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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 15-én megtartott 

rendkívüli üléséről. 

 

Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Csányi Tibor, Dr. Egedy Zsolt 

alpolgármester, Földi Áron, Kocsiné Tóth Valéria, Kovács László, Krupincza Tibor, Murvainé 

Kovács Rita, Pető Istvánné, Retkes Mária, Szabó András Istvánné képviselő 11 fő 

 

Napirend tárgyalása közben érkezett: Bánné Hornyik Mária, Gulykáné Gál Erzsébet, Habony 

István, Mészáros László, Parti Mihály  

 

Távolmaradását jelezte: Paczáriné Barna Rozália, Dudinszky István 

 

Polgármesteri Hivatal részéről: Dr. Németh Mónika jegyző, Urbán Ildikó aljegyző, Dr. Pástét 

Rita jegyzői titkárságvezető, Valaczkainé Varga Erzsébet településfejlesztési osztályvezető, 

Kovács Teodóra humán közszolgáltatások és munkaügyi osztályvezető, Győri Lászlóné hatósági 

és építésügyi osztály részéről, Pillmayer Lénárdné gazdasági osztály részéről, Vargáné Francsák 

Hajnalka gazdasági osztály részéről, Bankó Gábor okmányirodai ügyintéző, Farkasné Fazekas 

Mária jegyzőkönyvvezető 

 

Intézmény részéről: Kazinczyné Juhász Ildikó Somogyi Imre Általános Iskola 

intézményvezető, Sulyok Istvánné ABOKOM Nonprofit Kft. részéről 

 

Meghívottként jelen volt: Tóth Róbert Kár-Mentor Bt. részéről, Dr. Tóta Áron ügyvéd 

 

Külsős bizottsági tag: Temesközy Tamás 

 

Állampolgári megjelenés: Györe Tibor  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Köszöntötte a jelenlévőket, megállapította, hogy a képviselő-

testület határozatképes.  

 

Jegyzőkönyvi hitelesítők személyére javasolta Dr. Egedy Zsolt és Földi Áron képviselőket. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a jegyzőkönyvi hitelesítők személyéről. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett 

egyetértett Dr. Egedy Zsolt és Földi Áron jegyzőkönyvi hitelesítők személyével. 

 

Ismertette a meghívóban kiadott napirendi pontokat. Levételre javasolta az „Abony és Térsége 

Térségfejlesztési Társulás megszüntetése” című napirendi pontot. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az „Abony és Térsége Térségfejlesztési 

Társulás megszüntetése” című napirendi pont levételéről. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett 

az „Abony és Térsége Térségfejlesztési Társulás megszüntetése” című napirendi pont 

levételét egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
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389/2009. (XII. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Abony és Térsége Térségfejlesztési Társulás megszüntetése című napirendi 

pont levételéről 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva a meghívóban szereplő 

„Abony és Térsége Térségfejlesztési Társulás megszüntetése” című napirendi 

pontot a képviselő-testületi ülés napirendjéről leveszi. 

 

- - - 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az így kialakult napirendi pontok elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal, és 0 tartózkodás mellett 

a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. 

 

 

Zárt ülés: 

Napirend:       Előadó: 

1. Abony Város Önkormányzatának és Intézményeinek  Retkes Mária 

egységes vagyonbiztosítására irányuló közbeszerzési  Közbesz.Ad-Hoc Biz.Elnöke 

eljárás eredményének megállapítása 

 

2. Vasúti kövek felhasználásához kapcsolódó közbeszerzési  Mészáros László 
eljárás eredményének megállapítása    Közbesz.Ad-Hoc Biz.Elnöke 

 

 

Nyílt ülés:  
1. A 2010. évi rendezvényterv elfogadása    Retkes Mária 

Pénzügyi Biz. Elnöke 

 

2. Salgóbányai tábor 2010. évi térítési díjának megállapítása Romhányiné dr. Balogh Edit 

         Polgármester 

 

3. ABOKOM Nonprofit Kft. tagi kölcsön folyósítási kérelme Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

4. Az Önkormányzat és az ACCOR Services Magyarország Romhányiné dr. Balogh Edit 

Kft. közötti szállítási szerződés megszüntetése   Polgármester 

 

5. Hálózathasználati és villamos energiavásárlási szerződés Romhányiné dr. Balogh Edit 

megkötése, valamint a közbeszerzési eljárás megindításá- Polgármester 

hoz szükséges intézkedések megtétele 

 

6. Abony Város Önkormányzat 1/2009. (II. 27.) számú   Romhányiné dr. Balogh Edit 

költségvetési rendeletének módosítása    Polgármester 

 

7. Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és  Kovács László 

szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló   Ügyrendi és Közbizt. Biz. Eln. 

21/2007. (VI. 29.) számú rendeletének módosítása 
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8. Gönczöl Ferenc abonyi lakos területvásárlási igénye a  Romhányiné dr. Balogh Edit 

Hollósi laposra       Polgármester 

 

9. Sebességmérő készülékek működtetésének lehetősége  Romhányiné dr. Balogh Edit 

közreműködő igénybevételével      Polgármester 

 

10. Abony Város Önkormányzata és a GEN-ÉP Zrt. között Romhányiné dr. Balogh Edit 

kötött szerződés módosítása     Polgármester 

 

11. Gyermekétkeztetés 2010. évi intézményi térítési  Retkes Mária 

díjainak meghatározása      Pénzügyi Biz. Elnöke 

 

Zárt ülés: 

1. Elővásárlási jog gyakorlása árverés útján értékesített Romhányiné dr. Balogh Edit 

lakóingatlanra       Polgármester 

 

2. Fellebbezések elbírálása     Habony István 

Szociális és Eü. Biz. Elnöke 

 

- - - 

 

Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját! 

 

Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült! 

 

Zárt ülés után a Képviselő-testület nyílt ülésen folytatta munkáját! 

 

Habony István képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők száma 13 fő 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester az ülésről kiment, így a jelenlévő képviselők 

száma 12 fő 

 

Dr. Egedy Zsolt alpolgármester vette át az ülés vezetését! 

 

1./ Napirendi pont tárgya: A 2010. évi rendezvényterv elfogadása 

 

Napirendi pont előadója: Retkes Mária Pénzügyi Bizottság Elnöke 

 

Retkes Mária: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésül elmondta, hogy az 

Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság és a Pénzügyi Bizottság javasolta, hogy az 

intézményeknél szereplő keretösszegből gazdálkodjanak, más esetekben átcsoportosításra 

kerülhetnek az összegek a későbbiekben. Véleménye szerint meg kell vizsgálni, hogyan lehet 

még csökkenteni az összeget. 

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Bizottsági ülésen is elmondta már, hogy 2010-ben meghívásra 

kerülnek a zenekarok, melyre már a szándéknyilatkozat elkészült. Tavalyi évben 800.000 forint 

támogatást kértek, most ez az összeg 1 millió forint. Amennyiben lehetőség van rá szeretné, ha 

az igényelt összeget megkapnák. 
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Habony István: Szociális és Egészségügyi Bizottság a tegnapi napon tárgyalta az előterjesztést. 

Javasolták, hogy az Egészségügyi Napot május 1. és 15. közötti időintervallumra tegyék át. 

Kérte a testületi tagokat, hogy a bizottság által tett javaslatot fogadják el, annál is inkább, mert 

költségvonzata nincs a rendezvénynek. Javasolta, hogy bázisszinten tervezzék meg a kiadásokat. 

Egységesen fogadják el a bázist, és minden költséghelyen 20 %-kal kevesebbet tervezzenek be. 

A rendelkezésre álló összegből kell kihozni a 2010. évi költségeket. 

 

Kocsiné Tóth Valéria: A bázissal azért nem tud egyetérteni, mert az iskoláknál már annyira 

lefaragtak minden költségből, hogy véleménye szerint más helyről kellene elvenni összeget. 

 

Dr. Németh Mónika: Felhívta a figyelmet, hogy a városi ebédlőt a 2010.-es esztendőtől nem az 

önkormányzat üzemelteti. A vállalkozóval kötött szerződés 4 ingyenes napot tartalmaz, mely 

napokra meg lehet határozni rendezvényeket, hogy a vállalkozó azokra az időpontokra szabaddá 

tudja tenni a helységet. 

 

Habony István: Javasolta, hogy a Vadasparkkal is egyeztessenek, mely két alkalommal 

kívánják igénybe venni a korábban kötött szerződésben szereplő ingyenes napot.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester az ülésre visszajött, így a jelenlévő képviselők 

száma 13 fő 

 

Dr. Egedy Zsolt: Összefoglalta az elhangzottakat. Szociális és Egészségügyi Bizottságnak volt 

javaslata, hogy az Egészség Nap időpontja kerüljön át május 1-15 közé. Pénzügyi Bizottságnak 

két javaslata volt, intézmények esetében a feltüntetett rendezvények szigorú megtartása mellett 

valósuljon meg a pénzügyi átcsoportosítás, mely a határozati javaslatban nem szerepel. Gulykáné 

képviselőasszony javaslata, hogy a Pünkösdölőre 1 millió forintot biztosítsanak a zenekarok 

meghívásával egybekötve. Továbbá javaslatként hangzott el, hogy egységesen csökkentsék 20 

%-kal a kiadásokat rendezvényterv tekintetében. Kocsiné Tóth Valéria javaslata, hogy ne 

csökkentsék. Támogatta az Egészség Nap időpont változtatását, valamint, hogy  az intézmények 

belső átcsoportosítást eszközöljenek. Továbbá Pünkösdölő a fúvószenekari találkozóval együtt 

szerepeljen. Javasolta a rendezvényterv és a hozzá kapcsolódó ajánlások legyenek betervezve a 

2010. évi költségvetésben. Pontosítani kell, hogy az ebédlőt 4 alkalommal, a Vadasparkot két 

alkalommal ingyenesen vehessék igénybe. 

