:  A Gyöngyszemek Óvodája vezetői állására beérkezett 
pályázat elbírálása 

    
  Napirendi pont előadója: Bánné Hornyik Mária Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln. 
 
Bánné Hornyik Mária: köszöntötte a pedagógustársadalom megjelentjeit. Ismertette az 
előterjesztésben foglaltakat. Retkes Ferencné intézményvezető a tavalyi évben 
nyugállományba vonult, így 2008. július 31-ig az óvoda megbízott vezetője az akkori 
vezető-helyettes, Major Sándorné lett. A megbízás maximum egy évre, de a pályázat 
elbírálásáig szól. Az első számú vezetői állást a törvény szerint csak pályázat útján 
lehet betölteni, melyet a Képviselő-testület 2007 november hónapban kiírt. A pályázati 
kiírás az Oktatási Közlöny 2008. március 7-i számában jelent meg. Egyetlen pályázat 
érkezett, a megbízott vezető, Major Sándorné részéről. A pályázat formailag megfelelő, 
hiánytalanul szerepel benne minden szükséges dokumentum. Maga a pályázó is 
minden szempontból megfelel a vezetői állásra. A Képviselő-testület az előterjesztés 
mellékleteként megkapta a véleményeket. Az Oktatási Bizottság jelen volt a 
vezetőválasztó tantestületi értekezleten, ahol nagyon jó hangulatban zajlott az 
értekezés, és a jelenlegi megbízott vezetőről csak pozitívumok hangzottak el az 
alkalmazottak részéről. Az elmúlt egy évben Major Sándorné bebizonyította, hogy 
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megállja a helyét, és úgy gondolja, hogy a bizalom meg is mutatkozott a szavazásban, 
hiszen az alkalmazotti közösség 100 %-ig támogatta a pályázó személyét. 
 
Ezután az Oktatási Bizottság megtartotta ülését az óvodában, ahol meghallgatták a 
pályázót,  és egyhangúlag Major Sándorné kinevezését támogatták. Kérte a Képviselő-
testületet, hogy támogassa a Bizottság javaslatát. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: köszönetét fejezte ki az egész óvodai 
pedagógustársadalomnak, hiszen mind a három óvoda rendkívül aktívan részt vesz 
Abony város közéletében, amely köszönhető az óvodavezetőknek, és valamennyi 
óvodapedagógusnak. Ragyogó munkát végez mind a három óvoda, amelyet úgy érzett, 
hogy ki kell emelnie. Saját tapasztalatai szerint is Major Sándorné alkalmas a vezetői 
feladatok ellátására, rendkívül agilis, benne van a tettvágy, motivált, és jól összefogja az 
óvodapedagógusokat a Gyöngyszemek Óvodájában. Támogatta Major Sándorné 5 
évre történő kinevezését. 
Kérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel a pályázóval kapcsolatban? 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Az Oktatási Bizottság Major Sándorné 5 évre történő kinevezését támogatta. 
Ismertette a határozati javaslatban foglaltakat, amely az Oktatási Bizottság javaslatával 
megegyező.  
 
A Képviselő-testület a Gyöngyszemek Óvodája vezetői feladatának ellátásával 5 évre – 
2008. augusztus 1. napjától 2013. július 31. napjáig Major Sándornét bízza meg.  
Major Sándorné intézményvezető besorolás szerinti illetménye 185 103 Ft, vezetői 
pótléka a pótlékalap 230 %-a, 46 000 Ft. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 

169/2008. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvényben, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvényben és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X. 8.) 
Kormányrendeletben foglaltak alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyöngyszemek 

Óvodája vezetői feladatának ellátásával 5 évre – 2008. augusztus 1. 
napjától 2013. július 31. napjáig Major Sándornét bízza meg.  

 
Major Sándorné intézményvezető besorolás szerinti illetménye 185 103 Ft, 
vezetői pótléka a pótlékalap 230 %-a, 46 000 Ft.  

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

feladatokkal kapcsolatos intézkedések megtételére.  
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Határidő: 2008. július 31.            
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik:  
Gazdasági Osztály  
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály                                                    
A határozatról értesül:  

1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
3. Dr. Németh Mónika jegyző  
4. Major Sándorné, Abony, Téglagyár u. 19.   
5. Gyöngyszemek Óvodája  
6. Gazdasági Osztály 
7. Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

 
A Gyöngyszemek Óvodája vezetői állására kiírt pályázat nyertese Major 
Sándorné. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: a Képviselő-testület nevében gratulált Major 
Sándornénak, jó egészséget, jó munkát, erőt, kitartást kívánt a továbbiakban. 
 

- - - 
 

3./ Napirendi pont tárgya:  A Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény igazgatói állására beérkezett pályázat 
elbírálása 

    
  Napirendi pont előadója: Bánné Hornyik Mária Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln. 
 
Bánné Hornyik Mária: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Bihari János 
Zeneiskola vezetője 2003. szeptember 1-jétől Tóth László. Időközben felfüggesztésben 
részesült az intézmény vezetése alól, és az intézmény vezetésével 2007 nyarán 
Bakosné Kocsi Juditot bízta meg a Képviselő-testület. 
Nagyon nehéz volt találni olyan embert, aki felvállalja a mai világban egy 
művészetoktatási intézmény vezetését. Nem volt könnyű a tavalyi év a Zeneiskolában, 
amikor kollégákat kellett elbocsátani, vidéki tanszakokat kellett megszüntetni, 
diáklétszámot kellett csökkenteni. Mindezeket Bakosné Kocsi Judit nagyon sikeresen, 
és gördülékenyen végezte el, amely nem volt egyszerű feladat. A bizottsági ülésen is 
köszönetüket fejezték ki, hogy pályázó ezt felvállalta, és véghez vitte. Tóth László 5 
évre történő megbízása a nyár folyamán lejár, ezért a Képviselő-testületnek a 
törvénynek megfelelően pályázatot kellett kiírnia. A pályázati felhívás az Oktatási 
Közlöny március 7-i számában jelent meg, melyre egyedüliként a jelenlegi megbízott 
vezető, Bakosné Kocsi Judit pályázott. A pályázat formailag megfelelő, a 
dokumentumok hiánytalanul becsatolásra kerültek. A pályázó személye is megfelel a 
pályázati kiírásnak, és rendelkezik pedagógus szakvizsgával. 
 
Az Oktatási Bizottság részt vett a tantestületi értekezleten, és jó volt látni, hallani, hogy 
a kollégák együtt dolgoznak a megbízott vezetővel, és mindannyian egyet akarnak. A 
Zeneiskola sokrétű munkát végez, amikor felvállalja egyéb kulturális rendezvények 
megszervezését – Obsitos, Mágnás Miska -, de azon kívül is rengeteg tárlat, író-olvasó 
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találkozó, előadóest kerül megrendezésre a Zeneiskolában. Mindezeket Bakosné Kocsi 
Judit időt és fáradtságot nem kímélve felvállalja. A tantestület szinte egy emberként 
támogatja a kinevezését, és az Oktatási Bizottság is 100 %-osan támogatja a pályázó 
kinevezését. Kérte a Képviselő-testületet, hogy támogassa az Oktatási Bizottság 
javaslatát, és bízza meg a következő 5 évre Bakosné Kocsit Juditot a Zeneiskola 
vezetésével. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: köszönetét fejezte ki Bakosné Kocsi Juditnak az elmúlt 
évben végzett vezetői tevékenységéért, mert a leghálátlanabb feladatot vette át, és 
együtt tartotta a zenepedagógusokat. Köszönetét fejezte ki a színvonalas, kulturális 
munkáért. 
 
Retkes Mária: kérdezte a pályázótól, hogyan látja egy év után vezetőként az 
intézményt, és a feladatokat, ahhoz képest, ahogyan pedagógusként látta az 
iskolavezetés helyzetét. Milyen tapasztalatokat szerzett az egy éves vezetői munka 
alatt? 
 
Kocsiné Tóth Valéria képviselő az ülésterembe megérkezett, így a jelenlévő 
képviselők száma 18 fő. 
 
Bakosné Kocsi Judit: válaszként elmondta, hogy 1983 óta a Zeneiskola kinevezett 
pedagógusa, és amikor megbízták az iskola vezetésével, akkor lett 25 éve pedagógus. 
Az alapfokú művészetoktatás drága oktatás, amely az Önkormányzatnak is nagy terhet 
jelent, ezért szűkíteni kellett a működésen. Már tavaly-tavalyelőtt érezték, hogy valami 
be fog következni, mert az Önkormányzat már nem bírja el a terhet. Az elmúlt tíz évben 
tanszakvezető volt, tehát az iskola vezetésében részt vállalt. Elmondta, hogy az a tudat, 
hogy az ország első Zeneiskoláját kell rendbe tenni, óriási feladatot jelentett, de mivel 
ismeri az intézmény minden apró részletét, ezért nem jelentett borzasztó nagy kihívást 
számára. Elmondta, hogy 48 éves, amelyből 45 évet napi kapcsolatban töltött az 
intézménnyel. Nem volt más olyan személy az intézményben, aki felvállalta volna az 
intézmény vezetését, és úgy gondolta, hogy élre kell állnia, és a hagyatékot tovább kell 
őriznie, és vinnie. 
Elmondta, hogy minősítési eljárást végeztek az intézményben, és kiváló minősítést 
kaptak. Ehhez rendbe kellett tenni a kollégákkal az elmúlt évek teljes dokumentációját. 
Elmondta, hogy tavaly június 27-e óta 2 napot volt távol az intézménytől, és a mai napig 
10-12 órákat dolgozik. Vigyáz, őrködik az intézmény felett. 
 
Kocsiné Tóth Valéria: bejelentette, hogy személyes érintettség miatt nem kíván 
szavazni. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: az Oktatási Bizottság Bakosné Kocsi Judit 5 évre 
történő kinevezését támogatta. 
Ismertette a határozati javaslatban foglaltakat, amely az Oktatási Bizottság javaslatával 
megegyező. 
 
A Képviselő-testület a Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
igazgatói feladatának ellátásával 5 évre – 2008. szeptember 1. napjától 2013. július 31. 
napjáig Bakosné Kocsi Juditot bízza meg. 
Bakosné Kocsi Judit igazgató besorolás szerinti illetménye 177 165 Ft, vezetői pótléka 
a pótlékalap 250 %-a, 50 000 Ft. 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag - 1 fő nem szavazott -, a határozati javaslatot elfogadta, és a 
következő határozatot hozta: 
 

170/2008. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvényben, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvényben és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X. 8.) 
Kormányrendeletben foglaltak alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bihari János 

Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói feladatának 
ellátásával 5 évre – 2008. szeptember 1. napjától 2013. július 31. napjáig 
Bakosné Kocsi Juditot bízza meg.  

 
Bakosné Kocsi Judit igazgató besorolás szerinti illetménye 177 165 Ft, 
vezetői pótléka a pótlékalap  250 %-a,  50 000 Ft.  

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

feladatokkal kapcsolatos intézkedések megtételére.  
 
Határidő: 2008. augusztus 31.  
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik:  
Gazdasági Osztály  
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 
A határozatról értesül:  
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
3. Dr. Németh Mónika jegyző  
4. Bakosné Kocsi Judit, Abony, Nagysándor J. u. 18/A.   
5. Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  
6. Gazdasági Osztály 
7. Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

 
- - - 

 
Bakosné Kocsi Judit: megköszönte a Képviselő-testületnek a szavazás eredményét. 
A legjobb tudása szerint fogja tovább vezeti az intézményt. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: a Képviselő-testület nevében gratulált Bakosné Kocsi 
Juditnak az 5 évre történő kinevezéséhez. További sok sikert, erőt, egészséget, 
kitartást kívánt.  
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- - - 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: bejelentette, hogy a Gyulai Gaál Miklós Általános 
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói állására beérkezett pályázatok 
elbírálása című napirendet zárt ülésen tárgyalja a Képviselő-testület, mert az érintettek 
részéről az egyik pályázó a nyílt ülésen való tárgyalásba nem egyezett bele. 
 
Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül!   
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: bejelentette, hogy a zárt ülést követően a Képviselő-
testület nyílt ülésen folytatja munkáját. 
 

- - - 
 
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Képviselő-testület a zárt ülésen titkos szavazással 
döntött a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
igazgatói állására beérkezett pályázatok elbírálásáról. Felkérte Kovács Lászlót a 
Szavazatszámláló Bizottság elnökét, hogy ismertesse a titkos szavazás eredményét. 
 
Kovács László: Szavazatszámláló Bizottság elnöke ismertette a szavazás eredményét.  
Leadott szavazatok száma 18, leadott érvényes szavazatok száma 18, érvénytelen 
szavazat nem volt. Dr. Soós Ferenc pályázó személyére 14 igen, Dudás Lászlóné 
pályázó személyére 4 igen szavazat érkezett. 
 
A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
igazgatói állására kiírt pályázat nyertese Dr. Soós Ferenc. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: a Képviselő-testület nevében munkájához sok sikert, 
erőt, jó egészséget kívánt. 
 
A Képviselő-testület a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény igazgatói feladatának ellátásával 5 évre – 2008. július 24. napjától 2013. 
július 31. napjáig Dr. Soós Ferencet bízza meg.  
Dr. Soós Ferenc igazgató besorolás szerinti illetménye 266 700 Ft, vezetői pótléka a 
pótlékalap 250 %-a, 50 000 Ft. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 18 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozat hozta: 

175/2008. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvényben, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvényben és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X. 8.) 
Kormányrendeletben foglaltak alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyulai Gaál Miklós 

Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói 
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feladatának ellátásával 5 évre – 2008. július 24. napjától 2013. július 31. 
napjáig Dr. Soós Ferencet bízza meg.  

 
Dr. Soós Ferenc igazgató besorolás szerinti illetménye 266 700 Ft, vezetői 
pótléka a pótlékalap 250 %-a, 50 000 Ft.  

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

feladatokkal kapcsolatos intézkedések megtételére.  
 

Határidő: 2008. július 24.           
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik: 
Gazdasági Osztály 
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 
A határozatról értesül:  

1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
3. Dr. Németh Mónika jegyző  
4. Dudás Lászlóné, 2740 Abony, Vörösmarty u. 24. 
5. Dr. Soós Ferenc, 2740 Abony, Vajda u. 17. 
6. Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 

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

 
- - - 

 
Dr. Soós Ferenc: megköszönte a Képviselő-testületnek a támogatást. 
 

- - - 
 

4./ Napirendi pont tárgya:   A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
      ellátásáról szóló 2007. évi beszámoló 
 

  Napirendi pont előadója: Murvainé Kovács Rita Szociális és Eü. Biz. Eln. h. 
 
Murvainé Kovács Rita: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Szociális Bizottság 
megtárgyalta a napirendet, és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: felhívta a Képviselő-testület figyelmét, hogy kiosztásra 
került egy anyag, amely tartalmazza, hogy Abony városában 6 nevelőszülői hálózat 
gyermekei nevelkednek, összességében 282 gyermek van elhelyezve nevelőszülőknél. 
A három lakásotthonban élő kiskorúak száma 21 fő. Összesen 303 fő átmeneti nevelt 
gyermek él a városban. 
 
Kezdeményezte, hogy a szakszolgálatokkal, egyesületekkel, alapítványokkal vegyék fel 
a kapcsolatot. Örömteli, hogy a gyermeklétszám nő a városban, de nem a helyben 
született gyermekekről van szó, és ez a városra többletterhet ró. Az intézményvezető 
választás során szóba került, hogy valamennyi intézmény túlzsúfolt, a gyerekek 
többnyire pszichológus gondozását is igénylik. Segítséget kell kérni a 
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szakszolgálatoktól, hogy a város oktatási intézményeihez pszichológussal, pályázat 
útján tárgyi eszközökkel, intézménybővítéssel működjenek együtt. Fel kell hívni a 
szakszolgálatok figyelmét, hogy a város túltelítettség határán van a befogadását 
tekintve. 303 gyermek az összes problémájával, a felnőtté válás után a 
munkalehetőségével, iskoláztatásával, szociális ellátásával, ha talán egészségileg is 
károsodott, akkor annak a egészségügyi ellátása is a városra nehezedik. Abony mindig 
befogadó település volt, de amikor a József Attila Nevelőotthon működött, akkor sem 
haladta meg a 200 főt a nevelt gyerekek száma. 
 