 

Retkes Mária: Egy rendezvény került betervezésre a Városi Ebédlőbe, a Pedagógus Nap.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: A fúvószenekari találkozón részt vevők ebédeltetése is 

megoldható a városi ebédlőben véleménye szerint. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Ajánlásként elfogadható a költségek későbbi átnézése. Tekintettel arra, hogy 

januárban és februárban is lesznek rendezvények, most kell elfogadni a rendezvénytervet.  

 

Kérdezte, van-e több kérdés, hozzászólás? 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy a Városi Egészség Nap május 1-15. 

között kerül megrendezésre. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 

az elhangzott javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy az Intézmények által szervezett 

rendezvények megtartása a 2-es pontban meghatározott keretösszegen belüli átcsoportosítás 

mellett történik. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 

az elhangzott javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a módosított határozati 

javaslat elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a képviselő-testület 12 igen és 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 

az előterjesztést és a módosított határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

392/2009. (XII. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a 2010. évi rendezvényterv elfogadásáról 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Abony Város Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat melléklete szerinti táblázatokban 

foglaltaknak megfelelően a 2010. évi városi rendezvénytervet. 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi városi rendezvényterv 

megvalósításának keretösszegét, összesen 7.341.000,-Ft-ot a 2010. évi költségvetésben 

biztosítja az alábbiak szerint: 

Kiemelt városi rendezvények: 3.746.000,-Ft 

Városi ünnepségek, megemlékezések: 1.095.000,Ft + 40.000,-Ft (koszorúk) 

Sportrendezvények: 795.000,-Ft 

Intézmények, társadalmi szervezetek által szervezett rendezvények: 1.665.000,-Ft 

(a keretösszeg bontását az egyes intézmények és társadalmi szervezetek részére a határozati 

javaslat 4. számú melléklete tartalmazza) 

3. Az Intézmények által szervezett rendezvények megtartása a 2-es pontban meghatározott 

keretösszegen belüli átcsoportosítás mellett történik. 

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

kapcsolatos intézkedések megtételére.  

 

Határidő: 2010. december 31.  

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:  
Gazdasági Osztály 

Jegyzői Titkárság 

A határozatról értesülnek:  

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

Dr. Németh Mónika jegyző 

Urbán Ildikó aljegyző 

Valamennyi osztályvezető 

A rendezvények szervezői 
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2010. évi Városi rendezvények 

 

Időpont Rendezvény Helyszín Szervező fedezet  

 

január  

 

 

Újévi hangverseny 

 

Gyulai 

Aula 

Abonyi Fúvószenekari 

Egyesület 
 

100.000,-Ft 

 

 

február 

13. 

 

Sportbál (Abony Város 

Önkormányzata a díjak 

átadásához támogatást 

nyújt) 

Városi 

Sportcsarn

ok 

1.) Abonyi Sakk Egyesület 

javaslata „az év 

sakkozója” díjra 

2.) sportegyesületek 

1.) 6.000,-

Ft 1 db 

kupa 

2.) 

120.000,- 

Leszállás Párizsban c. 

színdarab 

Gyulai 

iskola 

Aula 

Bihari János Zeneiskola és 

Nagyabonyi Színkör 
- 

 

 

 

 

 

 

május 

 

(1. 

nap) 

vas. 

Városi 

Gyermeknap  

Városi 

Játszótér 

Pingvines Óvoda dolgozói 110.000,-Ft 

Erős Ember 

verseny 

Kossuth 

tér 

Városi Sportcsarnok 120.000,-Ft 

Regionális 

Fúvószenekari 

Találkozó 

Városi 

Sportcsarn

ok 

 

 

Abonyi Fúvószenekari 

Egyesület; 

 

 

800.000,-Ft 

(2. 

nap) 

hétfő 

 

Pünkösdölő 

 

Kossuth 

tér 

Városi Sportcsarnok; 

Művelődési Ház 

 

 

1.000.000,-

Ft 

 1-15. Városi 

Egészségügyi 

Nap 

Városi 

Sportcsarn

ok 

Szociális és Egészségügyi 

Bizottság 

 

 

150.000,-Ft 

 

június 

Átadó 

ünnepség  

   

 

Nyári zenés 

hangversenyek, 

koncertek 

 

Szent 

István 

Római 

Katolikus 

Templom 

 

Abonyi Lajos Műv. Ház, 

Könyvtár és Múzeumi 

Kiállítóhely 

1. alkalom: 

Gospel 

kórus 

útiktg 

60.000,-; 

2. alkalom: 

St. Martin 

koncert 

(fellépti 

díj+szerzői 

jogdíj) 

120.000,-) 

 

július 10.-11. 

Abonyi 

Lovasnapok 

 

 

Vásártér 

 

Abonyi Lovas Klub 

Egyesület 

 

 

400.000,-Ft 

augusztus színdarab Városi 

Sportcsarn

ok 

Bihari János Zeneiskola és 

Nagyabonyi Színkör 
500.000,-Ft 
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október Városi Szüreti 

mulatság 

Somogyi 

iskola 

tornaterme 

Gyöngyszemek Óvodája 

Somogyi Imre Általános 

Iskola 

 

60.000,-Ft 

 

nov. 

 

 

Márton napi 

felvonulás 

 

Kossuth 

tér 

 

Gyulai iskola 

Gulykáné Gaál Erzsébet 

 

50.000,-Ft 

 

december 

Karácsonyi 

rendezvények 

Városi 

Sportcsarn

ok 

Abonyi Lajos Művelődési 

Ház, Gulykáné Gaál 

Erzsébet 

150.000,- 

 Cigányprímás; 

Cigányzenész 

Találkozó 

Városi 

Sportcsarn

ok 

Bihari János Zeneiskola 

Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat 

 

- 

fedezet összesen: 3.746.000,-

Ft 

 

2010. évi Városi Ünnepségek, megemlékezések 

 

időpont ünnepség, 

megemlékezés 

helyszín  szervező fedezet 

 

 január 

16. Doni 

megemlékezés 

Szent István 

Római 

Katolikus 

Templom előtti 

tér 

Múzeum Baráti 

Kör és Abonyi 

Lajos Műv.Ház 

15.000,-(tüzifa, 

hangosítás, 

katonai 

tiszteletadás) 

Magyar Kultúra 

Napja 

Önkormányzat 

díszterme 

Bihari János 

Zeneiskola AMI 
10.000,-Ft 

 

 március 15. 

 

Városi 

megemlékezés 

 

Kossuth tér 

Múzeum Baráti 

Kör és Abonyi 

Lajos Műv.Ház 

Somogyi Imre 

Ált. Isk. 

70.000,-Ft 

hirdetés, 

plakát, 

meghívó; 

színpadépítés  

április József Attila 

Szavalóverseny 

Önkormányzat 

díszterme 

Művelődési Ház 

és Könyvtár 
120.000,-Ft 

(díjak, 

könyvek, 

virágok) 

május Hősök Napja Főtér Múzeum Baráti 

Kör és Abonyi 

Lajos Műv.Ház 

 

5.000,- 

(hirdetés) 

június Trianoni 

megemlékezés 

Millenniumi 

emlékkert 

Múzeum Baráti 

Kör és Abonyi 

Lajos Műv.Ház 

10.000,-Ft 

(hirdetés, 

plakát, 

meghívó) 

június Városi 

Pedagógusnap 

Városi Ebédlő Somogyi Imre 

Ált. Isk.; 

Gyöngyszemek 

Óvodája 

 

205.000,-Ft 

Semmelweis-

nap 

Önkormányzat 

díszterme 

Szociális és 

Egészségügyi 

Bizottság 

100.000,-Ft 

augusztus Anyatejes 

Világnap 

50.000,-Ft 
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Szent István 

napi ünnepség 

Kossuth tér Műv. Ház 320.000,-Ft 

 

október 

 

Aradi 

Vértanúkról 

megemlékezés  

Millenniumi 

emlékpark 

Múzeum Baráti 

Kör és Abonyi 

Lajos Műv.Ház 

10.000,-Ft 

(hirdetés, 

plakát, 

meghívó) 

Zene világnapja  Önkormányzat 

díszterme 

Bihari János 

Zeneiskola AMI 
150.000,-Ft 

Városi 

Ünnepség 

Önkormányzat 

díszterme 

Múzeum Baráti 

Kör és Abonyi 

Lajos Műv.Ház; 

Kinizsi Pál 

Gimn. és Szakk. 

30.000,-Ft 

(plakát, 

meghívó, 

hangosítás) 

fedezet összesen: 1.095.000,-Ft 

Koszorúzásos megemlékezések 

időpont ünnepség, 

megemlékezés 

helyszín  szervező fedezet 

Március 14. Március 14-én 

megemlékezés az 

1848-49-es 

honvédsíroknál 

Római katolikus 

temető és 

református 

temető 

Múzeum Baráti 

Kör 

2 db koszorú 

Március 15. Ünnepség városi Gyulai vagy 

főtér 

Múzeum Baráti 

Kör 

1 db koszorú 

Március 16. Horváth József 

festő szül. 110. évf. 

Házánál – 

Tószegi út 6. 