Retkes Mária: a beszámoló 21. oldalán olvashatóak a Gyermekvédelmi Szolgálat által 
felvetett problémák, javaslatok, ahol kiemelésre került, hogy a nevelőszülőknél nevelt 
gyermekek száma milyen magas. Megjelenik az anyagban, hogy fokozott pszichológiai-
pedagógiai ellátást igényelnek ezek a gyerekek, de ennek a problémának a 
megoldására az anyagban nincs javaslat. A problémák felvetésre kerültek, - például a 
Rendőrős által elhangzott hogy emelkedett a 18-20 év közötti elkövetők száma, és nagy 
valószínűséggel ez a nevelt gyerekekkel hozható összefüggésbe, tehát a bűnözésben 
is megjelennek a nevelt gyerekek. Nincs megoldási javaslat az anyagban. 
 
Dr. Egedy Zsolt: elmondta, hogy komoly probléma a város büdzséje számára is, hogy 
egyre több a nevelt gyermek, és a nevelt gyermekek természetükből adódóan 
hátrányos szociális helyzetből érkeznek, halmozottan hátrányos helyzetűek. Véleménye 
szerint annak a folyamatnak a korlátozása során, hogy ne emelkedjék a városban a 
nevelt gyerekek száma a jogszabályból kellene kiindulni. A jogszabály megfogalmazza, 
hogy ki lehet nevelőszülő, ill. ki kaphat telephely engedélyt. Kötelező állami feladatról 
van szó, amit két formában lehet ellátni, családotthonokban, hivatásos nevelőszülőknél, 
ill. egy harmadik fogalom is van. Elláthatja az állam, és elláttathatja különböző 
egyesületek bevonásával. Saját tapasztalatai szerint a telephely engedélyezési eljárás 
elbírálása nem minden esetben egyformán szigorú az érintettek elmondása szerint. A 
legszigorúbb a Pest Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat. Vannak többen 
akik nem kaptak telephely engedélyt ettől a Szakszolgálattól, de valamelyik másik 
egyesülettől megkapták azt. A probléma alapját abban látja, hogy a jog alkalmazás 
egyformán érvényesül-e az állami Szakszolgálat és a különböző egyesületek 
tekintetében. A tapasztalat az, hogy előbbi betartatja a törvényben előírtakat, és hogy 
van ez az egyesületek tekintetében? A számok növekvő tendenciát mutatnak az 
egyesületek javára. Tudomása szerint az egyesületek, szakszolgálatok alkalmaznak 
pszichológust, és a nevelt gyermekek közül akit oda kell irányítani, odairányítják. 
Ismeretei szerint az Újszászi úti Óvodában is vannak ilyen összejövetelek, valamint ún. 
szülő-gyermek találkozások is. Támogatja a Szociális és Oktatási Bizottság 
javaslatában, hogy fogadják el a beszámolót, és támogatja az Oktatási Bizottság 
minden módosító javaslatát az eredeti anyaghoz képest. A 73/2008. sz. bizottsági 
határozatot aszerint módosítaná, hogy vizsgálja meg a pszichológus álláshely 
létesítését. Javasolja ezt azért, mert nem tudja, hogy milyen állami normatívát lehetne 
igényelni erre a feladatra, és hogy függ össze ez a feladat a Montágh Iskola 
módszertani intézményével, és az egyes nevelőszülői hálózatoknál meglévő 
pszichológus álláshelyekkel. 
 
Varga Sándorné: javasolta elfogadásra a napirendi pontot. Az Oktatatási Bizottság 
javasolt néhány olyan feladatot, amely elősegítené ezt a munkát a továbbiakban. 
Javasolta a jövőre vonatkozóan, hogy a napirendi pont tárgyalásához hívják meg a 
hálózat képviselőit mind a bizottsági, mind a testületi ülésre. 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy kaptak meghívót a hálózat képviselői. 
 
Murvainé Kovács Rita: kérdezte, hogy a törvény előírja-e, hogy egy nevelőszülőnél 
hány gyermek helyezhető el? 
 
Gebeiné Hangyál Gabriella: elmondta, hogy a harmadik fogalom amit az 
alpolgármester úr említett, a hivatásos nevelőszülő, és van az ún. „sima” nevelőszülő. A 
hivatásos nevelőszülőnél több gyermeket lehet elhelyezni, egy gyakorlatilag számára 
főállású munkaviszonynak számít. A klasszikus „sima” nevelőszülők esetében ez nem 
képez munkaviszonyt, nevelőszülői díjat kapnak a gyerekek ellátása után, melyet 
minden évben a költségvetés állapít meg. Ez az idei évben 14-15 ezer Ft, amelyet 
úgymond munkadíjként kapnak, a többi ellátást pedig a gyerekek ellátására kapják. Egy 
családban 5 nevelt gyerek helyezhető el, ill. a saját gyermekkel együtt 7 gyermek lehet 
egy családban. Ettől el lehet térni abban az esetben, ha nagyon nagy számú testvérpár 
kerül elhelyezésre – tekintettel arra, hogy van olyan család, ahonnan 5-6 gyermeket kell 
egyszerre kiemelni -, és sajnos már arra is volt példa, hogy a nagy létszám miatt ezeket 
a gyerekeket nem sikerült egy családnál elhelyezni. 
Bonyolíthatja a helyzetet, ha egy családban van 7-8 gyerek, vagy van saját nagykorú 
gyerek, aki már nem számít bele a létszámba. Ha egy családban van 2-3 nagykorú, már 
nem számít bele a családba akkor sem, ha még ott lakik. Az utógondozói ellátottak 18-
24 év kor között vannak. Minden esetben meg kell vizsgálni, hogy a nevelt gyerekek 
milyen korúak, és a családban milyen korú gyerekek vannak. 
 
Bánné Hornyik Mária: elmondta, hogy az Oktatási Bizottság az érintett szakemberek 
jelenlétében tárgyalta ezt a napirendet. Szóban kiemelte, hogy a Bizottság nagyon 
sokat foglalkozott ezzel a témával, és igyekeztek első lépéseket kezdeményezni, 
amelyet szeretnének végre is hajtani annak érdekében, hogy javuljon a helyzet a 
városban. A beszámolót elfogadásra javasolta a Bizottság, azon kívül pedig három 
javaslattal élt. Szeptember második felében egy együttes fórumot javasol az Oktatási 
Bizottság létrehozni, ahol a Humán Szolgáltató Központ vezetője, a Lakásotthonok 
képviselői, a nevelési-oktatási intézmények képviselői, az Abonyi Polgárőrség vezetője, 
az Abonyi Rendőrőrs vezetője, és a nevelőszülői hálózat vezetői vennének részt, ahol 
ki kell dolgozni valamilyen megoldást annak érdekében, hogy javuljon a helyzet a 
városban. 
A második javaslat pszichológus álláshely beállításáról szól, hiszen tudvalévő, hogy a 
városban nem megoldott a pszichológus ellátás, és ezek a gyerekek - nem csak a 
nevelőszülőknél lévő gyerekek – rászorulnak arra, hogy egyéni elbeszélgetéssel, 
szakemberrel folytatott eszmecserével helyre tegyék a gondolataikat. A Bizottság a 
következő évi költségvetés tervezésekor javasolja a pszichológus státuszt átgondolni 
úgy, hogy az óvodák területére 1 főt, és az iskoláskorú gyerekek részére 1 főt. Deákné 
Orosz Zsuzsanna a Humán Szolgáltató Központ vezetője a bizottsági ülésen elmondta, 
hogy nagyon kritikus a város pszichológus ellátottsága, és ilyen bűnözések során jó 
lenne pszichológus szakemberek beállítása. 
A Bizottság harmadik javaslata a drogmegelőzési előadások mellett - amelyet a 
Rendőrség végez az általános iskolákban - , bűnmegelőzési előadások tartása. A 14-18 
közötti korosztályban emelkedik a bűnözések száma, és ha időben egy szakember 
előadásával valamennyire tudnának hatni az ilyen viselkedésű gyermekekre, akkor 
lépést tennének a jobbítás útján. Kérte a Képviselő-testületet, hogy támogassa az 
Oktatási Bizottság javaslatait. 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: véleménye szerint szeptemberben az egyeztetésen a 
pszichológus álláshely a forrását a TEGYESZI-től, és a szakszolgálatoktól meg kell 
kérni. 
Ismertette az Oktatási Bizottság javaslatait. 
 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. szeptember hónap második 
felében együttes fórumot hoz létre, melyen a Képviselő-testület a következő szervek 
képviseletére számít:  
az Abonyi Lakásotthon képviselői,  
a CTKT Humán Szolgáltató Központ vezetője, 
nevelési-oktatási intézmények vezetői, 
a nevelőszülő hálózatok vezetői,  
az Abony Városi Polgárőrség vezetője,  
valamint az Abonyi Rendőrőrs vezetője. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott javaslat 
elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 18 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag az elhangzott javaslatot elfogadta. 
 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetés tervezésekor 
megvizsgálja az óvodákban, ill. általános iskolákban a pszichológus álláshely 
biztosításának lehetőségét. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott javaslat 
elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 18 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag az elhangzott javaslatot elfogadta. 
 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az Abonyi Rendőrőrs vezetőjét, 
hogy a fiatalkori bűnmegelőzés érdekében a nevelési-oktatási intézmények igénye 
szerint előadást tartson az iskoláskorú gyermekek részére. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott javaslat 
elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 18 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag az elhangzott javaslatot elfogadta. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslat elfogadásáról a módosító javaslatokkal együtt. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 18 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag a határozati javaslatot a módosító javaslatokkal együtt elfogadta, 
és a következő határozatot hozta: 
 

176/2008. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
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Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva tekintettel a 149/1997. 
(IX.10.) sz. Korm.rendeletben foglaltakra az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2007. évi beszámolót 
megtárgyalta és elfogadja. 
 

2.) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. szeptember hónap 
második felében együttes fórumot hoz létre, melyen a Képviselő-testület a 
következő szervek képviseletére számít: 

 az Abonyi Lakásotthon képviselői, 

 a CTKT Humán Szolgáltató Központ vezetője, 

 nevelési-oktatási intézmények vezetői, 

 a nevelőszülői hálózatok vezetői, 

 az Abony Városi Polgárőrség vezetője, 

 valamint az Abonyi Rendőrőrs vezetője. 
 

3.) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetés 
tervezésekor megvizsgálja az óvodákban, ill. általános iskolákban a 
pszichológus álláshely biztosításának lehetőségét. 
 

4.) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az Abonyi 
Rendőrőrs vezetőjét, hogy a fiatalkori bűnmegelőzés érdekében a nevelési-
oktatási intézmények igénye szerint előadást tartson az iskoláskorú 
gyermekek részére. 

 
Határidő: 1. pont tekintetében azonnal, 2. pont tekintetében 2008. szeptember 
30., 3. pont tekintetében 2009. évi költségvetés tervezésének időpontja, 4. pont 
tekintetében 2008. december 31. 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik: 
Gazdasági Osztály 
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 
 
A határozatról értesül:  

1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
3. Dr. Németh Mónika jegyző 
4. Abonyi Lakásotthon képviselői 
5. CTKT Humán Szolgáltató Központ vezetője 
6. Nevelési-oktatási intézmények vezetői 
7. Nevelőszülői hálózatok vezetői 
8. Abony Városi Polgárőrség vezetője 
9. Abonyi Rendőrőrs vezetője 

 
- - - 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: bejelentette, hogy a Beszámoló az egészségügyi ellátás 
helyzetéről című napirenden belül a dr. Lázár Ferenccel kapcsolatos észrevételeket zárt 
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ülésen tárgyalja a Képviselő-testület, mivel személyi kérdést érint, és az érintett a nyílt 
ülésen való tárgyalásba nem egyezett bele. 
  
Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül! 
 

- - - 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: bejelentette, hogy a zárt ülést követően a Képviselő-
testület nyílt ülésen folytatja munkáját. 
 

5./ Napirendi pont tárgya: Beszámoló az egészségügyi ellátás helyzetéről 
 
Napirendi pont előadója: Murvainé Kovács Rita Szociális és Eü. Biz. Eln. h. 

 
Murvainé Kovács Rita: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Szociális Bizottság 
megtárgyalta, és elfogadásra javasolta a beszámolót. Nem kívánt kiegészítést tenni. 
 
Kocsiné Tóth Valéria: az Egészségügyi Centrum megépítésére benyújtott pályázatról 
érdeklődött. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: válaszként elmondta, hogy június hónapban várható az 
eredmény a pályázattal kapcsolatban. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az 
Egészségmegőrző Központ akadálymentesítésére 8 670 024 Ft-ot nyertek a 
pályázaton. 
 
Mészáros László: emlékeztette a Képviselő-testület tagjait, hogy az egészségügyi 
épület akadálymentesítésére benyújtandó pályázat nagy vihart kavart, hogy egyáltalán 
kell-e pályázni. Örömteli, hogy a Gazdasági Bizottságnak sikerült keresztülvinnie a 
testületen a javaslatát, és fel tudnak mutatni nyertes pályázatot is. Bízik benne, hogy 
lesznek még hasonló sikerek. 
 
Gulykáné Gál Erzsébet képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő 
képviselők száma 17 fő. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: véleménye szerint minden egyes forintnak örülni kell, 
amit pályázaton nyernek. Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még kérdés, 
észrevétel? 
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
A Szociális Bizottság javaslata a zárt ülésen visszavonásra került. 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 

178/2008. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított 
jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 
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1./ Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
egészségügyi ellátás helyzetéről szóló beszámolót megtárgyalta 
és elfogadja. 

- - - 
 

6./ Napirendi pont tárgya: Az Abonyi Lovas Klub önkormányzati támogatásának 
elbírálása 

 
Napirendi pont előadója: Retkes Mária Pénzügyi Biz. Eln. 
 

Retkes Mária: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy a Lovas 
Klubnak nem jutott a civil szervezetek támogatásából, amikor pedig a rendezvénytervet 
tárgyalták, nem tudta a Lovas Klub, hogy mikor kell benyújtania az igényét, ezért 
fordultak a testülethez, hogy 500.000 Ft támogatást kérnek a 2008. évi Lovas 
rendezvényre. A Pénzügyi Bizottság 500.000 Ft-ot javasol az Abonyi Lovas Klub 
részére nyújtani, a fedezetet a kamatmegtakarítás terhére javasolja biztosítani. 
 
Kovács László: örül annak, hogy egy viszonylag kialakulóban lévő tradícióhoz kérnek 
segítséget, viszont nem adták be időben a kérelmüket, ezért nem lehetett úgy 
elkészíteni a költségvetést, hogy ezt a kiadást belefoglalhassák. A költségvetés 
készítésekor mindig csökkentést hajtanak végre, most pedig egyszeriben 500.000 Ft-ot 
tudnak találni egy olyan forrásból, amely véleménye szerint nem igazán állja meg a 
helyét. Nem tudja, hogy az államháztartási törvény szerint ez így megfelel-e. Ha ezt a 
pénzt ilyen forrásokból próbálják meg elvenni, akkor legszívesebben nem a Lovas 
Klubnak adná egy rendezvényre, hanem abból 400.000 Ft-ot átcsoportosítana, hogy a 
Posta utcáját murvával föl lehessen tölteni, hogy az abonyi polgároknak megfelelő 
közlekedést tudjanak biztosítani. Javasolta, hogy vizsgálják felül hogy van-e egyáltalán 
olyan forrás, amelyre a támogatás fedezetet biztosít, valamint csak 100.000 Ft kerüljön 
odautalásra a rendezvényre. 
 