Múzeum Baráti 

Kör 

1 db koszorú 

Május 4. Mezővárosi Tűzoltó 

társulat utóda 

Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület 

létrehozásának 125. 

évf. 

Emléktábla – 

Köztársaság u. 

2. 

Múzeum Baráti 

Kör 

1 db koszorú 

Május 19. Hősök Napja I. és II. vh. 

emlékmű 

Múzeum Baráti 

Kör 

2 db koszorú 

Június 20. Dr. Györe Pál 

abonyi földbirtokos, 

tart. Hadnagy 

halálának 95. 

évfordulójára 

megemlékezés 

Református 

temető 

Múzeum Baráti 

Kör 

1 db koszorú 

Augusztus 31. Dr. Szántó Ferenc 

vegyész, az egykori 

szegedi József 

Attila 

Tudományegyetem 

professzora 85. évf. 

Emléktábla – 

Munkácsy M. út 

15. 

Múzeum Baráti 

Kör 

1 db koszorú 

Október 6. Aradi vértanúkra 

emlékezés 

Millenniumi 

kert 

Múzeum Baráti 

Kör 

1 db koszorú 

Október 15. Rolkó Gyula 

cserkészparancsnok, 

Abony város 

Emléktábla – 

Gyulai Iskola 

Múzeum Baráti 

Kör 

1 db koszorú 
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díszpolgára 

születésének és 

halálának évf. 120 

éve született 

Október 23. 1956. október 23.  Múzeum Baráti 

Kör 

2 db koszorú 

November 15. Ifj. Temesközy 

István – 

helytörténész 

halálának 20. évf. 

Római katolikus 

kistemető 

Múzeum Baráti 

Kör 

1 db koszorú 

December 5. Diószegi Sándor – 

zeneszerző 

születésének 95. 

évf. 

Református 

temető 

Múzeum Baráti 

Kör 

1 db koszorú 

December 9. Lovassy Sándor – 

ornitológus 

születésének 165. és 

halálának 65. 

évfordulójára 

emlékezés 

Emléktábla – 

Berzsenyi út 

Múzeum Baráti 

Kör 

1 db koszorú 

Koszorúkra tervezett összeg összesen: 40.000,-Ft 

2010. évi sportrendezvények 

 

Időpont Rendezvény Helyszín Szervező Fedezet 

 

január 09.-10. 

Országos 

Teremlabdarúgó 

Torna 

Városi 

Sportcsarnok 

Városi 

Sportcsarnok 

- 

 

február 06. 

Nagy Gábor 

Kézilabda 

Emléktorna 

Városi 

Sportcsarnok 

Abonyi 

Kézilabda Klub 

- 

február 07. Szegfű kupa 

terem 

labdarúgótorna 

Városi 

Sportcsarnok 

MSZP városi 

szervezete 

- 

február 27. Tacskó Klub 

kiállítás 

Városi 

Sportcsarnok 

Városi 

Sportcsarnok 

- 

március Sakkverseny 

Lőrinczi László 

emlékére 

 

Gyulai iskola 

Abonyi Sakk 

Egyesület 
25.000,-Ft 

igényelt 

önkormányzati 

támogatás 

március Regionális 

Óvoda Olimpia 

Városi 

Sportcsarnok 

Gyöngyszemek 

Óvodája 
60.000,-Ft 

március 20. Megyei 

Asztalitenisz 

döntő 

Somogyi iskola Montágh Imre 

Általános Iskola, 

Óvoda és 

EGYMI (Andrási 

István) 

 

30.000,-Ft 
igényelt 

támogatás 

 

szeptember 04.-

05. 

Makai Máté 

Kézilabda 

Emléktorna 

Városi 

Sportcsarnok 

Abonyi 

Kézilabda Klub 

- 
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május 19. Kihívás Napja iskolák, óvodák, 

strand, vásártér 

Fergeteg Triatlon 

SE 
50.000,-Ft 

október Skultéty Sándor 

Birkózó 

Emlékverseny 

Városi 

Sportcsarnok 

Abonyi Birkózó 

Club 

 

- 

 

július 04. 

Ússz az 

Egészségedért 

 

Városi Strand 

 

Fergeteg 

 Triatlon SE 

 

100.000,-Ft 

Fergeteg 

Triatlon 

Verseny 

október 23. Magas István 

futóverseny 

Kossuth tér 80.000,-Ft 

szeptember-

október 

Országos Karate 

Verseny 

Városi 

Sportcsarnok 

POWER Karate 

SE 
400.000,-Ft 

augusztus 

szeptember 

október 

november 

 

Sorsolás szerinti 

mérkőzések 

Városi 

Sportcsarnok; 

Sportpálya 

Abonyi KID FC 

bajnoki 

mérkőzései 

 

- 

szeptember 

október 

november 

Sorsolás szerinti 

mérkőzések 

Városi 

Sportcsarnok 

Abonyi KC 

bajnoki 

mérkőzései 

 

- 

május  Kéttorony túrák Abony és 

környéke 

 

Természetjárók 

Köre 

50.000,-Ft 

 

egész évben 

Abony város és 

környéke 

természetjárója 

  

- 

fedezet összesen: 795.000,- 

 
    

   Intézmények, társadalmi szervezetek által szervezett 2010. évi rendezvények 

 

Szervező Rendezvény Időpont Helyszín Költség 

 

Szivárvány Óvoda és 

Bölcsőde 

 

Bábos Találkozó 

 

június 04. 

Szivárvány 

Óvoda és 

Bölcsőde 

központi 

épülete 

 

20.000,-Ft 

költség összesen: 20.000,-Ft 

 

 

Pingvines Óvoda 

Mesemondó 

verseny 

február  

Pingvines 

Óvoda 

5.000,-Ft 

Versmondó verseny november 5.000,-Ft 

Óvodák 

Találkozója 

november 20.000,-Ft 

költség összesen: 30.000,-Ft 

Montágh Imre 

Általános Iskola, 

Óvoda és EGYMI 

Esélyegyelőség 

napja 

 

május 05. 

Montágh Imre 

Általános 

Iskola, Óvoda 

és EGYMI 

 

40.000,-Ft 

költségek összesen: 40.000,-Ft 
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Bihari János 

Zeneiskola AMI 

Tavaszi tárlat március  

Bihari János 

Zeneiskola 

 

 

 

60.000,-Ft 

összesen 

Chopin 

emlékhangverseny 

(születésének 200. 

évfordulója) 

 

Zenélő –muzsikáló 

udvar 

július 

Őszi tárlat október 

Adventi 

Hangverseny 

november 28. Önkormányzat 

díszterme 

költségek összesen: 60.000,-Ft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyulai Gaál Miklós 

Általános Iskola, 

AMI 

DÖK Fórum    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280.000,-Ft 

összesen 

 

Félévzáró 

záróvizsga és 

kiállítás művészeti 

képzésben 

részesülőknek 

 

január 

 

Gyulai iskola 

Gyulai Kupa 

teremtorna 

február Városi 

Sportcsarnok 

Szakmai hét február 2. 

hete 

Gyulai iskola 

Farsangi Bál február 

Szavalóverseny  

 

március 
1848/49-es 

honvédsírok és az 

intézmény névadója 

síremlékének 

koszorúzása 

 

Gyulai iskola 

és Római 

Katolikus 

Nagytemető 

Sulinap-

rendezvények 

óvodásoknak és 

szülőknek 

 

 március - 

április 

 

 

Gyulai iskola 

Költészet napi 

versmondás 

 

április 11. 

Megyei rajzverseny április vége 

Városi 

népdaléneklési 

verseny 

 

április 

Föld Napja április 21. 

Kistérségi táncgála  május 11. Sportcsarnok 

 Év végi 

hangverseny  

május 29.  

Gyulai iskola 

Gyermeknapi 

rendezvények 

május 

Ballagás június 12. 

Szüreti Bál és 

táncház 

 

október 

Kazinczy Ferenc Kazinczy kúria 
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születésének 

évfordulója 

Adventi vásár december  

Gyulai iskola Karácsonyi 

hangverseny 

december 

költségek összesen: 280.000,- 

 

 

 

Somogyi Imre 

Általános Iskola 

Farsangi karnevál február Sportcsarnok  

280.000,-Ft 

összesen 
Megyei 

Mesemondóverseny 

március  

Somogyi iskola 

központi 

épülete 
Megyei 

Alapműveleti 

matematikaverseny 

 

április 14. 

Tavaszi Zsongás április  

Somogyi iskola 

tornaterme 
Karácsonyi 

ünnepség 

december 

költségek összesen: 280.000,-Ft 

 

Kinizsi Pál 

Gimnázium és 

Szakközépiskola 

(Kinizsi DSE és a 

Fiatalok Egészséges 

Életmódjáért 

Egyesület)  

 

Kinizsi Nap a 

Fiatalokért 

 

 

április 14. 

Városi 

Sportcsarnok; 

Somogyi iskola 

tornaterme; 

Sportpálya 

 

100.000,-Ft 

(támogatásként 

kéri az iskola; 

és 100.000,-Ft 

önrészt vállal) 

költségek összesen: 100.000,-Ft 

 

 

Városi Sportcsarnok 

CAC Berni pásztor 

kiállítás 

október  

Városi 

Sportcsarnok 

- 

 

Zenésztalálkozó november 27. - 

MEGA Játszóház december 04. - 

 

Abonyi Lajos 

Művelődési Ház, 

Könyvtár és 

Múzeumi 

Kiállítóhely és a 

Galambász és 

Díszmadártenyésztők 

Egyesülete 

 

Országos 

Díszgalamb 

Kiállítás  

 

január 28.-31. 

 

Városi 

Sportcsarnok 

 

 

 

 

 

805.000,-Ft 

összesen 

 

 

 

Abonyi Lajos 

Művelődési Ház, 

Könyvtár és 

Múzeumi 

Kiállítóhely 

 

Budavári Éva 

emlékére kiállítás 

 

február 

 

Könyvtár 

előtere 

Találkozások Major 

József és Major 

Gábor részvételével 

 Könyvtár 

Ír est zenekar és 

tánccsoport 

 Gyulai iskola 

színpada 
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Borverseny március Művelődési 

Ház termei 

Húsvéti dísz 

kiállítás 

március Könyvtár 

előtere 

Városi Versmondó 

verseny alsó 

tagozatosoknak 

május Könyvtár 

III. Abonyi 

Nyugdíjas Nap 

június Városi 

Sportcsarnok 

Amatőr 

Fotóverseny és 

kiállítás 

július  Könyvtár 

előterében 

kiállítás 

Részvétel az 

Országos Könyvtári 

Napok 

rendezvényein 

szeptember Könyvtár 

költségek összesen: 805.000,- 

  

 

Abonyi Lajos 

Falumúzeum 

rendezvényei 

125 éves az abonyi 

Ipartestület 

egyeztetés 

szerint 

Múzeum  

 

 

összesen 

50.000,- 

Húsvéti Hímestojás 

kiállítás 

március Könyvtár 

előtere 

Győrbíró Enikó 

keramikus kiállítása 

április Múzeum 

Kiállítás Hősök 

Napja emlékére I. 

és II. világháborús 

relikviák 

 

május 

 

 

 

 

Múzeum 

 
Útépítések 50 évvel 

ezelőtt és ma – 

Abony 

 

július – 

augusztus 

Kulturális Örökség 

Napjai 37. Abonyi 

őszi Tárlat 

 

szeptember 

V. Kézműves 

Bemutató és Vásár 

augusztus-

szeptember 

Abonyi 

gyászjelentésekből 

kiállítás 

november Kegyeleti 

Múzeum 

Budapest 

múzeumi rendezvények költsége összesen: 50.000,- 

  

Múzeum Baráti Kör Estebéddel 

egybekötött 

megemlékezés a 

forradalom és 

szabadságharcról 

Március 14. Gyulai étkező - 

 Ismeretterjesztő 

túra 

Május - június Autóbuszos 

kirándulás 

- 

 Kézműves Múzeumnál  - 
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bemutató és vásár már be van 

írva, mert 

közös 

rendezvény 

 Ismeretterjesztő 

túra 

Szeptember - 

október 

Autóbuszos 

kirándulás 

- 

Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 

rendezvényeinek költsége mindösszesen: 

855.000,- 

Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat 

Romanap augusztus   

intézményi rendezvények összes költsége  1.665.000,- 

 

- - - 

 

2./ Napirendi pont tárgya: Salgóbányai tábor 2010. évi térítési díjának megállapítása 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Dr. Egedy Zsolt: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésül elmondta, hogy a 

korábbi anyagban nem jól számolták ki a összegeket. 

 

Retkes Mária: Pénzügyi Bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatot megtárgyalta és 

javasolta a konkrét térítési díjak elfogadását. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 

az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot 

hozta: 

 

 

393/2009. (XII. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Salgóbányai tábor 2010. évi térítési díjának megállapításáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

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

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a salgóbányai tábor díjait 2010. január 

01-től az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

 

2010. évre tábor díjai 

megnevezés 2010. évi díjak 

 Nettó Áfa Bruttó 

Szállás éj/fő 1 352 Ft 338 Ft 1 690 Ft 
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6 év alatti 

gyermek 

szállás éj/fő 676 Ft 169 Ft 845 Ft 

Sátorozás 

éj/fő 885 Ft 221 Ft 1 106 Ft 

Mosatás 348 Ft  87 Ft 435 Ft 

Komfortos 

faház/nap 8 880 Ft 

2 220 

Ft 11 100 Ft 

 

2. A Képviselő - testület a 368/2009. (XI. 26.) sz. határozatának 1. pontját hatályon kívül 

helyezi. 

 

Határidő:  2010. január 01-től folyamatosan  

Felelős:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

                  Abokom Nonprofit Kft. 

Határozatról értesül:  
 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

 Dr. Németh Mónika jegyző 

 Urbán Ildikó aljegyző 

 Valamennyi Osztályvezető 

 Abokom Nonprofit Kft. 

- - - 

 

3./ Napirendi pont tárgya: ABOKOM Nonprofit Kft. tagi kölcsön folyósítási kérelme 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Dr. Egedy Zsolt: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni nem kívánta. 

 

Retkes Mária: Pénzügyi Bizottsági ülésen elhangzott javaslatként, hogy az ABOKOM 

Nonprofit Kft. felé az önkormányzat részéről meglévő tartozás kerüljön átutalásra, hogy a 

jelenlegi likviditási gondok megoldódjanak. A tagi kölcsön biztosítását pedig a 2010. évi 

költségvetés készítésekor tervezzék be. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Pénzügyi Bizottság kiegészítésével javasolta elfogadásra a határozati 

javaslatot. 

 

Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a Pénzügyi Bizottság 

javaslatával kiegészített határozati javaslat elfogadásáról. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 

az előterjesztést és a Pénzügyi Bizottság javaslatával kiegészített határozati javaslatot 

egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

394/2009. (XII. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abokom Nonprofit Kft. tagi kölcsön folyósítási kérelméről 
 

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 szükségesnek tartja az Önkormányzat 

részéről esedékes tartozás átutalását az ABOKOM Nonprofit Kft. részére 2009. december 

hónapban. 

 

2) Az ABOKOM Nonprofit Kft. 5 millió forint tagi kölcsön iránti kérelmét a 2010. évi 

költségvetés tervezésekor figyelembe kell venni. 

 

Határidő: 2009. december 31., valamint 2010. február 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A határozat végrehajtásban közreműködik:   

Gazdasági Osztály 

A határozatról értesül:                                   

 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

 Dr. Németh Mónika jegyző 

 Abokom Nonprofit Kft. igazgatója    

Gazdasági Osztály 

Jegyzői Titkárság 

- - - 

 

4./ Napirendi pont tárgya: Az Önkormányzat és az ACCOR Services Magyarország Kft. 

közötti szállítási szerződés megszüntetése 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Dr. Egedy Zsolt: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni nem kívánta. 

 

Kérdezte van-e kérdés, hozzászólás. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 

az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot 

hozta: 
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395/2009. (XII. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az önkormányzat és az Accor Services Magyarország Kft. közötti szállítási szerződés 

megszüntetéséről 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi ön kormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a köztisztviselők jogállásáról szóló 

1992. évi XXIII. törvényben és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben 

foglaltakra az alábbi határozatot hozza: 

 

1.) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi az önkormányzat és az 

Accor Services Magyarország Kft. közötti szállítási szerződés közös megegyezéssel 

történő megszüntetését. 

 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 

a megszüntetéshez szükséges okirat aláírására. 

 

Határidő: 2009. december 31. 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A határozatról értesül: 

 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

 Dr. Németh Mónika jegyző 

 Dr. Urbán Ildikó aljegyző 

 Accor Services Magyarország Kft. 

 Valamennyi osztályvezető 

- - - 

 

5./ Napirendi pont tárgya: Hálózathasználati és villamos energia vásárlási szerződés 

megkötése, valamint a közbeszerzési eljárás megindításához 

szükséges intézkedések megtétele 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Dr. Egedy Zsolt: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni nem kívánta. 

 

Urbán Ildikó: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot 9.) ponttal szükséges 

kiegészíteni, mely szerint a Képviselő-testület elfogadja az Eurovill Kft. közvilágítási 

lámpatestek karbantartására tett ajánlatát az előterjesztés 2. sz. mellékletében foglaltak szerint a 

közbeszerzési eljárás lefolytatásáig. A lámpatestek tulajdonjogát a szerződéskötést megelőzően 

tisztázni kell. A karbantartás díját a 2010. évi költségvetésben tervezni kell. Erre azért van 

szükség, mert az E-On-nal korábban kötött közvilágítási szerződés a Villamos energia törvény 

változása miatt 2009. december 31-vel megszűnik. Ennek ismeretében a közvilágítási 

alapfeladatok ellátására közbeszerzési kiírást kell közzé tenni. Az eljárás lefolytatásának 

időtartamára, közvilágítási szerződést kell kötni. Árajánlatokat kértek be, melyre a TIVI Kft. 

18,98,-Ft/kWh egységárat ajánlott. Az E-On Energiaszolgáltató Kft. telefonon tájékoztatta a 

Hivatalt, hogy határozott időtartamra nem kíván szerződést kötni, melyet a későbbiekben írásban 

is közölni fog. Az Első Magyar Infrastruktúra Befektetési Rt-től a mai napig válasz nem érkezett. 
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Kovács László: Elmondta, hogy Abony városában a közvilágítás nagyon rossz. Tisztázni kell 

véleménye szerint a lámpatestek tulajdonjogát. Adott szerződésben az önkormányzat tulajdonába 

vannak-e ezek a lámpatestek? Nem értette, hogy miért kell külön szerződést kötni karbantartásra.  

 

Kocsiné Tóth Valéria: A karbantartási feladatok milyen egyéb költséggel járnak? A tegnapi 

Pénzügyi Bizottsági ülésen erről még nem volt szó. 