Retkes Mária: véleménye szerint a támogatások elosztása akkor lett volna igazságos, 
ha minden rendezvényszervező értesült volna arról, hogy a rendezvénytervhez mikor 
kell az igényeket benyújtani. Ez nem került meghirdetésre városi szinten, - az 
eddigiekben volt aki ezt a dolgot összefogta -, és a tavalyi évben a beadáskor nem 
jelezte a Lovas Klub, hogy szintén igényelne pénzt. A Lovas rendezvény tavaly és előtte 
is bizonyította, hogy van létjogosultsága. Úgy kell meghirdetni, hogy aki szeretne 
pályázni, az tudja, hogy mikor kell az igényeket benyújtani. 
 
Parti Mihály: véleménye szerint ha „elment a vonat, akkor tudomásul kell vennünk, 
hogy lemaradtunk.” Ha valaki esetleg nem tudott arról, hogy mikor kell az igényeket 
benyújtani, az az ő hibája is. Ez a helyzet parttalanná válhat, ebből a meggondolásból 
még nagyon sok most alakuló szervezet is benyújthatná az igényét. Mint a 
mezőgazdasághoz közel álló ember, támogatja a rendezvényt, és a kezdeményezést is, 
de ha párhuzamot von, hogy az óvodáknak egy gyermeknapi rendezvényre jutott 
50.000 Ft, aránytalanságok vannak. Az egyik rendezvény a jövőért van, a másik pedig 
„úri passzió”. Kovács László képviselő javaslatával értett egyet. 
 
Kocsiné Tóth Valéria: véleménye szerint a Lovas Klub rendezvény elég magas 
színvonalú, úgy találja, hogy a Fúvózenekari Egyesület után a második legmagasabb 
színvonalú kezdeményezés. Mivel a Lovas Klub nem időben jelezte az igényét, így az 
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összeget felül kellene vizsgálni, és nem 500.000 Ft-ot kellene adni, hanem egy 
kompromisszumos összeget, esetleg a felét. A Triatlon Egyesület egész éves 
tevékenységére beéri 500.000 Ft-tal, egy utánpótlás foci egyesület 400.000 Ft-tal. Úgy 
gondolja, hogy nem szabad lehetetlenné tenni a Lovas Klub működését, és támogatni 
kell, mert magas színvonalú. 
 
Csányi Tibor: elmondta, hogy az eddigi években is megkapta a Lovas Klub ezt az 
összeget, amivel minden évben tisztességesen elszámoltak. Retkes Mária elnök 
asszony elmondása szerint kimaradtak ebből a juttatásból, és meg lett beszélve a 
képviselőjükkel, hogy a következő évben amennyiben nem a megfelelő időpontban 
nyújtják be az igényüket, akkor nem tudja a város támogatni a rendezvényt. Abony 
városának egyik kitörési pontja a falusi turizmus fejlesztése. 
 
Gulykáné Gál Erzsébet képviselő az ülésterembe visszament, így a jelenlévő 
képviselők száma 18 fő. 
 
Ez is egy olyan rendezvény, amely vonzó színfolt lehet. Javasolta, hogy ezt az összeget 
adják oda a Lovas Klubnak. Szerencse, hogy a Pénzügyi Bizottság megtalálta a 
rendezvény forrását, egy hitel kiváltásra került, amelynek kamatmaradványa lesz az 
idén, és abba fér bele. Úgy látják, hogy abból a pénzből ezt az összeget meg lehet 
finanszírozni. 
 
Mészáros László: a 8. és 10. napirendi pont elgondolkodtatja. Az idén volt néhány 
testületi ülés, amikor leckéket tanultak. Az egyik lecke úgy szólt, hogy a pedagógusok 
óradíja, a 103 %-os órakeret, valamint a tűzoltó autó fölösleges pénzpocséklás. A másik 
lecke az volt, hogy a pályázati feltételeknek hogyan és miként kell megfelelni. A város 
pályázatait kihajigálják ha nincs meg a megfelelő pontszám, ha későn nyújtják be a 
pályázatot, akkor pedig eleve esélyük sincsen. Nem vitatkozik azon, hogy jó cél-e, 
kitörési pont-e a város életében ez a rendezvény. Azt is hallani lehetett, hogy azért nem 
adták be a pályázatot, mert viszály van a Lovas Klub szervezői között, és lehet, hogy az 
idén nem is szerveznek Lovas napot. Tanulságos a lecke. 
 
Dr. Egedy Zsolt: a Pénzügyi Bizottság határozati javaslatának 1. pontja jogilag 
aggályos lehet, mert úgy van megfogalmazva, hogy a kamatmegtakarítás terhére 
biztosított a fedezet. Kérdezte, hogy a kamatmegtakarítás Abony Város Önkormányzat 
költségvetésében egy sor nevét viseli? A kamatköltség viseli a nevét egy sornak. Egy 
ÁSZ vizsgálat ezt bizonyára kiszúrná, és az Áht-nak sem felelne meg. 
A költségvetési tartalékkeretből kellene az ilyen dolgokat rendezni. A negyedéves, 
féléves záráskor lehetne látni, hogy időarányosan hol vannak megtakarítások, és egy 
költségvetési rendelet módosítással lehetne előteremteni a fedezetet. Véleménye 
szerint fogalmi zavarok vannak a hozzászólók részéről. Többször elhangzott, hogy 
támogatják az Abonyi Lovas Klub rendezvényét. 
 
Mészáros László képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők 
száma 17 fő. 
 
A Lovas nap Abony Város Önkormányzat rendezvénye volt éveken keresztül. Jandácsik 
képviselő úrral szervezték együtt a rendezvényt, éveken keresztül egymaga, azután 
ketten szervezték. A 2007. évi rendezvényterv kapcsán javaslatot tett, - hiszen Pádár 
Éva közoktatási referens minden képviselőt, és civil szervezetet megkeresett, hogy 
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tegyenek javaslatot – az összegről döntött az illetékes szakbizottság, és a személye lett 
szervezőként megjelölve, a testületi ülésen pedig polgármester asszony megkérte, hogy 
tartsa távol magát a szervezői feladatoktól, mert megalakult a Lovas Klub, és majd 
megszervezi, és egyébként is viták vannak Jandácsik úr részéről a személyével 
kapcsolatban. Így a szokásjog az úgy változott, hogy a Lovas Klub szervezi a tavalyi 
évtől ezt a rendezvényt, viszont nem adott be kérelmet. Véleménye szerint azt kell 
tisztázni, hogy a Lovas nap városi rendezvény marad-e az elkövetkezendő években is. 
Ha városi rendezvény marad, akkor ugyanaz a helyzet áll fenn, mint a Pünkösdölő 
esetében, és a rendezvény lebonyolítását rábízzák egy kft-re, kötnek velük egy 
együttműködési megállapodást, és a rendezvény lebonyolítására 500.000 Ft-ot ad a 
Város Önkormányzat, valamint azt is meg lehet határozni, hogy milyen feladatokat kell 
ebből az összegből ellátni. Vagy az egyesület látja el saját hatáskörében, vagy ezeket a 
feladatokat 500.000 Ft értékben az Önkormányzat a Hivatal közreműködésével és a 
100 %-os tulajdonú cégével láttatja el. Ezeket az elveket mindenképpen tisztázni 
kellene, mert közpénzekről van szó, és a későbbi hasonló jellegű bonyodalmak 
kivédése céljából úgy gondolja, hogy ezeket nyugvópontra kellene helyezni. Támogatja 
a Lovas nap megrendezését. Sokáig csak a díjugrató lovas verseny volt, a tavalyi évtől 
volt fogathajtás is. A két nap többletköltségekkel jár, a költségek nagyobb hányadát a 
díjugratás emészti fel. Jelentősebb összegű nevezési díjak, mint bevételek merülnek 
fel. Van egy olyan kérdés is, hogy a szponzorok szervezése kinek a feladata. 
Támogatja a Lovas napi rendezvényt, és annak anyagi támogatását. 
 
Sajnálatos módon a Posta utcájára egy átmeneti megoldás sem akar megvalósulni. A 
Dobó utcában meg kell nézni, hogy ott ugyanezen technikai megoldást megvalósította 
egy ingatlantulajdonos. 
 
Mészáros László képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők 
száma 18 fő. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a Vasvári Pál utcának most lesz testület 
előtt a vízjogi engedélyezése. Beérkezett az ajánlat Németh Mihálytól a Remondis 
Kétpói kártalanításból származó 1.690.000 Ft-ról az ajánlat. A murva odahordása, 
elgréderezése a Vasvári Pál utcában nincs lefújva. Arról volt szó, hogy bevárják az 
ajánlatot, hogy anyagot érdemes-e venni ettől a cégtől, vagy munkagépeket bérelni. A 
költségvetési javaslatot elküldték az ABOKOM Nonprofit Kft-nek, és a cég fogja 
megmondani, hogy melyiket éri meg, az anyagot megvenni, vagy a munkát igénybe 
venni. Nem lesz olcsó feladat, a végleges összeg 21 millió Ft-ot tesz ki. A sima 
kátyúzás, és murvával terítés sem oldható meg 500.000 Ft-ból. 
 
A Pénzügyi Bizottság eredeti elképzelése az volt, hogy a civil szervezetek 
támogatásából megmaradt tartalékalapból fedezzék a Lovas napot, de úgy szólt a 
testületi határozat, hogy a tartalékalapra szeptember hónapban lesz újabb pályázat 
kiírva. Ha szeptemberig várnak, akkor a Lovas napot le kell fújni. Ez egy 
kényszermegoldás, csakúgy mint a Fiatalok Egészséges Életmódjáért Egyesület 
esetében. Nagyon szomorú lenne, ha személyes sértődöttség miatt lenne lefújva a 
rendezvény. Elmondta, hogy örül annak, hogy alpolgármester úr támogatja a 
rendezvényt, és nem ő találta ki, hogy a Lovas Klub szervezze a rendezvényt, ez a 
részükről érkezett kezdeményezés volt, amit úgy gondolt, hogy támogatni kell. Nem 
hiszi, hogy a szervezőmunkát a városnak kellene elvégeznie. Tény, hogy januárban 
még nem tudták, hogy mikor lesz a Lovas nap, viszont naptári nap nélkül is beadhatták 
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volna az igényüket. Nem tudja, hogy miért nem tették. Mindenképpen szeretnék ezt 
városi rendezvényként feltüntetni, még akkor is, ha a Lovas Klub rendezi. 
 
Retkes Mária: Mészáros László képviselő nagyon jól tudja, hogy mindig arra törekszik, 
hogy minél kevesebb pénzt fizessenek ki bármire. Messzemenőkig ellene volt az 
egyesületek támogatásának, és a rendezvényterves pénzelosztással sem ért egyet. A 
Fiatalok Egészséges Életmódjáért Egyesület és a Lovas Klub képviselői is azt mondták, 
hogy nem tudták meddig kell a rendezvénytervbe beadni az igényt. Megkérdezte Pádár 
Éva közoktatási referenst, hogy honnan lehetett tudni, hogy mikor kell jelezni az 
igényeket. Pádár Éva azt mondta, hogy „aki tudta tudta, aki nem tudta, nem tudta, nem 
lett sehol meghirdetve.” Úgy gondolta, hogy nem kellene kizárni a Lovas Klubot, mert 
már bizonyított. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: a tavalyi évben teljesen korrekten, precízen elszámolt a 
Lovas Klub, nemcsak a támogatás összegével, hanem a teljes rendezvény 
költségvetésével nyilvánosan elszámoltak, ami nem minden civil szervezettől volt 
elérhető. 
 
Dr. Egedy Zsolt: támogatja a Lovas Nap megrendezését, és annak anyagi 
támogatását. A rendezvénykeret azon rendezvények támogatására van, amelyet a 
város befogad, és közpénzekből támogat. A civil keret a civil szervezetek működésének 
támogatása. Annak idején úgy nyilatkozott, hogy nagy öröm lenne ha Abonyban Lovas 
Klub lenne. Megalakult a klub, ami öröm, de negatív fennhangokkal járt a Lovas Klub 
megalapítása, és rossz célok is vezényelnek a Lovas Klubban bizonyos embereket más 
emberekkel szemben, ami az emberek közötti kapcsolatot jelenti. 
Ez a rendezvény 8 éven keresztül működött, és az elkészített rendezvényt, a megírt 
forgatókönyvet, amit jómaga diktált, könnyű átvenni. Reméli, hogy a negatív 
hozzáállások megszűnnek 2008-ban. A segítségét tavaly is felajánlotta, és különböző 
vádak is érték, nemtelen támadások. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy az Abonyi Lovas Klub megalakulása 
nagyon kellemes volt, ahová minden képviselő meghívást kapott. Becsülendő volt, hogy 
teljesen különböző érdekeltségi körű, és a Képviselő-testületnek is teljesen különböző 
tagjai egyöntetűen, egy asztal mellett támogatták az Abonyi Lovas Klubot, pontosan 
azért, mert olyan rendezvényeket kíván tovább vinni, aminek hagyománya van. El kell 
döntenie a Képviselő-testületnek, hogy akar-e IX. Lovas napot vagy sem. Kérdezte 
Hamar Sándorné gazdasági osztályvezetőt, hogy fedezetként mi szerepelhet? 
 
Hamar Sándorné: elmondta, hogy a tavalyi évben 10.770.000 Ft lett elköltve a 
likvidhitel kamatára, az idei évben az I. negyedévben 2.300.000 Ft. 6-700.000 Ft szokott 
lenni egy hónapban, amely ebben a hónapban kerül kifizetésre, ezért kamatkiadása 
nem lesz. Megfelelőbb szövegezés lenne, hogy a likvidhitel visszafizetéséből eredő 
kamatkiadások megtakarítása biztosítson fedezetet a Lovas nap megrendezésére, 
amely kerüljön átcsoportosításra a kulturális rendezvények kiadásainak előirányzatára. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: javasolta, hogy először arról szavazzanak, hogy a 2008. 
évi városi rendezvénytervet kibővítik-e az Abonyi Lovas napokkal. 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi rendezvénytervét az 
alábbiakkal egészíti ki: 
A rendezvény neve: Abonyi Lovas Rendezvény  
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A rendezvény időpontja: 2008. július 26-27. 

 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslat 
elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett – 1 fő nem szavazott – a módosító javaslatot elfogadta. 
 
Javasolta, hogy Dr. Egedy Zsolt vegyen részt a szervezésben, legyen összekötő 
kapocs. 
 
Dr. Egedy Zsolt: elmondta, hogy nem kíván élni a lehetőséggel. Ha igénylik a 
segítségét, akkor meg fogja adni. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy ha városi rendezvény lesz, akkor a 
Képviselő-testület tagjai közül valakinek kell lennie a kapcsolattartónak.  
 
Módosító javaslatként hangzott el, hogy 100.000 Ft-ot biztosítsanak a rendezvényre. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslat 
elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 1 igen és 11 nem szavazattal, 6 tartózkodás 
mellett a módosító javaslatot elutasította. 
 
Elhangzott javaslatként, hogy 250.000 Ft-ot biztosítsanak a rendezvényre. 
 
Kocsiné Tóth Valéria: visszavonta a 250.000 Ft-ról szóló javaslatát. 
 