 

Habony István: Véleménye szerint a lámpatestek az önkormányzat tulajdonában vannak. 

Kezdeményezte, hogy a jegyző és aljegyző keresse meg a Települések Országos Szövetségét és a 

környező településekkel együtt lépjenek fel, hogy bérleti díjat kérnek a villanyoszlopok 

területfoglalására, továbbá a villanyoszlopok környezetének rendben tartását végezzék el. 

Javasolta, hogy a településfejlesztési osztály kijelölt dolgozója rendszeresen ellenőrizze adott 

területen, miért nem működik a közvilágítás, ebben mindenképpen lépni kell a lakosság 

érdekében. 

 

Urbán Ildikó: Véleménye szerint nem érdemes azon vitát nyitni, hogy kinek a tulajdonában 

vannak a lámpatestek. Mai álláspont szerint nem tudják bizonyítani a tulajdonjogot. Az 

önkormányzat és az E-On között kötött szerződés jelenleg nincs az önkormányzat birtokában. 

Többszöri felhívásra sem kaptak az E-On-tól közvilágítási szerződést. Az intézményekre nem 

fognak közbeszerzést kiírni. A Pénzügyi Bizottsági ülésen nem hangzott el, hogy nem jelent 

plusz költséget, mert a TIVI Kft. fogja megfizetni. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy több mint egy évvel ezelőtt kereste meg őt az 

energiaszolgáltató. Akkor kérdésként elhangzott, mennyit fizet a város közvilágításra. Ez az 

összeg 40 millió forint. Ekkor hangzott el először, hogy közbeszereztetni kellene. Ennek 

akadálya volt korábban, hogy az E-On-nal kötött szerződés 5 évre szólt. Kapcsolattartó személyt 

megjelöltek az E-On részéről a hibabejelentéssel kapcsolatban, de a bejelentések után sem volt 

előrelépés. Ezek után jött olyan észrevétel, hogy legalább 20 %-kal csökkenteni tudják a város 

közvilágítási költségét, ez éves szinten 8 millió forintot jelent, ezért már érdemes szolgáltatót 

váltani. A napokban az E-On kereste meg az önkormányzatot, hogy lejár a szerződés. Az 

előterjesztésben szereplő cég határozott időtartamra is vállalja a szolgáltatást az E-On-nal 

ellentétben. Reményei szerint a szolgáltató váltás következtében a szolgáltatás minőségében is 

bekövetkezik változás.  

 

Habony István: Kérdezte, hogy 2009. decemberében rendelkezésre áll-e az a szerződés, amit 

már a tavalyi évben is kértek. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Válaszul elmondta, hogy levél áll rendelkezésre, melyben a 

szerződés megszűnését közölték. Szerződést a mai napig nem tudták megmutatni. Továbbá 

elmondta még, hogy a karbantartás és az áramszolgáltatás költsége nem válik ketté, csak a 

közbeszerzésben kell külön szerepeltetni. 

 

Habony István: Ezek szerint jelen pillanatig sincs a szerződés az önkormányzat birtokában. Ez 

számára teljesen meglepő. Hivatalnak saját jogásza van, ebben az esetben miért nem intézkedett? 

Szerződés hiányában, hogyan bizonyítja az E-On, hogy lejár a szerződés december 31-én. 

Véleménye szerint a cég gazdasági erőfölénnyel élt vissza, mely büntethető. Változatlanul 

fenntartotta, azon javaslatát, hogy a környező településekkel fogjanak össze, és a bérleti díj 

fizetését érvényesítsék. Nem tudja ezt megszavazni, mert nincs megfelelő háttere az 

előterjesztésnek. Korszerűsítésről nincs meg a számla és a jegyzőkönyv, jelen esetben nincs meg 
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a szerződés. Véleménye szerint ez mind olyan súlyos fogyatékosság, mely a számviteli 

törvénybe ütközik. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Annyit közölt az E-On, hogy megszűnik a szerződés december 

31-vel és január elsejétől nem lesz közvilágítás. A hivatal azon dolgozik, hogy végre meg 

tudjanak szabadulni ettől a cégtől. Jelenleg a város számára legkedvezőbb megoldás a 

közbeszerzés elindítása, addig pedig határozott idejű szerződés megkötése a közvilágítási 

szolgáltatásra. Amennyiben lehetőség van a közbeszerzés elindítására és a beérkezett ajánlatok 

8-10 millióval kevesebbről szólnak, már megérte a váltás. 

 

Parti Mihály képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők száma 14 fő 

 

Dr. Egedy Zsolt: Véleménye szerint az, hogy a szolgáltató levélben közli, megszűnt a 

szerződés, jogilag nem egyenértékű a szerződés felmondásával. A parlament döntése értelmében 

liberalizálták az energia áfáját, így az E-On tiszta helyzetet teremtett, hogy a szerződés lejártáról 

levélben értesítette az önkormányzatot. Közbeszerzés elindításának feltétele, hogy jelenleg 

határozott idejű szerződést kell kötni az eljárás lefolytatásig. A világítás korszerűsítése 10 éve 

volt, akkor 10 %-ot adott az akkori Titász és 90 %-ot az önkormányzat. Tudomása szerint a 

világítótestek az E-On birtokába kerültek, annál is inkább, mert nem volt lehetősége az 

önkormányzatnak, hogy saját beruházásként valósítsa meg. Rendszer úgy épül fel, hogy van a 

hálózat világítótest nélkül, ennek a tulajdonosa az E-On. Két tételből áll össze a mindenkori díj, 

ebbe tartozik a világítótestek karbantartási költsége is. A közvilágítás biztosítására a TIVI Kft-

vel kötnek szerződést, míg a karbantartási munkákra az Eurovill Kft-vel. Felhívta a figyelmet 

arra, hogy nagyon oda kell figyelni, hogyan fogják majd megpályáztatni a közbeszerzésben. 

Nem mindegy, hogy világítótestek hibásodása hogyan szerepel, nemcsak a használat 

következménye lehet, hanem az energia ingadozásából is adódhat. Véleménye szerint az 

önkormányzatok térségen belüli megkeresését meg lehet fontolni, olyan települések, ahol még 

nem írtak ki önállóan közbeszerzést, akkor talán kistérségi szinten meg lehet oldani. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: A környező önkormányzatok tekintetében folyamatban van a 

közbeszerzés. Többcélú Kistérségi Társulási ülésen volt róla szó. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy elfogadják az Eurovill Kft. 

közvilágítási lámpatestek karbantartására tett ajánlatát az előterjesztés 2. sz. mellékletében 

foglaltak szerint a közbeszerzési eljárás lefolytatásáig. A lámpatestek tulajdonjogát a 

szerződéskötést megelőzően tisztázni kell. Továbbá, hogy a karbantartás díját a 2010. évi 

költségvetésben tervezni kell. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett 

az elhangzott javaslatot elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy kérik a TÖOSZ-szal történő 

kapcsolatfelvételt a villanyoszlopok területfoglalási díjának megállapítása tárgyában. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 

az elhangzott javaslatot elfogadta. 



 21 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a módosított határozati 

javaslat elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen és 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett 

az előterjesztést és a módosított határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

396/2009. (XII. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Rendszer hálózathasználati és villamos energia vásárlási szerződés megkötéséről, valamint 

a közbeszerzési eljárás megindításához szükséges intézkedések megtételére. 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször 

módosított 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot 

hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő testülete a TIVI Kft-vel a rendszer 

hálózathasználati és villamos energia vásárlási szerződés megkötését jóváhagyja az 

eljárás lefolytatásának időtartamára.  

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő testülete felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh 

Edit polgármestert a rendszer hálózathasználati és villamos energia vásárlási szerződés 

megkötésére. 

 

3. Abony Város Önkormányzata a 2010. évi költségvetésében villamos energia szolgáltatás 

díj sorába a hálózathasználati és villamos energiavásárlási díjat tervezni kell. 

 

4. Abony Város Önkormányzata a szolgáltató kiválasztására Kbt. IV. fejezete szerint nyílt 

közbeszerzési eljárást folytat le. 

 

5. A Képviselő-testület a rendszer hálózathasználati és villamos energia vásárlási szerződés 

megkötése tárgyú közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatásával a Kár - Mentor 

Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. - t bízza meg. 

 

6. A megbízási díj nettó 2.500.000,-Ft, melyet a 2010. évi költségvetésben tervezni kell. 

 

7. Abony Város Önkormányzat Képviselő testülete felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh 

Edit polgármestert a Kár - Mentor Szolgáltató és Kereskedelmi Bt-vel a megbízási 

szerződés megkötésére. 

 

8. Abony Város Önkormányzat Képviselő testülete a rendszer hálózathasználati és villamos 

energia vásárlási szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó 

feladatok ellátásához megbízza Retkes Mária (2740 Abony, Kapisztrán u. 43.) Mészáros 

László (2740 Abony Vasút út 104.) Urbán Ildikó (5081 Szajol, Ady Endre u. 26.) Csányi 

Tibor (2740 Abony, Kodály Z. u. 58. és Kovács János (5200 Törökszentmiklós, Petőfi út 

42/1.) személyeket az AD HOC bizottságban való részvételre. 

 

9. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Eurovill Kft. közvilágítási 

lámpatestek karbantartására tett ajánlatát az előterjesztés 2. sz. mellékletében foglaltak 

szerint a közbeszerzési eljárás lefolytatásáig. A lámpatestek tulajdonjogát a 

szerződéskötést megelőzően tisztázni kell. A karbantartás díját a 2010. évi 

költségvetésben tervezni kell. 
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10. Képviselő-testület kérte a TÖOSZ-szal történő kapcsolatfelvételt a villanyoszlopok 

területfoglalási díjának megállapítása tárgyában. 

 

Határidő:  2009. december 19. 

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 

 Urbán Ildikó aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 Kár – Mentor Bt. 

 TIVI Kft. 

 Eurovill Kft.  

- - - 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester az ülés vezetését átvette Dr. Egedy Zsolt 

alpolgármestertől. 

 

6./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat 1/2009.(II.27.) számú költségvetési 

rendeletének módosítása 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésül 

elmondta, hogy az előterjesztés melléklete tartalmazza, hogy a céltartalékból hová kerültek 

átcsoportosításra összegek. Adott intézmény karbantartására előirányzott költség ott került 

felhasználásra. 

 

Retkes Mária: Pénzügyi Bizottság a rendelet-módosítást megtárgyalta. Kérdésként merült fel az 

előző testületi ülésen a bérmaradvánnyal kapcsolatban, hogy vizsgálják meg felhasználható-e a  

közalkalmazottak elmaradt második félévi étkezési jegyének biztosítására. Az előterjesztésben 

szereplő rendelet-módosítás nem tartalmazza, hogy átcsoportosításra került volna. Kérdezte, 

hogy miért nem szerepel a rendelet-módosításban? Kérte, hogy a Pénzügyi Bizottsági üléseken 

minden esetben képviselje valaki a gazdasági osztályt, mert a felmerülő kérdésekre nem tudnak 

választ kapni sok esetben. Pénzügyi Bizottság javaslata, amennyiben átcsoportosítható a 

bérmaradvány a közalkalmazottak étkezési utalványára fordítsák, mely 2009. évben kerüljön 

kiosztásra, mert januártól adóköteles lesz. 

 

Pillmayer Lénárdné: Válaszul elmondta, hogy bérmegtakarítás elosztható a közalkalmazottak 

és köztisztviselők részére. 

 

Dr. Németh Mónika: Elmondta, hogy az átcsoportosításra lehetőség van, de az érvényben lévő 

szerződés szerint megrendelni már nem lehet, decemberben júniusig visszamenőleg. Az 

érvényben lévő szerződés lehetőséget biztosít ajándékutalványra, amely jelenleg is 

megrendelhető, továbbá december hónapra rendelhető meg az étkezési utalvány, tehát egyszeri 

6000 forintos értékben.  
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Dr. Egedy Zsolt: Javaslata, hogy a bérmaradvány összegét osszák el a köztisztviselői és 

közalkalmazotti összlétszámmal és decemberben kerüljön kifizetésre. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ennek semmi akadálya nincs, átcsoportosításra be lehet hozni. 

 

Retkes Mária: Pontos létszámot és összeget nem tudtak mondani a bizottsági ülésen. Javaslata, 

hogy a bérmaradvány december hónapban kerüljön kifizetésre a közalkalmazotti és 

köztisztviselői létszámra elosztva. 

 

Dr. Németh Mónika: Köztisztviselők és közalkalmazottak esetében 3 x 7150 forintos 

ajándékutalványra van lehetőség. Plusz a közalkalmazottak részére decemberre egy havi étkezési 

utalvány. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a rendelet-módosítás 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 

az előterjesztést és a rendelet-módosítást egyhangúlag elfogadta, és a következő rendeletet hozta: 

 

Abony Város Önkormányzat 30/2009. (……) sz. rendelete 
az  Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II.27.) 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 1/2009 (II.27.) számú Abony Város 

Önkormányzat  2009. évi költségvetési rendeletét (továbbiakban R.) – az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

1. § 

 

A R. 3.§-ban a bevételi és kiadási főösszegei: 

 - bevételi főösszegei    4 129 518 e Ft, 

   ebből a finanszírozási műveletek bevétele 21 915 e Ft 

 

 - kiadási főösszegei     4 129 518 e Ft, 

   ebből a finanszírozási műveletek kiadása 16 067 e Ft. 

 

2. § 

 

 (1) Az R. 1. b. számú melléklete az alábbiakban módosul: 

1. Működési kiadások előirányzata: 2 296 267 e Ft,: 

Ebből: 

 - személyi jellegű kiadások előirányzata:                           944 226 e Ft 

 - munkaadókat terhelő járulékok előirányzata:                  325 621 e Ft 

 - dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata:                  819 647 e Ft  
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 - támogatásértékű kiadások előirányzata:                            38 545  e Ft 

 -végleges pénzeszköz átadás előirányzata:                          12 816  e Ft 

 - társadalom és szoc.pol.juttatás kiadásának előirányzata:140 779 e Ft 

 - ellátottak pénzbeli juttatás kiadásának előirányzata:         14 633 e Ft. 

 (2)     2. A felhalmozási kiadások előirányzata: 332 451 e Ft-ra módosul:         

            Ebből: 

  - intézményi beruházási kiadások előirányzata:                     7 892 e Ft 

  -önkormányzati beruházási kiadások előirányzata:            311 412 e Ft 

  - végleges pénzeszköz átadás áh-kivülre kiad.előirányzata: 11 647 e Ft  

  - kölcsön nyújtásának kiadási előirányzata:                            1 500 e Ft. 

(3)     3. Felújítási kiadások előirányzata:  346 181 e Ft-ra módosul:  

 Ebből: 

  - önkormányzati felújítás kiadási előirányzata:  346 181 e Ft. 

(4)    4. Céltartalékok kiadási előirányzata:  1 138 552 e Ft-ra módosul: 

             Ebből: - működési céltartalék előirányzata:                  12 397e Ft 

  - felhalmozási céltartalék előirányzata:         1 126 155 e Ft. 

(5)   6. Hitelek törlesztési kiadási előirányzata:  16 067 e Ft. 

 

 

3. § 

 

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

 

 

 Romhányiné Dr. Balogh Edit  sk.   Dr. Németh Mónika sk. 

              polgármester        jegyző 

 

 

        Dr. Németh Mónika sk. 

         jegyző 

 

 

Javasolta, hogy Abony Város Önkormányzat Intézményeinél foglalkoztatott dolgozóknak, 

valamint a Védőnői szolgálatnál, az Iskola Egészségügyi Szolgálatnál állományban lévő 

dolgozóknak  2009. december hónapra étkezési utalványt ad, 309 fő részére 6000,- Ft értékben 

összesen: 1 854 000,- Ft összegben. Továbbá Abony Város Önkormányzat az Intézményeinél 

foglalkoztatott dolgozóknak, valamint a Polgármesteri Hivatalnál, a Védőnői szolgálatnál, az 

Iskola Egészségügyi Szolgálatnál dolgozók részére, a természetbeni juttatáson belül évi 3 

alkalommal adható 7 150,- Ft értékű ajándékutalványt ad 373 fő részére, melynek összege 

összesen: 8 000 850,- Ft. A fenti összeget a Polgármesteri Hivatalnál a 2009. évi 

bérmaradványának terhére biztosítják. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott határozati javaslat 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 

az elhangzott határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
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397/2009. (XII. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A Polgármesteri Hivatalnál a 2009. évi személyi juttatás előirányzat maradványának 

felosztásáról  

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat az Intézményeinél foglalkoztatott dolgozóknak, valamint a 

Védőnői szolgálatnál, az Iskola Egészségügyi Szolgálatnál állományban lévő dolgozóknak  

2009. december hónapra étkezési utalványt ad, 309 fő részére 6000,- Ft értékben összesen: 

1 854 000,- Ft összegben. 

2. Abony Város Önkormányzat az Intézményeinél foglalkoztatott dolgozóknak valamint a 

Polgármesteri Hivatalnál, a Védőnői szolgálatnál, az Iskola Egészségügyi Szolgálatnál 

dolgozók részére, a természetbeni juttatáson belül évi 3 alkalommal adható 7 150,- Ft értékű 

ajándékutalványt ad 373 fő részére, melynek összege összesen: 8 000 850,- Ft. 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő – testülete a Polgármesteri Hivatalnál a 2009. évi 

bérmaradványának terhére biztosítja. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A határozat végrehajtásban közreműködik:   

Gazdasági Osztály 

Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

A határozatról értesül:                                   

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

Dr. Németh Mónika jegyző 

 Urbán Ildikó aljegyző    

Valamennyi Osztályvezető 

Valamennyi Intézményvezető 

Jegyzői Titkárság 

- - - 

 

7./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007.(VI.29.) számú 

rendeletének módosítása 

 

Napirendi pont előadója: Kovács László Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Elnöke 

 

Kovács László: 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, hogy szavazzanak az előterjesztés és a rendelet-módosítás 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 

az előterjesztést és a rendelet-módosítást egyhangúlag elfogadta, és a következő rendeletet hozta: 
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Abony Város Önkormányzat 31/2009. (XII. 19.) sz. rendelete 
a  képviselő-testület és szervei  szervezeti és működési szabályzatáról szóló  

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

 

Abony Város Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. 

Törvény 44/A. § (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 

1990. évi LXV.  törvény 16. § (1) és 18. § (1) bekezdéseiben biztosított jogkörében eljárva 

Abony Város Önkormányzatának 21/2007.(VI. 29.) számú rendeletét (továbbiakban: R) az 

alábbiak szerint módosítja: 

1. § 

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

2.§ 

E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.  

Kelt: Abony, 2009. december 15. 