A Képviselő-testület a támogatás fedezetét a likvidhitel visszafizetéséből eredő 
kamatmegtakarításból biztosítja, amely kerüljön átcsoportosításra a kulturális 
rendezvények kiadásainak előirányzatára. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslat 
elfogadásáról. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 18 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag a módosító javaslatot elfogadta. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról 
a módosító javaslatokkal együtt. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen és 0 nem szavazattal, 5 tartózkodás 
mellett a határozati javaslatot a módosító javaslatokkal együtt elfogadta, és a következő 
határozatot hozta: 
 

179/2008. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot 
hozta: 
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1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi 
rendezvénytervét az alábbiakkal egészíti ki: 
 

A rendezvény neve: Abonyi Lovas Rendezvény 
A rendezvény időpontja: 2008. július 26-27. 
 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abonyi Lovas Klub 
részére a 2008. évi Abonyi Lovas Rendezvényre 500.000,-Ft támogatást 
nyújt. 
A Képviselő-testület a támogatás fedezetét a likvidhitel visszafizetéséből 
eredő kamatmegtakarításból biztosítja, amely kerüljön átcsoportosításra a 
kulturális rendezvények kiadásainak előirányzatára.  

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

feladatokkal kapcsolatos intézkedések megtételére.  
 

Határidő: 2008. június 10.  
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik:  

Gazdasági Osztály 
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály                                                     

A határozatról értesül:  
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
3. Dr. Németh Mónika jegyző  
4. Abonyi Lovas Klub  
5. Gazdasági Osztály 
6. Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

 
- - - 

 
 
 
 

7./ Napirendi pont tárgya: Az Abony Városi Polgárőrséggel kötött 
Együttműködési Megállapodás módosítása 

 
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 
 

Romhányiné dr. Balogh Edit: előadónak felkérte Kovács Lászlót, az Ügyrendi és 
Közbiztonsági Bizottság elnökét. 
 
Kovács László: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Polgárőrség továbbra is 
szeretné a Vasút út 2. sz. alatti helyiségben működni, és ehhez kéri az Önkormányzat 
támogatását. Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot javasolta elfogadásra. 
 
Csányi Tibor képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők száma 
17 fő. 
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A bizottsági ülésen elhangzott, hogy hosszabb időre is bérbe lehetne adni a helyiséget, 
hiszen a működésükhöz mindenképpen szükség lenne a helyiségre. 
 
Habony István képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők 
száma 16 fő. 
 
Krupincza Tibor képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők 
száma 15 fő. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzott, hogy 2010. 
december 31-ig hosszabbítsák meg a megállapodást, hogy a következő testületre ne 
hagyjanak olyan örökséget, amit ez a testület vállalt be. Olyan kiegészítéssel élt a 
Pénzügyi Bizottság, hogy ha a város érdeke úgy kívánja bármilyen pályázathoz, 
fejlesztéshez, hogy az ingatlant vissza kell adni, akkor 2 hónapos felmondási idővel 
felmondható legyen a bérbeadás. Fenntartják, hogy továbbra is ingyenesen 
rendelkezésére bocsátják a polgárőröknek a helyiséget 2010. december 31-ig, de ha 
pályázathoz szükséges az ingatlan, akkor önkormányzati érdekből 2 hónapos 
felmondási idővel felmondható a megállapodás.  
 
Retkes Mária: elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság úgy javasolta, hogy egyoldalúan 
legyen felmondható a megállapodás, amennyiben az Önkormányzatnak szüksége van 
az ingatlanra. 2010-ig javasolták a helyiség rendelkezésre bocsátását. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: ha a 2 hónapos felmondási idő benne van a 
megállapodásban, akkor nem kell az Önkormányzatnak magára vállalnia a 
csereingatlan biztosítását. 
 
Dr. Németh Mónika: elmondta, hogy szükséges lenne beleírni a rövidebb határidőt, 
mert a lakástörvény úgy szól, hogy ha a felek eltérően nem állapodnak meg, akkor 1 
éves a felmondási idő. Eltérően megállapodhatnak, de akkor azt rögzíteni kell. 
 
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 Önkormányzata díjmentesen használatba adja az Abony Városi 
Polgárőrség részére az Abony, Vasút út 2. sz. alatti (23 m2 alapterületű) „volt 
menedzserház”- helyiséget az Együttműködési megállapodásban rögzítettek 
fennállásáig, de legkésőbb 2010. december 31-ig. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslat 
elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag a módosító javaslatot elfogadta. 
 
Amennyiben Abony Város érdeke úgy kívánja, Abony Város Önkormányzata részéről 
az Együttműködési Megállapodás egyoldalúan, 2 hónap felmondási idővel felmondható. 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslat 
elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag a módosító javaslatot elfogadta. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslat elfogadásáról a módosító javaslatokkal együtt. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag a határozati javaslatot a módosító javaslatokkal együtt elfogadta, 
és a következő határozatot hozta: 
 

180/2008. (V. 29.) 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, a polgárőrségről szóló 2006. évi LII. Törvényben 
foglalta alapján, figyelembe véve az Abony Város Önkormányzatának az 
önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint 
elidegenítésükről szóló 14/2007. (IV.12.) számú rendeletében foglaltakat, az 
alábbi határozatot hozza. 
 

1. Abony Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Abony, Vasút út 2. 
sz. alatti, 23 m2 alapterületű helyiségre vonatkozó bérleti díj fizetést és 
költségviselést a határozat melléklete szerint – a Képviselő-testület által 
jóváhagyott megállapodás szerint – állapítja meg. 
 

2. Felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a határozat 
mellékletét képező Megállapodás módosítás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
A végrehajtásban közreműködik:  
 Településfejlesztési Osztály 
 
Értesül: 
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
Dr. Németh Mónika jegyző 
Jegyzői Titkárság 
Településfejlesztési Osztály 
Abony Városi Polgárőrség 

 
180/2008. (V. 29.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete 

 
MEGÁLLAPODÁS módosítás 

 
 
1./ Abony Városi Önkormányzata és az Abony Városi Polgárőrség 2007. január 29-
én Együttműködési Megállapodást kötött.  
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2./ Felek az Együttműködési Megállapodás egyéb pontjainak és bekezdéseinek 
változatlanul hagyásával, az Önkormányzat vállalásai pontjának 9. franciajeles 
bekezdését az alábbiak szerint módosítják:  
 
Abony Város Önkormányzata díjmentesen használatba adja az Abony Városi 
Polgárőrség részére az Abony, Vasút út 2. sz. alatti (23 m2 alapterületű) „volt 
menedzserház”- helyiséget az Együttműködési megállapodásban rögzítettek 
fennállásáig, de legkésőbb 2010. december 31-ig az alábbi feltétellel: 
Amennyiben Abony Város érdeke úgy kívánja, Abony Város Önkormányzata részéről 
az Együttműködési Megállapodás egyoldalúan, 2 hónap felmondási idővel felmondható. 
 
Abony Város Önkormányzata a fenti időtartamra vállalja a helyiség használatával 
kapcsolatban felmerülő közüzemi költség (elektromos áram, telefon-alapdíj) 
megfizetését.  
 
A Polgárőrség köteles a használatba vétel tartalma alatt a helyiséget 
rendeltetésszerűen használni. A használat során bekövetkezett károkozás esetén a 
helyreállítást a Polgárőrség köteles elvégeztetni.  
 
 
Abony, 2008. június „    „. 
 
 

………………………………                               ………………………………… 
Romhányiné Dr. Balogh Edit                                               Juhász Pálné 

Abony Városi Önkormányzat Polgármestere           Abony Város Polgárőrség Elnöke 
 

- - - 
 
 
 
 
 

 8./ Napirendi pont tárgya: A Fiatalok Egészséges Életmódjáért Egyesület 
önkormányzati támogatásának elbírálása 

 
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Fiatalok 
Egészséges Életmódjáért Egyesület rendezvényének támogatásáról lenne szó. 
 
Retkes Mária: szeretné, ha meghallgatná a testület az Egyesület képviselőjét, Tamasi 
Gyopárkát, főleg a gyermekek helyzetéről való beszámolóhoz kapcsolódóan. 
 
Tamasi Gyopárka: elmondta, hogy egy új egyesületről van szó, amely a helyi 
középiskola pedagógusaiból, és néhány abonyi tagból áll. Egy régebbi egyesület alakult 
át. Célja, hogy a középiskola kapacitását kihasználva lehetőséget biztosítson a 
gyerekeknek arra, hogy megmozgassák magukat. Folyamatosan pályázati 
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lehetőségeket keresnek, és arra törekszenek, hogy törvényesen működő egyesület 
legyen. 
 
Csányi Tibor képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők 
száma 16 fő. 
 
A Kinizsi Nap már egy létező sportnap a középiskolában, de ezt szeretnék kiterjeszteni 
a kistérségi általános iskolások számára is.  Meghívókat küldenek a rendezvényre, és a 
holnapon is meghirdetésre kerül. Egy színvonalas rendezvényt szeretnének rendezni. 
Mindenképpen meg fogják rendezni a Kinizsi Napot, csak egy kicsit színvonalasabbá 
szeretnék tenni. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: örömét fejezte ki, hogy a Kinizsi Gimnázium megmozdul 
a közélet felé, mert nagyon hiányolta az elmúlt másfél évben a kinizsis diákokat a 
közéletben. Örömteli, hogy önként szerveződnek, és a fiatalokat meg kívánják 
mozgatni. A Kinizsi Gimnázium pedagógusainak, és diákjainak élen kell járniuk a város 
közéletében, és a gyerekeknek jó példával elől járni. Támogatja, hogy ezt a csekély 
összeget megkapja az egyesület, hogy egyfajta ösztönzést kapjanak arra, hogy nyitni 
kell a város felé, és a gyerekeknek meg kell jelenniük a város közéletében. 
 
Bánné Hornyik Mária: elmondta, hogy örömmel hallja, hogy szeretnék megmozgatni a 
Kinizsi tanulóit, mert nem látni őket sem a városi kulturális, sem a 
sportrendezvényeken, a Kihívás napján sem vettek részt. A Somogyi Iskolában az év 
minden utolsó hetének egy napján egész sportnapot rendeznek, amit a diáksport-
egyesület támogatásából szoktak megoldani, és abban az iskola összes tanulója részt 
vesz. 
 
Dr. Egedy Zsolt: javasolta fedezetként ugyanazt beépíteni, mint a Lovas Klub 
esetében. Elmondta, hogy a karácsonyi hangversenyen részt szokott venni a 
Gimnázium, de szeretné őket több alkalommal látni.  
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: javasolta, hogy először arról szavazzanak, hogy a 2008. 
évi városi rendezvénytervet kibővítik-e a Kinizsi nap a Fiatalokért rendezvénnyel. 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi rendezvénytervét az 
alábbiakkal egészíti ki:  
A rendezvény neve: Kinizsi Nap a Fiatalokért  
A rendezvény időpontja: 2008. június 12. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslat 
elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett a módosító javaslatot elfogadta. 
 
A Képviselő-testület a támogatás fedezetét a likvidhitel visszafizetéséből eredő 
kamatmegtakarításból biztosítja, amely kerüljön átcsoportosításra a kulturális 
rendezvények kiadásainak előirányzatára. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslat 
elfogadásáról. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett egyhangúlag a módosító javaslatot elfogadta. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslat elfogadásáról a módosító javaslatokkal együtt. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 1  
tartózkodás mellett egyhangúlag a határozati javaslatot a módosító javaslatokkal 
együtt elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 

181/2008. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot 
hozta: 

 
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi 

rendezvénytervét az alábbiakkal egészíti ki: 
 

A rendezvény neve: Kinizsi Nap a Fiatalokért 
A rendezvény időpontja: 2008. június 12. 
 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fiatalok Egészséges 
Életmódjáért Egyesület részére a Kinizsi Nap a Fiatalokért – sport és 
kulturális napra 200.000,-Ft támogatást nyújt.  
A Képviselő-testület a támogatás fedezetét a likvidhitel visszafizetéséből 
eredő kamatmegtakarításból biztosítja, amely kerüljön átcsoportosításra a 
kulturális rendezvények kiadásainak előirányzatára.  

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

feladatokkal kapcsolatos intézkedések megtételére.  
 

Határidő: 2008. június 10.  
                Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 
Végrehajtásban közreműködik:  

Gazdasági Osztály 
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály                                              

A határozatról értesül:  
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
3. Dr. Németh Mónika jegyző  
4. Fiatalok Egészséges Életmódjáért Egyesület  
5. Gazdasági Osztály 
6. Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

 
- - - 

 
9./ Napirendi pont tárgya: Városi Sportcsarnok díjmentes használatba adása az 

Abonyi Rendőrőrs részére 
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Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 
 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e kérdés, észrevétel? 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
A Gazdasági és a Pénzügyi Bizottság 2010. december 31-ig javasolta az intézmény 
rendelkezésre bocsátását a Rendőrség részére, az Ügyrendi Bizottság a határozati 
javaslatot változatlanul javasolta elfogadásra. 
Ismertette a módosító javaslatot. 
 
Abony Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Abony Városi Sportcsarnok 
a Ceglédi Rendőrkapitányság Abonyi Rendőrőrsének rendelkezésére bocsássa az 
intézményt 2010. december 31-ig. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosító javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag a módosító javaslatot elfogadta. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról 
módosító javaslattal együtt. 
  
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag a határozati javaslatot a módosító javaslattal együtt elfogadta, és a 
következő határozatot hozta: 
 

182/2008. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a Abony Város 
Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes 
szabályairól szóló 13/2007. (IV. 12.) számú rendeletében foglaltakat, az alábbi 
határozatot hozza: 
Abony Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Abony Városi 
Sportcsarnok intézmény heti 1 alkalommal, 2 óra időtartamra – az intézménnyel 
történt időpont egyeztetés szerint – a Ceglédi Rendőrkapitányság Abonyi 
Rendőrőrsének rendelkezésére bocsássa,  

2010. december 31-ig. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
     Abony Városi Sportcsarnok intézmény vezetője 
A végrehajtásban közreműködik:  
 Településfejlesztési Osztály 
 Abony Városi Sportcsarnok 
Értesül: 
 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 



 35 

 Dr. Németh Mónika jegyző 
 Jegyzői Titkárság 
 Településfejlesztési Osztály 
 Abony Városi Sportcsarnok 
 Abonyi Rendőrőrs 

 
- - - 

 
10./ Napirendi pont tárgya: Fenntartói delegálás a Kinizsi Pál Gimnázium és 

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

Bánné Hornyik Mária: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy az 
Iskolaszékben a fenntartónak is képviseltetnie kell magát. Mivel az előző képviselő dr. 
Ecseki Ildikó aljegyző volt, az ő távozása miatt ezt a helyet pótolni kell. Az Oktatási 
Bizottság a javaslatát Egedi Bernadett személyére tette meg. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e kérdés, 
észrevétel? 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslat elfogadásáról, kiegészítve Egedi Bernadett személyével. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag a határozati javaslatot a kiegészítéssel együtt elfogadta, és a 
következő határozatot hozta: 
 

183/2008. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kinizsi Pál Gimnázium 

és Szakközépiskola Iskolaszékébe a fenntartó képviseletében Egedi 
Bernadettet delegálja. 
 

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

 
Határidő: 2008. június 13.                    
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik:  
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály                                                  
A határozatról értesül:  

1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
3. Dr. Németh Mónika jegyző  
4. Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola 
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5. Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály és általa a fenntartó 
delegáltja 

 
- - - 

 
11./ Napirendi pont tárgya: A közoktatási intézmények nevelési, pedagógiai 

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

Bánné Hornyik Mária: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester az ülésteremből kiment, így a jelenlévő 
képviselők száma 15 fő. 
 
Az ülés vezetését dr. Egedy Zsolt alpolgármester vette át. 
 
Dr. Egedy Zsolt: kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e kérdés, észrevétel? 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő A) 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag az A) határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot 
hozta: 
 
 
 
 
 
 
 
 

184/2008. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvényben, valamint az alapfokú művészetoktatási 
intézmények támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, 
elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 8/2008. (III. 20.) 
OKM rendeletben foglaltak alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyöngyszemek Óvodája 

Nevelési Programjának módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja:  
A 2008/2009. nevelési évtől a Gyöngyszemek Óvodája Nevelési 
Programjának mellékletét képezi a Közoktatási esélyegyenlőségi program.  