 

 Romhányiné Dr. Balogh Edit  sk.   Dr. Németh Mónika sk. 

            polgármester      jegyző 

 

 

Kihirdetve: Abony, 2009. december 19. 

 

        Dr. Németh Mónika sk. 

         jegyző 

 

 

31/2009. (XII.15.) számú rendelet melléklete 

7. sz. melléklet 

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  

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

 

421100  Út, autópálya építése 

522110  Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

522130  Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 

562912  Óvodai intézményi étkeztetés 

562913  Iskolai intézményi étkeztetés 

581400  Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 

649000  Egyéb pénzügyi közvetítés 

661902  Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység 
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682001  Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

682002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

841112  Önkormányzati jogalkotás 

841114  Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841115  Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841116  Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz  

              kapcsolódó tevékenységek 

841117  Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841118  Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

841127  Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

841132  Adóigazgatás 

841133  Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 

841191  Nemzeti ünnepek programjai 

841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

841221 Egészségügy területi igazgatási és szabályozása 

841222 Oktatás területi igazgatása és szabályozása 

841223 Kultúra területi igazgatása és szabályozása 

841224 Sport, rekreáció területi igazgatása és szabályozása 

841225 Környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása és szabályozása 

841226 Vízügy területi igazgatása és szabályozása 

841227 Lakáspolitika területi igazgatása és szabályozása 

841228 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása 

841229  Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, 

kisebbségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok területi igazgatása és 

szabályozása 

841321  Ipar területi igazgatása és szabályozása 

841322  Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása 

841323 Földügy területi igazgatása és szabályozása 

841324  Energia és ásványi erőforrások területi igazgatása és szabályozása 

841325 Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása 

841326 Közlekedés területi igazgatása és szabályozása 

841327 Hírközlés területi igazgatása és szabályozása 

841328 Turizmus területi igazgatása és szabályozása 

841329 Kis- és nagykereskedelem területi igazgatása és szabályozása 

841332  Foglalkoztatás-, munkaügy területi igazgatása és szabályozása 
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841334 Munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzés területi igazgatása és szabályozása 

841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő 

szolgáltatások 

841402  Közvilágítás 

841403  Város-, községgazdálkodási m.n.s szolgáltatások 

841901  Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 

851011  Óvodai nevelés, ellátás 

851012  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

852011  Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 

(1-4. évfolyamon) 

852012  Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,  

             oktatása (1-4. évfolyam) 

852021  Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.) évfolyam 

852022  Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,  

              oktatása (5-8. évfolyam) 

852031  Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 

852032  Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és 

bábművészeti ágban 

853111  Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13.évfolyam) 

853114  Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13.évfolyam) 

853121  Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) 

853124  Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13.évfolyam) 

853211  Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti  

    oktatás a szakképzési évfolyamokon 

853221  Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati  

    oktatás a szakképzési évfolyamokon 

855911  Általános iskolai napközi otthoni nevelés 

855912  Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 

855914  Általános iskolai tanulószobai nevelés 

855915  Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

855931  Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 

855932  Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 

856011  Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

856020  Pedagógiai szakmai szolgáltatások 

856099  Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

862101  Háziorvosi alapellátás 
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862102  Háziorvosi ügyeleti ellátás 

862211  Járóbetegek gyógyító szakellátása 

862212  Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 

862213  Járóbetegek gyógyító gondozása 

862231  Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

862301 Fogorvosi alapellátás 

869041  Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás 

869042  Ifjúság-egészségügyi gondozás 

882111  Rendszeres szociális segély 

882112  Időskorúak járadéka 

882113  Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

882114  Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 

882115  Ápolási díj alanyi jogon 

882117  Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

882118  Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

882119  Óvodáztatási támogatás 

882122  Átmeneti segély 

882123  Temetési segély 

882124  Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

882125  Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 

882129  Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 

882202  Közgyógyellátás 

882203  Köztemetés 

889101  Bölcsődei ellátás 

889935  Otthonteremtési támogatás 

889936  Gyermektartásdíj megelőlegezése 

889942  Önkormányzatok által nyújtott lakás támogatás 

889957  Hadigondozotti pénzellátások 

890441  Közcélú foglalkoztatás 

890442  Közhasznú foglalkoztatás 

890443  Közmunka 

910121  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

910122  Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

910123  Könyvtári szolgáltatások 

910201  Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
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910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 

910204  Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

910501  Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 

910502  Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

931102  Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 

931204  Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

931301  Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

931903  Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 

932918  Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás 

949900  M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

 

- - - 

 

8./ Napirendi pont tárgya: Gönczöl Ferenc abonyi lakos területvásárlási igénye a Hollósi 

laposra 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni nem 

kívánta. 

 

Retkes Mária: Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és javasolta az ingatlan 

értékesítését 200.000 Ft értékben. Továbbá javasolta, hogy a terület kerüljön megosztásra az 

értékesítést megelőzően, melynek költségét a kérelmező viseli.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy a vevőt nem érdekli a megosztás, a területet nem 

kívánja beépíteni. A terület tisztántartását szeretné megoldani, úgy hogy körbekerítené. Lényeg, 

hogy művelni és karbantartani szeretné a területet. Az önkormányzat nem tud oda építeni, nádat 

kell vágni, gondozni a területet, mely plusz költségekkel jár. 

 

Dr. Németh Mónika: A rendezési tervet, mint rendeletet kell módosítani, hogy be lehessen 

jegyeztetni a területre a tilalmat. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Kérdezte, hogy a rendezési tervet is változtatni kell? 

 

Dr. Németh Mónika: Igen, mert a tilalmat csak így lehet bejegyeztetni. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Javasolta, hogy a területet egyben értékesítsék.  

 

Habony István: Véleménye szerint rendelkeznek annyi emberrel, hogy a karbantartást el 

lehessen végeztetni az önkormányzat részéről. Nem javasolta a terület értékesítését. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Amennyiben megfelelő szerződést kötnek a kérelmezővel, akkor nem lehet a 

későbbiekben probléma. Körbekerítés szempontjából is jó lenne az értékesítés. 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Testület kétféleképpen dönthet, vagy eladja, vagy nem, 

ugyanannyi érv szól ellene, mint mellette. 

 

Krupincza Tibor: Véleménye szerint a terület sokkal értékesebb, mint a kérelmező által tett 

ajánlat. Javaslata, hogy más helyről származó építési törmelékkel fel lehetne tölteni a területet. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Krupincza Tibor által javasoltakat gondolati szinten jónak tartotta, de nem 

támogatta. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a terület értékesítésének elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 3 igen és 8 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett a 

terület értékesítését nem fogadta el, és a következő határozatot hozta: 

 

398/2009. (XII. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Gönczöl Ferenc abonyi lakos területvásárlási igényéről a Hollósi laposra 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször 

módosított 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot 

hozza: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő testülete a Szapáry úton lévő 5281 helyrajzi számú 

önkormányzati ingatlanra vonatkozó tájékoztatóban foglaltakat megismerte, az ingatlan 

eladását nem támogatta. 

 

Határidő:  2009. december 15. 

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 

 Urbán Ildikó aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 Gönczöl Ferenc (Abony, Czuczor G. út 4.) 

 

- - - 

 

9./ Napirendi pont tárgya: Sebességmérő készülékek működtetésének lehetősége közreműködő 

igénybevételével 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni nem 

kívánta. 
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Kovács László: Parti Mihály felvetése volt, hogy a városnak szüksége van sebességmérő 

készülékre, ami jó bevételi forrást is jelentene. Az előterjesztésben cég bemutatás van, de aláírás 

nélkül, véleménye szerint ez komolytalan ajánlat, melyet nem tud támogatni. Javasolta, hogy 

vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy az önkormányzat hasonló típusú készüléket hogyan és 

milyen formában tud megvásárolni.  

 

Retkes Mária: Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, nem javasolta szerződés 

megkötését az előterjesztésben szereplő céggel. Véleménye szerint más cégtől is kérjenek be 

ajánlatot. 

 

Habony István: Egyetértett Kovács László által elmondottakkal. A cég által írt levélben 

nincsenek referenciák, nincs aláírás, ez komolytalan ajánlat. Véleménye szerint sértő a 

képviselők számára, hogy a jegyzői titkárság ilyen anyagot kiküldött. Át kell gondolni Abony 

közbiztonságát, erről egyeztetést kell kezdeményezni a rendőrséggel. Javasolta, hogy vegyenek 

fel még egy fő közterület-felügyelőt és 5-6 polgárőrt. Nem támogatta az ilyenfajta megoldást. 

 

Bánné Hornyik Mária az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők száma 15 fő 

 

Parti Mihály: Abból az álláspontból indult ki, hogy a város lakosságának biztonságát hogyan 

lehet megoldani leghatékonyabban. A környező települések összefogásával tudná elképzelni a 

közbiztonság javulását. Meg kell vizsgálni, hogy a törvény milyen lehetőséget biztosít ilyen 

esetekre. Véleménye szerint sebességmérő készülék beszerzésének van létjogosultsága 

Abonyban. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy az előterjesztés azért került a testület elé, mert 

nagyon sokszor elhangzott már, hogy gondot okoz a városban a gyorshajtás és fel kell lépni 

velük szemben. Véleménye szerint a testületi tagok közül senki részéről nem érkezett javaslat, 

amiből a hivatal dolgozói előterjesztést tudtak volna készíteni. Az előterjesztésben szereplő cég 

kereste meg a hivatalt, hogy ilyen készülékek beszerelésével és működtetésével foglalkoznak, 

ezek alapján készült az előterjesztés. 

 

Csányi Tibor: Véleménye szerint a felmerült gyorshajtással kapcsolatos problémának nagyobb 

a füstje, mint a lángja. Elmúlt 5 évben nem nagyon hallott olyan esetről, mely gyorshajtás miatt 

okozott volna balesetet Abonyban. Nem javasolta, hogy büntető kommandót hozzanak Abonyba.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, hogy a határozati javaslat szövege arról szól, hogy felhatalmazzák a 

polgármestert, hogy szándékukat fejezzék ki a sebességmérő berendezés megvalósulására, ez 

jelenleg másról nem szól. Véleménye szerint ezzel is inkább a kisebb szabálytalanságot 

elkövetőket büntetnék súlyosan. Javasolta, hogy a Rendőrkapitányság a felmerült problémának a 

szakmai hátterét vizsgálja meg, és a gyorshajtókat szűrjék ki és büntessék őket a jogosítvány 

bevonásával. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Két irányba ment el a vita. Egyik rész azt mondta, hogy nem kell 

ide büntető kommandó, a másik rész pedig, hogy oldják meg a gyorshajtási problémákat. 

Javasolta szavazzanak arról, hogy kell-e ebben az ügyben továbblépni, vagy sem. 

 

Habony István: Javaslata vizsgálják meg annak lehetőségét, hogyan lehet a közbiztonságot 

javítani. Megfelelő embereket kell foglalkoztatni erre a feladatra, megfelelő javadalmazási 

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

14 fő 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy a Leika Vendéglátóipari Bt-vel 

sebességmérő készülékek működtetésére vonatkozó szerződés előkészítését nem támogatja. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 

az elhangzott javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy komplex intézkedési terv elkészítését 

kérik a Rendőrséggel és a Polgárőrséggel közösen. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 

az elhangzott javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy saját traffipax beszerzés lehetőségét 

megvizsgálják (lízingelés, vagy vásárlás). 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 

az elhangzott javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

Gulykáné Gál Erzsébet képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők 

száma 15 fő 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a kiegészített határozati 

javaslat elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 

az előterjesztést és a kiegészített határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

399/2009. (XII. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Sebességmérő készülékek működtetésének lehetősége közreműködő igénybevételével 

 

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 Leika Vendéglátóipari Bt-vel sebességmérő készülékek 

működtetésére vonatkozó szerződés előkészítését nem támogatta. 

 

2.) Képviselő-testület kérte komplex intézkedési terv elkészítését a rendőrséggel és a 

Polgárőrséggel közösen. 

 

3.) Képviselő-testület javasolta saját traffipax beszerzés lehetőségének megvizsgálását 

(lízingelés, vagy vásárlás). 
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Határidő:  2009. március 30. 

Felelős:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

 Dr. Németh Mónika jegyző 

 Urbán Ildikó aljegyző 

 Valamennyi osztályvezető 

- - - 

 

10./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzata és a GEN-ÉP Zrt. között kötött 

szerződés módosítása 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni nem 

kívánta. 

 

Kérdezte van-e kérdés, hozzászólás. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 

az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot 

hozta: 

 

400/2009. (XII. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzata és a GEN-ÉP Zrt. között létrejött szerződés módosításáról 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször 

módosított 1990. évi LXV. törvény 80.§ (1), a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXIXX. 

törvény 303. § bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület Abony Város Önkormányzat és a GEN-ÉP Építési Zrt. között 

létrejött szerződés módosítását a határozat melléklete szerint jóváhagyja 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a 

határozat mellékletét képező szerződés módosítás aláírására. 

 

Határidő:    2009. december 31. 

Felelős:    Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

Településfejlesztési Osztály 

Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
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  Dr. Németh Mónika jegyző 

  Urbán Ildikó aljegyző 

 Valamennyi Osztályvezető 

 GEN-ÉP Zrt 

 Székács Műszaki Tervező, Tanácsadó, Szakértő és Műszaki Ellenőr Egyéni Cég 

 Eunitas Kft 

 

                 400./2009.(XII. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

Vállalkozási Szerződés 

módosítás 

 

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

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

GEN-ÉP Építési Zrt. Cégjegyzék szám: 03-10-100410, Kecskemét 6000 Halasi út 19/A. 

adószám: 14770603-2-03 (továbbiakban: Vállalkozó), képviseli: dr. Kálló János vezérigazgató 

között (továbbiakban: Felek) 

 

Megrendelő és a Vállalkozó között 2009. 10. 01 – én vállalkozási szerződés jött létre a KMOP-

4.3.2-2008-0008 azonosítószámú „ Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú 

járóbeteg szakellátás fejlesztése  című projekt keretén belül az abonyi egészségház 

építésének/munkáinak komplett kivitelezésére. 

 

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXIXX. törvény 303. § alapján a Felek a vállalkozási 

szerződést az alábbiak szerint módosítják: 

 

A szerződés 13.2. pontja az alábbira módosul:  

13.2. A kivitelezés felelős műszaki irányítója vállalkozó részéről 

   Felelős műszaki vezető: Szűcs Viktor 

   Lakhelye: 2750 Nagykőrös, Krúdy Gyula út 23. 

   Kategóriája: MV-ÉP/A-13-51583/2014.09.09  ME-É-I.-13-51583/2014 

   Névjegyzék száma: 13-51583 

 A vállalkozó látja el a szerződéses munkák felelős műszaki vezetését, melynek költségét 

a vállalkozási ár tartalmazza. 

 

A szerződés jelen szerződés - módosítással nem érintett részei változatlanok maradnak. 

 

A jelen szerződés módosítás 4 szó szerint megegyező eredeti példányban készült, a szerződő 

felek elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írták 

alá. 

Jelen módosítást a Képviselő-testület a 400/2009. (XII. 15.) sz. határozatával jóváhagyja. 

 

Abony, 2009. december …. 

 

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

Abony Város Önkormányzat                                           GEN-ÉP Építési Zrt. 

Romhányiné Dr. Balogh Edit       dr. Kálló János  

            polgármester        vezérigazgató 

- - - 
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11./ Napirendi pont tárgya: Gyermekétkeztetés 2010. évi intézményi térítési díjainak 

meghatározása 

 

Napirendi pont előadója: Retkes Mária Pénzügyi Bizottság Elnöke 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni nem 

kívánta. 

 

Retkes Mária: Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és javasolta a napirend 

levételét és a holnapi napon történő megtárgyalását. 

 

Urbán Ildikó: Az előterjesztésben az idei évi árak, azért szerepelnek így, mert a Vállalkozási 

Szerződésbe külön tételként jelenik meg. Éppen ezért egy újabb határozati javaslat került 

kiosztásra, melynek elfogadását javasolta. 

 

Kovács László képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők száma 14 fő 

 

Retkes Mária: Véleménye szerint az előterjesztésben alapanyagárak szerepelnek, így 

ellentmondás lesz, ami nagy eltéréseket eredményez. Javasolta, hogy holnapra készítsenek egy 

olyan táblázatot, ami követi az alapanyagnormát, így jönne ki a jó térítési díj. Jelenlegi 

táblázatban szereplő adatokat nem tudja elfogadni. Problémát abban látja, hogy a Pénzügyi 

Bizottság ülésén nem volt jelen a gazdasági osztály részéről senki, és a felmerült kérdésekre nem 

kaptak választ. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Pénzügyi Bizottság elnökének javaslata szerint holnapi testületi 

ülésre hozzák vissza a napirendi pontot. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Támogatta, hogy holnapi napon tárgyalják meg a napirendi pontot. Kérdezte, 

hogy a vállalkozóval történt-e egyeztetés az ügyben? Véleménye szerint a vállalkozónak a 

térítési díjtól függetlenül kell az árat meghatározni.  

 

Urbán Ildikó: Elmondta, hogy a vállalkozó ajánlatából van a nyersanyag kiszámítva. Arról szól, 

hogy az önkormányzat mennyi összeget szed be a szülőtől. Vállalkozó szerződése teljesen 

független attól, hogy a szülő mit fizet. Középiskolásokról van szó, mely 8 főt érint, nem nagy 

volumenű összeg, amit az önkormányzatnak hozzá kell tenni. A problémát az okozza, hogy 

középiskolások tekintetében nincs a nyersanyag megbontva, a tavalyi árakhoz van kiszámítva. 

 

Retkes Mária: Továbbra is fenntartotta javaslatát, hogy megfelelően előkészített anyagot 

kapjanak, melyet a holnapi nap folyamán megtárgyalnak. 

 

Kovács László képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők száma 15 fő 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy a nyersanyag norma összegét kell-e beszedni, 

vagy ennél több is beszedhető, szabályozza-e valami a közétkeztetés esetében. Egyetértett azzal, 

hogy meg kell vizsgálni mennyivel jelent nagyobb terhet az önkormányzat számára. 

 

Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy a napirendi pont tárgyalására a testület 

2009. december 16-i ülésén visszatér. 

  

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 

az elhangzott határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

401/2009. (XII. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Gyermekétkeztetés 2010. évi intézményi térítési díjainak meghatározásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, a „Gyermekétkeztetés 2010. évi intézményi 

térítési díjainak meghatározása” című napirendi pont tárgyalására 2009. december 16-i ülésén 

visszatér. 

- - - 

 

Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját! 

 

Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült! 

 

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, így az ülést Romhányiné dr. Balogh Edit 

polgármester bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit     Dr. Németh Mónika 

             polgármester                jegyző 

 

 

Dr. Egedy Zsolt                Földi Áron 

jegyzőkönyvi hitelesítők 
 