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

feladatokkal kapcsolatos intézkedések megtételére.  
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Határidő: 2007. július 20.  
     Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:  
Gyöngyszemek Óvodája  
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. Gyöngyszemek Óvodája  
5. Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

 
- - - 

 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő B) 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag a B) határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot 
hozta: 
 

185/2008. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvényben, valamint az alapfokú művészetoktatási 
intézmények támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, 
elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 8/2008. (III. 20.) 
OKM rendeletben foglaltak alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pingvines Óvoda 

Nevelési Programjának módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja:  
A 2008/2009. nevelési évtől a Pingvines Óvoda Nevelési Programjának 
mellékletét képezi az Esélyegyenlőségi program.  

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

feladatokkal kapcsolatos intézkedések megtételére.  
 
Határidő: 2007. július 20.  
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik:  
Pingvines Óvoda 
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. Pingvines Óvoda  
5. Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

 
- - - 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő C) 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag a C) határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot 
hozta: 
 

186/2008. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvényben, valamint az alapfokú művészetoktatási 
intézmények támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, 
elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 8/2008. (III. 20.) 
OKM rendeletben foglaltak alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szivárvány Óvoda és 

Bölcsőde Nevelési Programjának módosítását az alábbiak szerint 
jóváhagyja:  
A 2008/2009. nevelési évtől a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Nevelési 
Programjának mellékletét képezi az Intézményi esélyegyenlőségi program.  

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

feladatokkal kapcsolatos intézkedések megtételére.  
 
Határidő: 2007. július 20.  
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik:  
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde  
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. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde  
5. Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

 
- - - 

 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő D) 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag a D) határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot 
hozta: 
 

187/2008. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvényben, valamint az alapfokú művészetoktatási 
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intézmények támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, 
elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 8/2008. (III. 20.) 
OKM rendeletben foglaltak alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyulai Gaál Miklós 

Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai 
Programjának módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja:  
A 2008/2009. nevelési évtől a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programjának mellékletét képezi a 
Közoktatási esélyegyenlőségi és egyenlő bánásmódot biztosító program.  

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

feladatokkal kapcsolatos intézkedések megtételére.  
 
Határidő: 2007. július 20.  
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik:  
Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 
A határozatról értesül:  
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
3. Dr. Németh Mónika jegyző 
4. Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  
5. Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

 
- - - 

 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő E) 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag a E) határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot 
hozta: 

188/2008. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvényben, valamint az alapfokú művészetoktatási 
intézmények támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, 
elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 8/2008. (III. 20.) 
OKM rendeletben foglaltak alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Somogyi Imre Általános 

Iskola Pedagógiai Programjának módosítását az alábbiak szerint 
jóváhagyja:  
A 2008/2009. nevelési évtől a Somogyi Imre Általános Iskola Pedagógiai 
Programjának mellékletét képezi az Esélyegyenlőségi intézményi program.  

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

feladatokkal kapcsolatos intézkedések megtételére.  
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Határidő: 2007. július 20.  
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik:  
Somogyi Imre Általános Iskola  
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. Somogyi Imre Általános Iskola  
5. Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

 
- - - 

 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő F) 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag az F) határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot 
hozta: 
 

189/2008. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvényben, valamint az alapfokú művészetoktatási 
intézmények támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, 
elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 8/2008. (III. 20.) 
OKM rendeletben foglaltak alapján az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Montágh Imre Általános 
Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
Pedagógiai Programjának módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja:  
A 2008/2009. nevelési évtől a Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai 
Programjának mellékletét képezi az Esélyegyenlőségi intézményi program.  

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

feladatokkal kapcsolatos intézkedések megtételére.  
 

Határidő: 2007. július 20.  
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik:  
Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény 
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 
A határozatról értesül:  
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
3. Dr. Németh Mónika jegyző  
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4. Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény  

5. Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 
 

- - - 
 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő G) 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag a G) határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot 
hozta: 
 

190/2008. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvényben, valamint az alapfokú művészetoktatási 
intézmények támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, 
elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 8/2008. (III. 20.) 
OKM rendeletben foglaltak alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kinizsi Pál Gimnázium és 

Szakközépiskola Pedagógiai Programjának módosítását az alábbiak 
szerint jóváhagyja:  

1.1  A 2008/2009. nevelési évtől a Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola 
Pedagógiai Programjának mellékletét képezi az Esélyegyenlőségi 
intézkedési  terv. 

1.2  A 2008/2009. nevelési évtől bevezetésre kerül az iskolai belső beszámoló 
rendszerét szabályozó Intézményi belső mérések c. fejezet.  

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

feladatokkal kapcsolatos intézkedések megtételére.  
 
Határidő: 2007. július 20.  
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik:  
Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola  
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. Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola 
5. Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

 
- - - 

 
Dr. Egedy Zsolt: 10 perc technikai szünetet rendelt el. 
 
Szünet! 
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- - - 

 
A szünet után a Képviselő-testület folytatta munkáját! 
 
A jegyzőkönyvvezetést a 12. napirendi ponttól Farkasné Fazekas Mária 
jegyzőkönyvvezető átvette. 
 
 
Dr. Egedy Zsolt, Paczáriné Barna Rozália, Gulykáné Gál Erzsébet, Habony István, 
Kocsiné Tóth Valéria, Murvainé Kovács Rita, Krupincza Tibor, Varga Sándorné 
képviselők az ülésterembe nem jöttek vissza, így a jelenlévő képviselők száma 10 
fő 
 
12./ Napirendi pont tárgya: Az ABOKOM Kht. 2007. évi beszámolójának elfogadása 
 
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 
Retkes Mária: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Pénzügyi Bizottság a 
napirendet megtárgyalta és kifogásolta, hogy a melléklet nem felelt meg a számviteli 
törvénynek. A javított kiegészítő mellékletet a Bizottság kérte a testületi ülésre 
megküldeni, de ezideig sem történt meg. Kérdezte, hogy elkészült-e a kiegészítő 
melléklet, valamint mi volt a könyvvizsgáló véleménye? 
 
Kollár Péter: Felháborodásának adott hangot, mivel előzetes kérésének nem tett 
eleget a polgármester, mely szerint az ABOKOM-ot érintő napirendet elsők között kérte 
tárgyalni. Annál is inkább, mivel a könyvvizsgáló vidéki, 2 órát várt de el kellett menni, 
ezért elnézést kért a nevében. A jövőre nézve kezdeményezte, hogy vidéki vendéggel 
szemben ne tanúsítsanak ilyen magatartást. Kiegészítő melléklet a könyvvizsgálónak 
megküldésre került, érdemi kifogást nem emelt. Kisebb kiegészítést kezdeményezett az 
ABOKOM könyvelője felé. A hivatalnak e-mailon megküldésre került, melynek meg 
kellett érkezni a testülethez.  
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ügyvezető igazgató úr felháborodására reagálva 
elmondta, hogy amikor a kérésével megkereste már a meghívó kiküldésre került. A 
meghívó összeállításakor figyelembe vették, hogy mely napirendhez van meghívott 
vendég, azok kerültek előre. Az intézményvezető választásnál is sok ember jelen volt, 
valamint az azt követő napirendek esetében is. Az ügyvezető igazgató úr kérésére azt 
válaszolta, hogy 18.00 óra után jöjjön a könyvvizsgálóval együtt, mert később kerül sor 
az őt érintő napirendi pontok tárgyalására. 
 
Dr. Egedy Zsolt, Murvainé Kovács Rita, Paczáriné Barna Rozália, Kocsiné Tóth 
Valéria képviselők az ülésterembe visszajöttek, így a jelenlévő képviselők száma 
14 fő 
 
A kiegészítő melléklettel kapcsolatban elmondta, hogy egy héttel ezelőtt ülésezett a 
Pénzügyi Bizottság, mely kérést az akkori ülésen fogalmazták meg, tehát lett volna idő 
ennek elkészítésére. 
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Kollár Péter: Mégegyszer elmondta, hogy a könyvvizsgáló érdemi kifogást a kiegészítő 
melléklet ellen nem emelt, így nem értette, hogy miért kell még ezen vitatkozni. 
 
Dr. Egedy Zsolt: Kérdés, hogy a beszámoló a jogszabályoknak megfelel-e vagy sem. 
Formai és tartalmi elemei megfelelnek a jogszabályoknak, Pénzügyi Bizottság 
jóváhagyta. A számokat nem érinti a bizottsági határozat. Éppen ezért nem érinti, hogy 
mi a gond.  
 
Krupincza Tibor képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők 
száma 15 fő 
 
Retkes Mária: Pénzügyi Bizottság azért kifogásolta a beszámolót, mert a számviteli 
törvény előírja, hogy a kiegészítő mellékletnek is tartalmaznia kell a kötelező elemeket. 
Mérlegben és eredmény kimutatásban szerepelnek azok a számok, melyek 
tartalmazzák a társaság eredményét. Eszközökben történt költségelemzéseket, 
valamint a társaság életében bekövetkezett változásokat,  ezek  továbbbontása kell, 
hogy szerepeljen a kiegészítő mellékletben. Az előző évhez viszonyított adatokat kell 
tartalmaznia. Ennek hiányában nem tudja támogatni a beszámolót, a könyvvizsgáló 
szerint elfogadható, de az ő szakmai álláspontja szerint nem. 
 
Kovács László: Javasolta, hogy az ABOKOM Kht. 2007. évi beszámolóját vegyék le 
napirendről. 
 
Habony István képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők 
száma 16 fő 
 
Dr. Egedy Zsolt: A beszámolóban szereplő adatok a valóságot tükrözik véleménye 
szerint. Retkes Mária képviselő asszony kifogása alapján az ABOKOM könyvvizsgálója 
nem a szakma szabályainak megfelelően végzi a munkáját. A könyvvizsgáló a 
referencia lista szerint sok más helyen könyvvizsgáló, ahol megfelelő a munkája, csak 
itt nem? Kérdése, hogy akkor mi a megoldás, mert a beszámoló elfogadásának van egy 
határideje? 
 
Bánné Hornyik Mária képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők 
száma 15 fő 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kollár úr azt mondta, hogy e-mailon elküldték a 
könyvvizsgáló által jóváhagyott kiegészítő mellékletet, melyet most fognak kiosztani. 
Kérdezte, hogy tartsanak-e szünetet az anyag átnézése céljából? A Képviselő-testület 
nem igényelte szünet megtartását. 
Véleménye szerint a beszámoló tartalmilag az ügyvezetés felelőssége. ABOKOM 
Felügyelő Bizottság véleménye is csatolva van, mely a testületi ülés előtt került 
kiosztásra. A könyvvizsgáló, valamint a Felügyelő Bizottság is megtárgyalta az anyagot, 
melyet jóváhagyott, valamint számszakilag az ügyvezető igazgató úr vállalja a 
felelősséget, így javasolta elfogadásra a 2007. évi beszámolót. 
 
Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás? 
 
Több 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 13 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás 
mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot 
hozta: 
 
191/2008. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében, valamint a gazdasági társaságokról szóló 
2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdésének a) pontjában és a közhasznú 
szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. § (2) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva, az ABOKOM KHT 2007. évi egyszerűsített éves beszámolóját 
elfogadja. 
 
Határidő: 2008. 05. 31.  
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik:    
 ABOKOM Nonprofit Kft. 

- - - 
 
13./ Napirendi pont tárgya: Az ABOKOM Nonprofit Kft. könyvvizsgálói megbízatása, 
valamint Alapító Okiratának módosítása 
 
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésül 
elmondta, hogy a társasági szerződés módosításának elkészítésére azért került sor, 
mely a közhasznú tevékenység törlésre került. Továbbá pontosításra kerültek a 
tevékenységi körök, valamint a könyvvizsgáló személye és megbízatásának ideje épült 
be. 
 
Kovács László: Ügyrendi Bizottság a napirendet megtárgyalta és az Alapító Okirat 
303’08 pontját javasolta törölni. 
 
Retkes Mária: Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta a napirendet, több olyan 
tevékenységet töröltetni szerettek volna az anyagból, melyek a bizottság véleménye 
szerint nem illenek a Kft. Alapító Okiratába. Dr. Tóta Áron ügyvéd úr készítette el, neki 
is tisztában kellene lenni azzal, hogy milyen tevékenységi köröket kell tartalmaznia az 
Alapító Okiratnak. Nem értette, hogy miért kerültek bele olyan tevékenységek, melyek 
nem tartoznak a Kft. feladatai közé.  
 
Földi Áron: Véleménye szerint nem kellene erről a témáról sokat tárgyalni. 
 
Dr. Egedy Zsolt: Cég alapítás, alapító okirat módosítás jogi feladat, van aki ért hozzá 
és van aki nem. Tevékenységi köröket lehet kritizálni, de véleménye szerint megoldást 
az adna, ha a Pénzügyi Bizottság, az ABOKOM Nonprofit Kft. és az ügyvéd úr együtt 
beszélné meg. Elmondta, hogy amikor a Kft-t megalapította a testület, határidőben az 
Alapító Okirat nem lett elkészítve, de ezt a szakbizottság egyszer sem tette szóvá. 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Amikor átforgatták a TEOR számokat, másfajta 
megnevezések voltak. Véleménye szerint addig, amíg pénzügyi vonatkozása nincs, 
addig túl nagy jelentősége nincs a megnevezéseknek. 
 
Kollár Péter: Az Alapító Okirat módosítására azért került sor, mert a közhasznú 
tevékenység mint szó, kikerült az anyagból. Éppen ezért nem a tevékenységi körökről 
szól. 
 
Murvainé Kovács Rita képviselő az ülésről kiment, így a jelenlévő képviselők 
száma 14 fő 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kovács László képviselő javasolta, hogy a légi és 
űrjármű gyártás kerüljön ki a tevékenységi körökből, kérdezte, hogy fenntartja-e 
módosító javaslatát. 
 
Kovács László: Visszavonta módosító javaslatát. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás? 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és az 1-es számú 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodás 
mellett az előterjesztést és az 1-es számú határozati javaslatot elfogadta, és a 
következő határozatot hozta: 
 
192/2008. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:  
 

1. A Képviselő-testület az ABOKOM Nonprofit Kft. a Honestus 2000 
Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft..t (5000 Szolnok, Szapáry u. 16. A. ép. II. 
em./1.; képviseli: Horváthné Csányi Eliza) bízza meg könyvvizsgálói 
tevékenységének elvégzésére, 2008. június 01. napjától 2013. május 31. 
napjáig.  

 
2. A Képviselő-testület a könyvvizsgálói díjazást 45.000,- Ft/hó + Áfa összegben 

határozza meg. 
 

Határidő:  2008. június 01.  
Felelős:  Romhányiné Dr. Balogh Edit 
Végrehajtásban közreműködik:  
 Jegyzői titkárság 
 Kollár Péter ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető 
 Településfejlesztési Osztály 
Értesül:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
  Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
  Dr. Németh Mónika jegyző 
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  Kollár Péter ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető 
                 Jegyzői Titkárság 
  Településfejlesztési Osztály 
 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a 2-es számú 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodás 
mellett az előterjesztést és a 2-es számú határozati javaslatot elfogadta, és a 
következő határozatot hozta: 
 
193/2008. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:  
 

1. A Képviselő-testület a határozat 1. sz. mellékletét képező az ABOKOM Nonprofit 
Kft. Alapító Okiratának módosítását jóváhagyja, és felhatalmazza Romhányiné 
Dr. Balogh Edit polgármestert annak aláírására. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert 

határozat 2. sz. mellékletét képező ABOKOM Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata aláírására. 

 
Határidő:  2008. június 01.  
Felelős:  Romhányiné Dr. Balogh Edit 
Végrehajtásban közreműködik:  
 Jegyzői titkárság 
 Kollár Péter ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető 
 Településfejlesztési Osztály 
Értesül:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
  Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
  Dr. Németh Mónika jegyző 
  Kollár Péter ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető 
                 Jegyzői Titkárság 
  Településfejlesztési Osztály 
 
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi! 
 

- - - 
 
14./ Napirendi pont tárgya: A komposztálható hulladék, valamint az építési törmelék 
elhelyezése 
 
Napirendi pont előadója: Mészáros László Gazdasági Bizottság Elnöke 
 
Mészáros László: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Gazdasági Bizottság 
megtárgyalta és javasolta elfogadásra. 
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Murvainé Kovács Rita képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő 
képviselők száma 15 fő 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kiegészítésül elmondta, hogy április végén adta át a 
Remondis Kétpó Konzorciumi Tanácsa a díjakról szóló anyagot, melyben szerepel, 
hogy 100 %-ban támogatják a komposztálható hulladék elhelyezését, nem kell érte 
lerakási díjat fizetni. Az építési törmelék fajtájától függően 85 %-os támogatásban 
részesül, de így is kedvező a lerakási díja, ettől kezdve olcsóbb lesz a beszállítás. 
 
Retkes Mária: A határozati javaslat hat pontban határozta meg a feladatokat, melyek 
közül a 2-3-4-5 pont magáért beszél. Az 1-es ponttal kapcsolatban kérdezte, hogy mi az 
elképzelés, hogyan lehet elérni, hogy ebben a szerződésben kedvezményt érhessenek 
el? 
 
Kollár Péter: A tulajdonosnak van kezdeményezési lehetősége. Mennyit fizessenek 
érte ez még tárgyalás alapját képezi. Elsősorban szerződés-módosítási lehetőség csak 
a tulajdonosok kezében van. Az ABOKOM Nonprofit Kft nem tulajdonos, hanem 
szolgáltató. Tiszta építési törmelék 85 %-ban kerül támogatásra a Remondis Kétpó Ktf-
nél. Nagyon örülne, ha tiszta építési törmelék keletkezne Abonyban, akkor a dűlőutak 
kátyúzása megoldott lenne. Elképzelhetőnek tartotta, hogy hamarosan be fog indulni a 
válogató, mely egyrészről jó Abonynak, másrészről további proglémákat vet fel. Ezzel 
kapcsolatosan folyamatos felhívással él a lakosság felé, hogy érdemi változás történjen. 
 
Retkes Mária: A határozati javaslatban felelősnek Kollár Péter ügyvezető igazgató úr 
került megjelölésre. Véleménye szerint ez nem az ügyvezető hatáskörébe tartozik.  
Javasolta, hogy a veszélyes hulladék esetében felsorolás is legyen. 
 
Kollár Péter: Tudomása szerint a Remondis Kft. felsorolás jellegű szórólapot terjesztett 
Abonyban. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: A kedvezményes lerakás már egyfajta szerződés-
módosítást jelent. Jelenleg próbaüzemként működik a válogató, valamint a lerakó 
működési ideje is meg fog változni.  
 
Gulykáné Gál Erzsébet képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő 
képviselők száma 16 fő 
 
Retkes Mária: Kérdezte, hogy ki a felelős a nem teljesült beszállított mennyiség 
esetében? 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: 11 település között az 500 tonnányi be nem szállított 
mennyiség szétosztásra kerül, így kell kifizetni. 
 
Bánné Hornyik Mária képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő 
képviselők száma 17 fő 
 
Dr. Egedy Zsolt: Véleménye szerint amennyiben a támogatás meg lesz, a következő 
lépésként el kellene érni, hogy a hulladékudvar tevékenységi köre bővüljön két anyag 
begyűjtésével. 
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Kocsiné Tóth Valéria: Kérdezte, hogy háztartási olaj minek minősül? 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Veszélyes hulladéknak minősül. Javasolta, hogy 
felelősként a határozatban az ügyvezető igazgató úr neve mellé a polgármester is 
kerüljön megjelölésre, valamint a határidő folyamatos. 
 
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 0 tartózkodás 
mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a 
következő határozatot hozta: 
 
194/2008. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 
1. Abony Város Önkormányzata mint konzorciumi tag, Abokom Nonprofit Kft. mint 

üzemeltető hangolja össze a konzorciális szerződésből adódó illetve a Remondis 
Kétpó Kft. üzemeltetési szerződéséből következő jogokat és kötelezettségeket a 
hosszú távú hulladékkezelési koncepció kidolgozása miatt. 

2. Abokom Nonprofit Kft. dolgozzon ki a keletkezett hulladékok mennyiségét jól 
követő adatgyűjtési rendszert. 

3. Abokom Nonprofit Kft. a tájékoztatást elősegítő kiadványok elkészíttetésével 
járuljon hozzá a lakosság / közület / környezettudatos neveléséhez. 

4. Abony Város Polgármesteri Hivatala hatósági munkával segítse a keletkezett 
hulladékok legális begyűjtését illetve ártalmatlanítását. 

5. Pályázati lehetőségek figyelése szilárd hulladék begyűjtését, ártalmatlanítását 
célzó esetekre. Pld. géppark fejlesztés, begyűjtő szállító gépjármű, konténeres 
szállító gépjármű stb. 

6. Abokom Nonprofit Kft. az 1. pontnak megfelelően működési engedélyét olyan 
módon alakítsa ki, hogy a hulladék kezelése széles aspektusokat nyújtson. 

 
Határidő:  folyamatos  
Felelős:  1.) Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester  
 2.) Kollár Péter ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 
Végrehajtásban közreműködik:  
 ABOKOM Nonprofit Kft.  
Értesül:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
  Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
  Dr. Németh Mónika jegyző 
  Kollár Péter ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető 
                 Jegyzői Titkárság 
  Településfejlesztési Osztály 

- - - 
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15./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzatánál könyvvizsgálói feladatok 
elvégzésére beérkezett pályázatok elbírálása 
 
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Javasolta, 
hogy a könyvvizsgálói pályázat elbírálására későbbi időpontban kerüljön sor, a pályázók 
személyes meghallgatása miatt. 
 
Retkes Mária: Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és kérte, a pályázók 
személyes meghallgatását. A személyes meghallgatásra június 02-a után kerüljön sor. 
 
Dr. Németh Mónika: Pályázati kiírás szerint a pályázat megjelenésétől számított 30 
napon belül kell dönteni. Rendkívüli testületi ülést kell tartani június 15-ig. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta, hogy a következő rendkívüli testületi ülésen 
döntsenek a 3 pályázó személyes meghallgatását követően. 
 
Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás? 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak, hogy következő rendkívüli testületi 
ülésen döntenek a könyvvizsgáló személyéről a 3 pályázó személyes meghallgatását 
követően. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás 
mellett az elhangzott javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 
195/2008. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva a könyvvizsgálói feladatok 
elvégzésére beérkezett pályázatok elbírálásáról a pályázók személyes meghallgatását 
követően dönt. 
 
Határidő: rendkívüli Képviselő-testületi ülés időpontja 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik: 
 Gazdasági Osztály 

- - - 
 
16./ Napirendi pont tárgya: A Brawo Eseménymarketing Kft-vel kötött szerződés 
felülvizsgálata 
 
Napirendi pont előadója: Kovács László Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Elnöke 
 
Kovács László: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy kellemetlen 
dolgok történtek ezen a rendezvényen. Több éves tradíció került enyhén szólva 
lejáratásra. Az elkövetkezendő időkben javasolta jobban átgondolni a polgármester 
asszony részéről egy ilyen cég megbízását. Ennek ellenére köszönetet mondott 
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azoknak, akik a rendezvény szervezésében részt vettek. Az előterjesztésben szerepel, 
hogy megtámadják-e a szerződésben foglaltakat vagy sem. Az Ügyrendi és 
Közbiztonsági Bizottság azt a javaslatot hozta, hogy ki kell vizsgálni az ügyet, és ezek 
után tegyék meg a megfelelő lépéseket. A bekövetkezett hibáknak részesei voltunk, de 
az elkövetkező időben javasolta, hogy főként abonyi vállalkozókkal bonyolítsák le a 
rendezvényeket, akik több éven keresztül bizonyították már rátermettségüket. Jelenleg 
nem javasolta, hogy döntsenek a témában, több információ birtokában hozzák meg 
döntésüket. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Az elhangzottakat kikérte a maga és a szervező 
bizottság nevében. Egyáltalán nem volt elkeseredett, aki eljött, azoktól az emberektől 
pozitív visszajelzést kaptak. Amit bevállaltak, azok a programok megrendezésre 
kerültek. Hosszú ideje 3 napos rendezvény nem volt Abonyban. Véleménye szerint 
amilyen helyzet elharapózott az elmúlt időben nagyon nehéz a helyi vállalkozókat 
visszacsábítani. Azoktól az emberektől várjuk el a rendezvény támogatását, akiket már 
ez a testület és a korábbi testület is megsértett. Köszönetet mondott azon testületi 
tagoknak, akik anyagilag is hozzájárultak a rendezvényhez, valamint szponzorokat 
szereztek Varga Sándornénak, Kocsiné Tóth Valériának, Pető Istvánnénak, Murvainé 
Kovács Ritának, Paczáriné Barna Rozáliának, Habony Istvánnak. Ezen túl 
megköszönte a vállalkozóknak, Retkes Máriának, Gulykáné Gál Erzsébetnek, Parti 
Mihálynak, mindazon képviselőknek, akik tettek ezért a rendezvényért. 3 olyan nap volt, 
amire bejöttek az emberek. Az igaz, hogy a fúvószenekari találkozó volt a csúcspontja a 
rendezvénynek. Nagy csalódás, hogy a Brawo Eseménymarketing Kft. nem teljes 
egészében teljesítette a vállalt programokat. Köszönte az ABOKOM, a polgárőrség 
munkáját, iskolák, óvodák közreműködését. Kovács László képviselő úr által tanúsított 
negatív hozzáállást nem tudja elfogadni. Próbáltak olyan programot összeállítani, hogy 
ne csak a dáridó jellegű műsor legyen, hanem legyen egyfajta kultúra, ami több embert 
is vonz. Nagyon sajnálta, hogy az Ügyrendi Bizottság Elnökének ilyen negatív 
véleménye van. Brawo Eseménymarketing Kft-vel kötött szerződésben nem szerepel, 
hogy anyagi, vagy kártérítési felelősséggel tartoznának, így nagyon nehéz bebizonyítani 
az erkölcsi kárt.  
 
Gulykáné Gál Erzsébet: Javasolta gondolkodjanak el azon, hogy pereskedjenek-e a 
Brawo Eseménymarketing Kft-vel, mivel anyagi kár nem származott. Látni szeretné, 
hogy a 3 napos rendezvény milyen közüzemi számlát okozott a városnak, valamint 
mennyibe került összesen? 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: A pontos elszámolás meg fog történni. Valamennyi 
vállalkozó, képviselő a befizetett összeg után megkapta az elismervényt. 155.000 forint 
jött össze támogatásként, ezzel szemben 170.000 forintot fizetett ki a Tisza 
Táncegyüttesnek, melyet ő pótolt ki. ABOKOM 290.000 forintos számlát nyújtott be az 
önkormányzat felé. Hirdetésekre vonatkozóan elmondta, hogy a költségvetésben az 
önkormányzat hirdetési során szerepel be volt tervezve, de mindenről tételes 
elszámolás fog készülni. Semmilyen plusz költség nem merült fel. Magyar Gábornak lett 
étkeztetés kifizetve 16.000 forint értékben, mely reprezentációs költségről is el tud 
számolni. Kívánta, hogy a civil szervezetek is így tudjanak elszámolni a rendezvényeik 
után. 
 
Gulykáné Gál Erzsébet: A civil szervezetek is megteszik a megfelelő elszámolást 
minden esetben. Rendezvénnyel kapcsolatban elmondta, hogy mindenki megtette, amit 
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lehetett. A Fúvószenekari Egyesület rendezvényei külön költségvetéssel rendelkezet, 
külön fog vele elszámolni. 
 
Retkes Mária: Ami őt elkeserítette, hogy sok műsornál érdektelenséget tapasztalt. 
Erősen hiányolta az értelmiségi embereket, orvosokat, képviselőket, pedagógusokat. 
Nagyon sokat kell még tenniük, hogy ezt a réteget meg lehessen mozgatni. Nagyon sok 
rendezvényen kevesen voltak. Kovács képviselő úrtól kérdezte, hogy más botrányos 
dolgot nem tapasztalt a rendezvény során? ABOKOM ügyvezetőjének megköszönte a 
Kft. munkáját. 
 
Kovács László: Nem negatívan állt a rendezvényhez, de mint képviselőnek joga van a 
lakosság véleményét közvetíteni. Nagyon felháborítónak tartotta, hogy a 
fúvószenekarok fellépése közben más helyről szóló zene megzavarta a rendezvényt. 
Ügyrendi Bizottság véleményét fenntartotta, vizsgálják meg, milyen szervezési 
problémák merültek fel. Kérdezte, hogy a közterület-felügyelők miért nem vettek részt a 
rendezvény biztosításában? Felháborítónak tartotta, hogy a templomhoz voltak 
kihelyezve a nyilvános WC-k. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Véleménye szerint semmiféle olyan rendbontás nem 
történt, ami ekkora felháborodást indokolna. Rendőrség és a polgárőrség bevonásra 
került a munkába. Közterület-felügyelők nem voltak a rendezvényen, de nem is 
hiányoztak. A nyilvános WC-ket elszállították a templomtól, de az előzetes tervekben 
nem is volt oda tervezve, hanem a városház udvarában volt bejelölve. 
 
Paczáriné Barna Rozália képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő 
képviselők száma 16 fő 
 
Annyit tenne még hozzá, hogy nem utólag kell kritizálni a rendezvényt, hanem aktív 
munkával részt venni. Biztos nagyobb sikerű rendezvényt is létre lehetett volna hozni. 
Először ízelítőt kell adni véleménye szerint. Ez volt az első ilyen rendezvény. 
 
Korbély Csabáné: Kérdezte Kovács képviselő úrtól, mire értette, hogy kellemetlen 
dolgok történtek a rendezvényen? 
 
Kovács László: A fúvószenekari találkozó megzavarása, valamint nyilvános WC-k 
kihelyezése a templomhoz. 
 
Korbély Csabáné: Elmondta, hogy három napra részletes forgatókönyvük volt. Nem 
szeretné, hogy úgy menjen ki a köztudatba, hogy fejetlenség jellemezte a rendezvényt. 
Az egy dolog, hogy a Kft. részéről bevállalt Zanzibár koncert elmaradt.  
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Elvitték a WC-t a templom elől, ezt is megoldották. A 
Brawo Eseménymarketing Kft. többet nem fog Abonyban rendezvényt szervezni. 
 
Kocsiné Tóth Valéria: Jövőre szívesen látná a környező települések képviselőit is. 
Véleménye szerint nem kell türelmetlennek lenni. Más rendezvényekre is érdeklődnek 
majd, de idő kell hozzá. 
 
Dr. Egedy Zsolt: Óva intette a polgármester asszonyt attól, hogy úgy állítsa be, hogy 
az előző években nem volt megfelelő a pünkösdölő rendezvény. Polgármester asszony 
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szerint a ciklusok voltak a felelősek, ilyen kijelentést nem szabad tenni, mert egy idő 
után el is fogjuk hinni. A korábbi években hol volt a Művelődési Ház és Könyvtár? 
Retkes Mária képviselő elmondta, hogy nem volt rendezetlen és mocskos a főtér, ezzel 
egyetértett és dicséret illeti az ABOKOM-ot. Ennek ellenére ő is felháborítónak tartotta, 
hogy a WC-k a templom előtt kerültek elhelyezésre, amit viszont negatívumként élt 
meg. Hódmezővásárhelyi fúvósok zenéltek az illemhely mellett. Elhangzott, hogy soha 
nem volt ilyen műsor, ilyen nagy jelenléttel, valamint nem kritizálni kell, hanem vegyen 
részt a rendezvény szervezésében ahelyett, hogy megjegyzéseket tesznek a 
rendezvényre. Annak ellenére, hogy az első megbeszélés a rendezvény előkészítését 
célozta meg erre a megbeszélésre elment, de nem kapott meghívót. Soknak tartotta a 3 
napot, amivel a polgármester asszony is egyetértett. Véleménye szerint minden jó volt a 
rendezvényben, ami abonyi volt, régi emberek hozták a színvonalat. Magyar Gábor 
szereplése jó színfolt volt a város életében. Problémák mind abból adódtak, amit a 
Brawo Eseménymarketing Kft. hozott. Ajánlotta a jövőre nézve mindenki figyelmébe, ha 
ilyen programot szerveznek akkor vegyék elő azokat a csoportokat és szervezőket, akik 
régebben is szervezték. Program szervezése legyen tágabb csoportra leosztva, 
támaszkodjanak az abonyi értékekre. A Kft. által biztosított étkezőhelyek helyett jobban 
szeretett volna a Kossuth Vendéglő étlapjáról étkezni, ezzel szemben a hétfőn 
megrendezett főzőversenyen a nyertes ételből szívesen fogyasztott.  
 
Krupincza Tibor képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők 
száma 15 fő 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Véleménye szerint minden rendezvény színvonalas volt. 
Nem miattunk lett 3 nap, a Kft. ragaszkodott hozzá, így ki kellett tölteni a 3 napot.  
 
Csányi Tibor képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők száma 
14 fő 
 
Parti Mihály: Nem teljesen elégedetlen a rendezvénnyel, de hozzátartozik, hogy 
ezekből a hiányosságokból tanulva van még mit pótolni. Mindenkinek javasolta, hogy 
programszerű leírásokat készítsenek, majd a könyvtár dolgozói nézzék át, így sok 
véleményből több jó dolog összejöhet. Véleménye szerint az ilyen jellegű rendezvények 
nagyobb hirdetést igényelnek, mint amit jelenleg tapasztalt. 
 
Paczáriné Barna Rozália és Krupincza Tibor képviselők az ülésterembe 
visszajöttek, így a jelenlévő képviselők száma 16 fő 
 
Kovács László: Véleménye szerint jobban kell ezeket a programokat megszervezni. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Minden javaslatot szívesen elfogad. Jelenleg kérdés, 
hogy indítsanak a Kft. ellen pert, vagy sem. Joga van az Ügyrendi és Közbiztonsági 
Bizottságnak a vizsgálódáshoz, megadják a lehetőséget. 
 
Pető Istvánné: Valamennyiüknek le kell vonni a megfelelő tanulságot a rendezvény 
bérbeadására vonatkozóan. A jövőben együttesen próbálják megszervezni. Anyagi kár 
nem érte az önkormányzatot, így nem javasolta per indítását a Kft. ellen. Az 
elszámolást megkapják, ahogy a polgármester asszony elmondta, ennek 
áttanulmányozása után visszatérhetnek újból a témára. 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás? 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak, hogy az Oktatási, Sport és Kulturális 
Bizottságot bízzák meg az ügy kivizsgálásával. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 4 igen, 10 nem szavazattal és 2 tartózkodás 
mellett a javaslatot nem fogadta el. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat 
A) változatának elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás 
mellett az előterjesztést és a határozati javaslat A) változatát elfogadta, és a következő 
határozatot hozta: 
 
196/2008. (V. 29.) 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 Brawo Eseménymarketing Kft.-vel 
kötött szerződést érintően a Kft. szerződésszegésére tekintettel peres eljárást nem 
kíván indítani. 
 
Határozatról értesül:   

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
Dr. Németh Mónika jegyző 
Jegyzői Titkárság 

- - - 
 
17./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és 
szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007.(VI.29.) sz. rendeletének 
módosítása. 
 
Napirendi pont előadója: Kovács László Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Elnöke 
 
Kovács László: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni nem kívánta. 
 
Dr. Németh Mónika: Elmondta, hogy a 10 §-ban a módosítás csak egy ahhoz tartozó 
mondatát módosította, mely a napirendekre vonatkozott. 
 
Kovács László: Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság javasolta a 9. és 10. § törlését. 
 
Dr. Egedy Zsolt: Véleménye szerint az SzMSz módosítására a Két Torony 
kötvénycsomaggal kapcsolatos módosítások miatt került sor. Éppen ezért nem értette, 
hogy miért került beépítésre olyan módosítás is, mely nem a kötvénycsomaggal 
kapcsolatos? Javasolta a testületnek, hogy a 9-es és a 10- paragrafust ne támogassák.  
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Retkes Mária: A jegyzőnőtől kapott egy levelet, melyben az SzMSz-hez kapcsolódó 
módosítási javaslatokat kérte, mint bizottsági elnöktől. Ezért gondolta, hogy elküldi a 
módosító javaslatát, mely a rendelet-módosításba beépítésre került. 
 
Dr. Németh Mónika: Valóban írt egy körlevelet kérve, hogy jelezzék észrevételeiket az 
SzMSz kapcsán. Az SzMSz az elmúlt időszakban sokat lett módosítva, éppen ezért 
gondolta, hogy így kialakulhat egy végleges formája. 
 
Mészáros László: Gazdasági Bizottság és az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 
által támogatott módosítást javasolta elfogadásra. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás? 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak, hogy a 9. § törlésre kerüljön. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen, 2 nem szavazattal és 2 tartózkodás 
mellett a javaslatot elfogadta. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak, hogy a 10. § törlésre kerüljön. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 11 igen, 3 nem szavazattal és 2 tartózkodás 
mellett a javaslatot elfogadta. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a módosított rendelet-
módosítás elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodás 
mellett az előterjesztést és a módosított rendelet-módosítást elfogadta, és a következő 
rendeletet hozta: 
 

Abony Város Önkormányzatának 
14/2008. (V.30.) sz. rendelete 

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

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

1. § 
 

A R. 2. számú melléklete 2.2. a.) pontja az alábbiakkal egészül ki: 
 
- a Két Torony kötvénycsomag által biztosított forrás felhasználásáról szóló 
előterjesztésnek tartalmaznia kell a pályázati lehetőség bemutatását, a megvalósítandó 
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beruházás költségvetését, és a beruházás gazdasági programnak való 
megfelelősségének bemutatását 
 

2. § 
 

A R. 4/a. számú melléklet a Gazdasági Bizottság feladat- és hatásköre melléklet III. 
Véleményezi része az alábbi 45. ponttal egészül ki: 
 
45. A Két Torony kötvénycsomag által biztosított forrás felhasználásáról szóló 
előterjesztéseket. 
 

3. § 
 

A R. 4/b. számú melléklet az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság feladat- és 
hatásköre melléklet III. Véleményezi része az alábbi 21. ponttal egészül ki: 
 
21. A Két Torony kötvénycsomag által biztosított forrás felhasználásáról szóló 
előterjesztéseket. 
 

4. § 
 
(1) A R. 4/c. számú melléklet a Pénzügyi Bizottság feladat- és hatásköre melléklet 
III. Véleményezi része az alábbi 45. ponttal egészül ki: 
 
45. A Két Torony kötvénycsomag által biztosított forrás felhasználásáról szóló 
előterjesztéseket. 
 
(2) A R. 4/c. számú melléklet a Pénzügyi Bizottság feladat- és hatásköre melléklet 
V. Ellenőrzi része az alábbi 11-12 pontokkal egészül ki: 
 
11. önkormányzati intézmények költségvetést érintő tevékenységét 
12. önkormányzati gazdasági társaság/ok költségvetést érintő tevékenységét 
 

5. § 
 
A R. 4/d. számú melléklet a Szociális és Egészségügyi Bizottság feladat- és 
hatásköre melléklet III. Véleményezi része az alábbi 15. ponttal egészül ki: 
 
15. A Két Torony kötvénycsomag által biztosított forrás felhasználásáról szóló 
előterjesztéseket. 
 

6. § 
 
A R. 4/e. számú melléklet az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság feladat- és 
hatásköre melléklet III. Véleményezi része az alábbi 15. ponttal egészül ki: 
 
15. A Két Torony kötvénycsomag által biztosított forrás felhasználásáról szóló 
előterjesztéseket. 
 

7. § 
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A R. 20. § (4) bekezdése az alábbi k) ponttal egészül ki: 
 
k) Két Torony kötvénycsomag által biztosított forrás felhasználásáról szóló döntések. 
 

8. § 
 
A R. 1/a. számú melléklet VIII. fejezete az alábbi 5. ponttal egészül ki: 
 
A Két Torony kötvénycsomag kibocsátásából származó előnyöket biztosító lekötött 
összeg kezelésére vonatkozó döntés meghozatalára. 
 

9. § 
 
 
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
Kelt: Abony, 2008. május 29. 

 
 
 

 Romhányiné dr. Balogh Edit sk.             Dr. Németh Mónika sk.  
    polgármester                 jegyző 
 
 
 
Kihirdetve: 2008. május 30. 
 
         Dr. Németh Mónika sk. 
           jegyző 

- - - 
 
18./ Napirendi pont tárgya: A Csatorna II. ütem hátralékaival kapcsolatos 
intézkedések eredményéről 
 
Napirendi pont előadója: Retkes Mária Pénzügyi Bizottság Elnöke 
 
Retkes Mária: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
 
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 16 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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197/2008. (V. 29.) 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 Csatorna II. ütem hátralékaival 
kapcsolatos intézkedések eredményéről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
Határozatról értesül: 
 Gazdasági Osztály 

- - - 
 
19./ Napirendi pont tárgya: Az oktatási és Kulturális intézmények részére jóváhagyott 
2008. évi általános tartalék felhasználásának jóváhagyása 
 
Napirendi pont előadója: Retkes Mária Pénzügyi Bizottság Elnöke 
 
Retkes Mária: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Pénzügyi Bizottság 
megtárgyalta és a Művelődési Ház és Könyvtárra vonatkozó javaslatát ismertette. 
 
Csányi Tibor képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők 
száma 17 fő 
 
Korbély Csabáné: Elmondta, hogy a statikai vizsgálatra nincs szükség, így az eredeti 
kérelemben feltüntetett felhasználás maradt. 
 
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: 
 
 
 
198/2008. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva 
Az általános tartalék felhasználását: 
 a Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és EGYMI részére 1 M Ft értékben, 
 a Művelődési Ház és Könyvtár részére 2 M Ft értékben, 
 a Pingvines Óvoda részére 1,5 M Ft értékben, 
 a Szivárvány Óvoda részére 1,5 M Ft értékben a kérelmekben meghatározott 

feladatokra jóváhagyja. 
 
Határidő: folyamatosan, 2008. szeptember 01. 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit 
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Végrehajtásban közreműködik:  
 Oktatási és kulturális intézmények vezetői 

Gazdasági Osztály 
- - - 

 
20./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat 8/2008.(II.28.) számú 
költségvetési rendelet módosítása 
 
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 
Retkes Mária: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni nem kívánta. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a rendelet-módosítás 
elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 17 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 
mellett az előterjesztést és a rendelet-módosítást egyhangúlag elfogadta, és a 
következő rendeletet hozta: 
 

Abony Város Önkormányzatának 
15/2008 . (V.30.) sz. rendelete 

az Abony Város Önkormányzat  2008. évi költségvetéséről szóló 8/2008. (II.28 .) 
számú rendeletének módosításáról 

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

2. § 
A R. 3.§-ban a bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint módosítja: 
 - bevételi főösszegét  2 495 336 e Ft-ra megemeli 
 - kiadási főösszegét   2 495 336 e Ft-ra megemeli. 
 
                                                                       2. § 

(1) Az R. 1. számú melléklete az alábbiakban módosul: 
I. Folyó (működési) kiadások előirányzatát:  1 951 300 e Ft-ra megemeli: 

Ebből: 
 - személyi jellegű kiadások előirányzata:                          912 033 e Ft 
 - munkaadókat terhelő járulékok előirányzata:                  292 521 e Ft 
 - dologi jellegű kiadások előirányzata:                               557 467 e Ft  
 - egyéb folyó kiadások előirányzata:                                    17 966 e Ft 
 - támogatásértékű kiadások előirányzata:                            41 869 e Ft 
 - műk.c.pe.átadás kiadások előirányzata:                            29 748 e Ft 
 - társadalom és szoc.pol.juttatás kiadásának előirányzata: 79 200 e Ft 
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 - ellátottak pénzbeli juttatás kiadásának előirányzata:         10 636 e Ft 
 - kamatkiadások előirányzata:                                               9 860 e Ft. 

(2) II. A felhalmozási és tőke jellegű kiadások előirányzata: 370 401e Ft-ra 
módosul:         
            Ebből: 
  - beruházási kiadások előirányzata:            82 441 e Ft 
  - felújítási kiadások előirányzata:             283 144 e Ft 
  - felhalmozási c.pe.átadás előirányzata:       4 816 e Ft. 
(3) III. Tartalékok kiadási előirányzata:  102 065 e Ft-ra módosul: 
             Ebből: 
  - általános tartalék előirányzata:                 20 285 e Ft 
  - céltartalék előirányzata:                           81 780 e Ft. 
(4) IV. Hitelek kamatai kiadási előirányzata:   22 566 e Ft. 
(5) VI. Finanszírozási kiadások előirányzata:  49 004 e Ft. 
 
       3. § 
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
Abony, 2008. május 29. 

 
 Romhányiné Dr. Balogh Edit sk.          Dr. Németh Mónika sk.  
    polgármester              jegyző 
 
Kihirdetve: Abony, 2008. május 30. 
 
               Dr. Németh Mónika sk. 
                  jegyző 

- - - 
 
Kocsiné Tóth Valéria, Retkes Mária, Csányi Tibor képviselők az ülésteremből 
kimentek, így a jelenlévő képviselők száma 14 fő 
 
21./ Napirendi pont tárgya: Dél-Pest Megyei Önkormányzatok Területfejlesztési 
Társulás folyamatos működésének biztosítása 
 
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
 
Kovács László: Kérdezte, milyen szankciók vannak, amennyiben kilépnek a 
Társulásból? 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: A közös pályázatnak költségei vannak, melyet meg kell 
fizetni. Amennyiben a kilépés mellett döntenek június 01-től, akkor is ki kell fizetni az 
első 5 hónapot. 
 
Kovács László: Javasolta a kilépést a Társulásból. 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Mivel jelenleg tagja a Társulásnak a település, és van 
folyamatban lévő pályázatuk, ennek díját akkor is ki kell fizetni, ha most úgy döntenek, 
hogy kilépnek. 
 
Paczáriné Barna Rozália képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő 
képviselők száma 13 fő 
 
Földi Áron: Nem értette, hogy miért nem látnak tisztán ebben az ügyben. Nagy 
települések, akik súlyozottan szavaznak már, mind kiléptek a társulásból. A Ceglédi 
Többcélú Kistérségi Társulásnál érdeklődött, ahol elmondták, hogy náluk is, valamint a 
DEPEM-nél is alkalmazva van ugyanaz a két fő, ezt nem értette. Javasolta a kilépést. 
 
Paczáriné Barna Rozália képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő 
képviselők száma 14 fő 
 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Nagyon sajnálta, hogy Cegléden érdeklődött, ennek 
értelmében egyoldalúan alakította ki véleményét Földi képviselő úr. Véleménye szerint 
egy településnek nem baj, ha több lábon áll. Ceglédi Többcélú Társaságnak egy nyerő 
pályázata volt. A DEPEM-ből Kocsér, Cegléd és Nagykőrös lépett ki. A többi település 
továbbra is tagja maradt.  
 
Kocsiné Tóth Valéria, Retkes Mária, Csányi Tibor képviselők az ülésterembe 
visszajöttek, így a jelenlévő képviselők száma 17 fő 
 
A DEPEM-nél még Abonynak van egy függőben lévő pályázata, mely nem 
elhanyagolható. Az ilyen fajta együttműködéseket jónak tartotta, mint a DEPEM, mert 
minden település egyenrangú. 
 
Retkes Mária képviselő az ülésről távozott, így a jelenlévő képviselők száma 16 fő 
 
Mészáros László: Egyetértett azzal, hogy nem árt több lábon állnia az 
önkormányzatnak. Amivel nem ért egye, hogy már többször is érintették ezt a kérdést, 
de döntés nem született benne. Földi Áron képviselőnek Ceglédre kellett menni 
információkért. Javasolta, hogy lépjenek ki a társulásból, és ne fizessenek semmit, mert 
nem erről szólt a megállapodás. Számára most derült ki, hogy márciusban már szó volt 
arról, hogy fizetni kell. Továbbra is javasolta a kilépést, ne fizessenek egy ilyen 
szervezetnek. 
 
Dr. Egedy Zsolt: Olyan dologra derült fény, amiről nem tudott korábban a képviselő-
testület. A DEPEM-nél 1 tag 1 szavazat. Ugyanez a Többcélú Kistérségi Társulásnál 
korrektebb, lakosságarányos a szavazás. Márciusi bizottsági elnöki megbeszélésen 
felvetette már, hogy lépjenek ki a társulásból, mert tudomására jutott, hogy a 
meghirdetett pályázatokon nem vesz részt a DEPEM. A DEPEM 2008. februári 
jegyzőkönyvében szerepel, hogy a készletnyilvántartásban lévő javait március 31-ig 
átadja a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulásnak, 1 fő munkaviszonyát pedig 
megszünteti, felkérte Ceglédet a továbbfoglalkoztatásra. Szabad döntés alapján lehet 
tagja a Kistérségi Társulásoknak az önkormányzat. A területfejlesztési koncepciót a 
DEPEM-nek kellett volna elkészítenie, de nem tette meg. Kérdezte, hogy miért nem 
lehetett kiadni már korábban tájékoztatásul ezt az anyagot a testületnek? 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy valamennyi jogát gyakorolhatja a 
DEPEM, de a szóban forgó határozat visszavonásra került. A DEPEM tagság eddig 
pénzbe nem került, semmiféle anyagi kár nem érte a testületet. Véleménye szerint 
ebben az ügyben helyesen járt el, hátránya nem származott a városnak. 
 
Földi Áron: Teljesen véletlenül értesült a határozatról, erről Abonyban nem kapott 
tájékoztatást. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta a koncepció felülvizsgálatát. 
 
Dr. Németh Mónika: Amennyiben nem fizetnek tagdíjat akkor automatikusan 
megszűnik a tagság. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak, hogy azonnali hatállyal szűnjön meg a 
tagság a Dél-Pest Megyei Önkormányzatok Területfejlesztési Társulásával, valamint 
2008. évre nem fizet Abony Város Önkormányzata tagdíjat.  
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás 
mellett az elhangzott módosító javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 
199/2008. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél-Pest Megyei 
Önkormányzatok Területfejlesztési Társulásban való tagságát azonnali hatállyal 
megszünteti, a Társulás részére tagdíjat a 2008. évre nem fizet. 

 

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

 
Határidő: 2008. június 30. 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit 
A határozat végrehajtásában közreműködik: 
Gazdálkodási Osztály 
Jegyzői Titkárság 
A határozatról értesül:  
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Dr. Németh Mónika jegyző 
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
Dél-Pest Megyei Önkormányzatok Területfejlesztési Társulás vezetője 
 

- - - 
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22./ Napirendi pont tárgya: Tájékoztató az önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
értékesítése ügyében tett intézkedésekről 
 
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni 
nem kívánta. 
 
Pető Istvánné: Kérdezte, hogy rendben van-e a szerződés? 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Jelenleg egyeztetések folynak a szerződéssel 
kapcsolatban. 
 
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 15 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás 
mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot 
hozta:  
 
200/2008. (V. 29.) 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: 
 
A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése ügyében tett 
intézkedésekről szóló tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakat elfogadja.  
 

- - - 
 
23./ Napirendi pont tárgya: Abony, Csiky és Vasvári utcák csapadékvíz elvezetésének 
vízjogi létesítési engedélyeztetéséhez tervező kiválasztása. 
 
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Pénzügyi 
és Gazdasági Bizottság a napirendet megtárgyalta és a KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda 
Kft-t javasolta megbízni. 
 
Kérdezte van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a kiegészített 
határozati javaslat elfogadásáról. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás 
mellett az előterjesztést és a kiegészített határozati javaslatot elfogadta, és a 
következő határozatot hozta:  
 
201/2008. (V. 29.) 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 a Csiky Gergely és Vasvári Pál utcák – egészének 
csapadékvíz elvezetésére vonatkozó vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció 
elkészítésével a KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft-t bízza meg.  
 
2. A tervezési munka díja: 589.000,-Ft + ÁFA, összesen 706.800,- Ft, melynek 
fedezetét a 2008. évi költségvetés általános tartalékalap terhére biztosítja. 
 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert a 
határozat mellékletét képező Tervezési Szerződés aláírásával.  
 
Határidő: 2008. május 30. 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
A végrehajtásban közreműködik:  
 Településfejlesztési Osztály 
Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
 Dr. Németh Mónika jegyző 
 Jegyzői Titkárság 
 Településfejlesztési Osztály 
 1. pályázó 
 2. pályázó 
 3. pályázó 

 
 
 

TERVEZÉSI 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 KSK 
Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. (5000 Szolnok, Tiszaliget 9688/4 hrsz., Cégjegyzék 
szám: Cg: 16-09-004330) képviseletében: Szőke Zoltán ügyvezető igazgató, mint 
Megbízott (továbbiakban: Megbízott) között az alulírott helyen és időben az alábbi 
feltételek szerint: 
 
1./ A Megbízó megrendeli, a Megbízott elvállalja az Abony, Csiky és Vasvári utcák 
csapadékvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentációja 
(továbbiakban Tervdokumentáció) elkészítését a Megbízott 2008. május 09-én kelt 
árajánlata alapján.  
 



 64 

A Megbízott a dokumentációt Megrendelő részére jelen Szerződés aláírását követő 4. 
hét eltelte utáni napon köteles átadni.  
 
2./ Megbízott a Tervdokumentációt a Megbízó által rendelkezésére bocsátott tervek, 
adatok felhasználásával készíti el. 
 
3./ Megbízottat a terv elkészítéséért összesen 589.000,- Ft + Áfa azaz 
Ötszáznyolcvankilencezer forint + Áfa megbízotti díj illeti meg. 
 
A fenti összeget, a Megbízó az elkészült Tervdokumentáció átadás-átvételekor 
benyújtandó számla ellenében, a számla benyújtását követő 30 napon belül köteles 
kiegyenlíteni átutalással, a Megbízott a CIB Bank Zrt. fiókjánál vezetett 10700309-
27378108-51100005 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:    
    10700309-27378108-51100005 
 
     Megbízó számlaszáma:  Erste Bank Hungary Nyrt.  
    11993609-06147486-10000104  
 
7./ Megbízó részéről a számlák igazolására Dusa Zsuzsanna településfejlesztési 
osztályvezető jogosult. 
 
8./ Megbízó köteles a munka elvégzéséhez szükséges tervdokumentációt, adatokat a 
Megbízott részére a szerződés aláírásával egyidejűleg rendelkezésre bocsátani.  
 
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 közüzemi egyeztetéseket lefolytatva, 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) 7.068,- 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. 
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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 201/2008. (V.29.) 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. június „  ” 
 
 ………….….................................................. 
 Abony Város Önkormányzat képviseletében: 
 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
 Megbízó 
 
Abony, 2008. június „  ” 
 
      ………………………………………………. 
  Megbízott 
 

- - - 
 
24./ Napirendi pont tárgya: Lázár Vilmos utca területének rendezése 
 
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni 
nem kívánta. 
 
Pető Istvánné: Kérdezte, hogy az anyagban miért nem szerepel a 3 haszonélvező 
aláírása? 
 
Dr. Németh Mónika: Tulajdoni lap szerint kolozsvári címük van a haszonélvezőknek. A 
kisajátítási törvény szerint kártalanítás a tulajdonost illeti meg, a haszonélvező és a 
tulajdonos megállapodása alapján. Egyetlen személyt tudtak elérni, aki a felhatalmazást 
adta, mely az előterjesztés mellékletét képezi. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta a terület elidegenítését, bruttó 636.000,-Ft 
értékben, melynek fedezetét az általános tartalék terhére javasolta biztosítani. 
 
Kérdezte van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a kiegészített 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás 
mellett az előterjesztést és a kiegészített határozati javaslatot elfogadta, és a 
következő határozatot hozta:  
 
202/2008. (V. 29.) 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. Képviselő-testület szükségesnek tartja a Lázár Vilmos utca szabályozási 
szélességének 12,00 m-re történő szélesítésével kapcsolatban a 2837 hrsz-ú 
ingatlanból ~230,75 m2 terület elidegenítését, bruttó 636.000,-Ft értékben, 
melynek fedezetét az általános tartalék terhére biztosítja. 

 
2. Képviselő-testület felhatalmazza Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságot terület 

elidegenítésével kapcsolatban készítendő kisajátítást helyettesítő adásvételi 
szerződés jóváhagyására, a földmérő által elkészített változási vázrajzon 
feltüntetésre kerülő pontos területnagyság ismeretében.  

  
3. Felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a szükséges – 

kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2008. június 30. 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
A végrehajtásban közreműködik:  
 Településfejlesztési Osztály 
Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
 Dr. Németh Mónika jegyző 
 Településfejlesztési Osztály 

- - - 
 
25./ Napirendi pont tárgya: Abony, Kossuth tér 19. sz. alatti 5503/1 hrsz-ú ingatlan 
648 m2 területének értékesítésre történő kijelölése 
 
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésül 
elmondta, hogy a szakbizottságok megtárgyalták és nem támogatták az értékesítést. 
 
Kérdezte van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat 
elfogadásáról. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás 
mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot 
hozta:  
 
203/2008. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony Város Önkormányzatának Abony Város 
vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 13/2007. (IV.12.) 
számú rendeletben foglaltakat, az alábbi határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület a Kossuth tér 19. sz. alatti, 5503/1 hrsz-ú ingatlanból mintegy 648 
m2 nagyságú rész telek-kiegészítésként az 5504 hrsz-ú ingatlanhoz történő 
értékesítését nem támogatja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
A végrehajtásban közreműködik:  
 Településfejlesztési Osztály 
Határozatról értesül:   
 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
 Dr. Németh Mónika jegyző 
 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 
 Településfejlesztési Osztály 
 Juhász Istvánné 

- - - 
 
26./ Napirendi pont tárgya: Az Abony, Szolnoki út 92. sz. alatti, 2964/4 hrsz-ú ingatlan 
értékesítése 
 
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésül 
elmondta, hogy a szakbizottságok megtárgyalták a napirendet és nem támogatták az 
értékesítést. 
 
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 15 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás 
mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot 
hozta:  
 
204/2008. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
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Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva, figyelembe véve a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben és 
Abony Város Önkormányzatának az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, 
valamint elidegenítéséről szóló, többször módosított 17/2007. (IV.26.) számú 
rendeletben foglaltakat, az alábbi határozatot hozza. 
 

Abony Város Képviselő-testülete nem kívánja értékesíteni az önkormányzat tulajdonát 
képező Abony, Szolnoki út 92. sz. alatti, 2964/4 hrsz-ú ingatlant. 
 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
A végrehajtásban közreműködik:  
 Településfejlesztési Osztály 
Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
 Dr. Németh Mónika jegyző 
 Jegyzői Titkárság 
 Településfejlesztési Osztály 
 Lipák Béla 
 Magyar Ferenc 

- - - 
 
27./ Napirendi pont tárgya: A Kécskei u. 1. sz. 4827 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban 
lévő ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása 
 
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, 
hogy két ajánlat érkezett. Pénzügyi és Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság a napirendi 
pontot megtárgyalta, a beérkezett pályázatokat érvényesnek, a pályázatot 
eredménytelennek javasolta nyilvánítani. 
 
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 15 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás 
mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot 
hozta:  
 
205/2008. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva, figyelembe véve az Abony Város Önkormányzata vagyonáról és 
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vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2007. (IV.12.) sz. rendelet 3. számú 
mellékletében foglaltakat, az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony, Kécskei u. 1. sz. alatti, 

4827 hrsz.-ú 2074 m2 területű ingatlanra kiírt pályázatra a Ju-Ró 2002. Kft. által 
benyújtott pályázatot érvényesnek nyilvánítja. 
 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony, Kécskei u. 1. sz. alatti, 
4827 hrsz.-ú 2074 m2 területű ingatlanra kiírt pályázatra a Ma-Bau Kft. által 
benyújtott pályázatot érvényesnek nyilvánítja. 
 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 4827 hrsz-ú önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlan értékesítésére kiírt pályázatát eredménytelennek 
nyilvánítja.  

 
Határidő: 2008. június 30. 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit  
Végrehajtásban közreműködik:  
 Településfejlesztési Osztály 
Értesülnek: Romhányiné Dr. Balogh Edit 
 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
 Dr. Németh Mónika jegyző 
 Településfejlesztési Osztály 
 Ju-Ró 2002. Kft. 
 Ma-Bau Kft. 

- - - 
 
28./ Napirendi pont tárgya: KEOP-1.3.0 Ivóvízminőség-javítási pályázat költségvetési 
tartalmának jóváhagyása 
 
Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, 
hogy az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz. Egyik a költségvetés 
elfogadásáról és önerő biztosításáról szól, a másik az Önkormányzat által biztosított 
önerő terhére megvalósítandó utcák vezetékcseréjéről. Ez esetben meg kell határozni 
az utcákat. 
 
Kérdezte van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és az 1-es számú 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás 
mellett az előterjesztést és az 1-es számú határozati javaslatot elfogadta, és a 
következő határozatot hozta:  
 
206/2008. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
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Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a KEOP 
1.3.0/1.F jelű pályázati kiírásra a település ivóvízminőség javítási és 
ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának megvalósítására.  

 
2. A II. forduló pályázati összege nettó 347.500.000,-Ft. A pályázati I. forduló – 

projekt-előkészítés – költsége nettó 12.200.000,-Ft, mely összeg 15 %-át 
1.830.000,-Ft-ot az Önkormányzat sajáterőként – önerő – biztosítja.  

 
3. A saját forrás összege az Önkormányzat 2008. évi költségvetésében e célra 

elkülönített soron – KEOP Ivóvízminőség javítása – rendelkezésre áll. 
 
Határidő: Pályázat benyújtására, 2008. június 02.  
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik:    

Jegyzői Titkárság 
A határozatról értesül:  

8. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
9. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
10. Dr. Németh Mónika jegyző 
11. KEVITERV PLUSZ Kft. 
12. Jegyzői Titkárság 

 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a kiegészített 2-es 
számú határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás 
mellett az előterjesztést és a kiegészített 2-es számú határozati javaslatot elfogadta, és 
a következő határozatot hozta:  
 
207/2008. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta: 
 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP 1.3.0/1.F pályázat 
megvalósítása során az Önkormányzat által biztosított önerő terhére az alábbi 
vezetékcseréket valósítja meg: 
 
Vezetékcsere 20 % támogatható részből: 

Kossuth tér 
Piac tér 

Báthori út 
Kálvin utca 
Cserép út 
Vasvári út 
Hunyadi út 

Jókai út 
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Vezetékcsere meglévő anyagból: 
Bicskei utca 
Rákóczi utca 

Kodály Z. utca 
 

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

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

Paczáriné Barna Rozália               Bánné Hornyik Mária  
jegyzőkönyvi hitelesítők 

 
 
 
 


