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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 14-i rendkívüli 

üléséről. 

 

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

Károly, Gulykáné Gál Erzsébet, Kelemen Tibor János, Kovács László, Murvainé Kovács 

Rita, Parti Mihály Képviselő-testület tagjai 8 fő. 

 

Napirend tárgyalása közben érkezett: Kocsiné Tóth Valéria, Dr. Abonyi Viktor és Dr. 

Magyar Gábor Sándor képviselő 

 

Távolmaradását jelezte: Habony István képviselő 

 

Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: Dr. Németh Mónika jegyző, Urbán Ildikó 

aljegyző, Dr. Pástét Rita Jegyzői Titkárságvezető, Valaczkainé Varga Erzsébet 

Településfejlesztési Osztályvezető, Kovács Teodóra Humán Közszolgáltatások és 

Munkaügyi Osztályvezető, Kállainé Dr. Némedy Adrienn Hatósági és Építésügyi 

osztályvezető, Bankó Gábor Mikro-Voks kezelő, Farkasné Fazekas Mária 

jegyzőkönyvvezető.  

 

Meghívottként jelen volt: Dr. Szakali Erzsébet Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal főigazgatója 

 
Külsős Bizottsági tag: Temesközy Tamás 

 

Állampolgári megjelenés: 4 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 8 fővel határozatképes. 

 

A jegyzőkönyvi hitelesítők személyére tett javaslatot. Névsor szerint Murvainé Kovács Rita 

és Parti Mihály képviselők a jegyzőkönyvi hitelesítők. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a jegyzőkönyvi hitelesítők személyének 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett elfogadta Murvainé Kovács Rita és Parti Mihály jegyzőkönyvi hitelesítők 

személyét. 

 

Külön nagy tisztelettel és szeretettel köszöntötte Dr. Szakali Erzsébet Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Kormányhivatal főigazgatóját. 
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Ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat.  

 

Napirend:         Előadó: 
        

Nyílt ülés:  

 

1.  Urbán Ildikó aljegyző közszolgálati jogviszo-  Romhányiné dr. Balogh Edit 

nyának közös megegyezéssel történő megszünte-  Polgármester 

tése  

 

2. Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Alapító    Romhányiné dr. Balogh Edit 

Okiratának módosítása      Polgármester 

         

- - - 

 

A meghívóban két napirendi pont került kiküldésre. Képviselő-testületi ülés előtt jutott 

tudomására, hogy három napirendi pontot kellene még felvenni. Elmondta, hogy a 3 

előterjesztést nem tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, ezért nem javasolta a napirendi pontok 

felvételét. 

 

Kovács László: Kérte mindhárom napirendi pont felvételét. Jegyzőnő által elkészített 

előterjesztések nem olyan dologról és olyan összegről szólnak, ami a jövő évi költségvetést 

terhelné. Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság az előterjesztéseket megtárgyalta. Mindezek 

figyelembevételével 5 napirendi pontot javasolt megtárgyalni. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Továbbra sem ért egyet ezzel az eljárással.  

 

Dr. Németh Mónika: Elmondta, hogy a mai napon nem tartózkodott polgármester asszony a 

hivatalban, nem tudott vele egyeztetni az előterjesztéseket illetően. Ad-Hoc Bizottság 

kifejezett kérése volt, hogy a Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet működtetéséhez szükséges 

fedezet biztosításáról egy tájékoztató előterjesztés készüljön, nem saját magánakcióról van 

szó. Az aljegyzői pályázat kiírásával kapcsolatban elmondta, mivel január 27-én lesz a 

következő testületi ülés, de 25-e a határidő, ezért szükséges a napirend tárgyalása, ellenkező 

esetben kicsúsznak a pályázat benyújtási határidőből. 

 

Kocsiné Tóth Valéria képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők száma 

9 fő 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Mai napon az Újszászi úti Egészségügyi Centrumban volt, 

dolgozott egész nap, csak nem a hivatalban. Telefonon elérhető lett volna. Jegyzőnőnek 

lehetősége volt a vele történő egyeztetésre. 

 

Dr. Abonyi Viktor és Dr. Magyar Gábor Sándor képviselők az ülésre megérkeztek, így 

a jelenlévő képviselők száma 11 fő 

 

Dr. Egedy Zsolt: Nem arról beszélt jegyzőnő sem, hogy nem dolgozott a polgármester 

asszony. Nem hiszi, hogy merénylet készülne e tárgyban a hivatal részéről. Dr. Kostyán 

Andor Rendelőintézettel kapcsolatban megkeresték, hogy nagyon sok minden hiányzik még. 
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Azt a választ kapta, hogy a mosó-szárítógéppel is bővült a repertoár. Ad-Hoc Bizottsági 

ülésen felmerültek kérések és kérdések. Nem tudja megítélni, hogy mennyire akut ez a 

probléma, vagy várjanak-e még. SzMSz szerint tárgyalási szünetet lehet elrendelni, hogy az 

érintett bizottság is meg tudja tárgyalni. Aljegyzői pályázatot ki kell írni. Tartalmilag átnézve 

a 2008-as kiírásnak megfelelő tartalmú előterjesztés készült.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Felvételre javasolta:„Abony Város Önkormányzata 

aljegyzői állás betöltésére vonatkozó pályázat kiírása”, és „A 8/2011.(I.06.) számú 

Képviselő-testületi határozat módosítása”, valamint a „Dr. Kostyán Andor 

Rendelőintézet működtetéséhez szükséges fedezet biztosítása”című napirendi pontokat. 

 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az „Abony Város Önkormányzata 

aljegyzői állás betöltésére vonatkozó pályázat kiírása” című napirendi pont nyílt ülés 3. 

napirendi pontként történő felvételéről. 

 

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

mellett „Abony Város Önkormányzata aljegyzői állás betöltésére vonatkozó pályázat 

kiírása” című napirendi pont nyílt ülés 3. napirendi pontként történő felvételét egyhangúlag 

elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

12/2011. (I. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat   

Abony Város Önkormányzata aljegyzői állás betöltésére vonatkozó pályázat kiírása 

című napirendi pont felvételéről 

 

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

évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony Város 

Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 21/2007.(VI.29.) számú rendelet 16. § (7) bekezdésében, valamint 17. §-ában 

foglaltakat, a meghívóban nem szereplő „Abony Város Önkormányzata aljegyzői 

állás betöltésére vonatkozó pályázat kiírása” című napirendi pontot a képviselő-

testületi nyílt ülés 3. napirendi pontjaként napirendre tűzi. 

 

- - - 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak „A 8/2011.(I.06.) számú Képviselő-

testületi határozat módosítása” című napirendi pont nyílt ülés 4. napirendi pontként történő 

felvételéről. 

 

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

mellett „A 8/2011.(I.06.) számú Képviselő-testületi határozat módosítása” című 

napirendi pont nyílt ülés 4. napirendi pontként történő felvételét egyhangúlag elfogadta, és a 

következő határozatot hozta: 

 

13/2011. (I. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat   

A 8/2011.(I.06.) számú Képviselő-testületi határozat módosítása című napirendi 

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

évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony Város 

Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 21/2007.(VI.29.) számú rendelet 16. § (7) bekezdésében, valamint 17. §-ában 

foglaltakat, a meghívóban nem szereplő „A 8/2011.(I.06.) számú Képviselő-testületi 

határozat módosítása” című napirendi pontot a képviselő-testületi nyílt ülés 4. 

napirendi pontjaként napirendre tűzi. 

- - - 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a „Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet 

működtetéséhez szükséges fedezet biztosítása” című napirendi pont nyílt ülés 5. napirendi 

pontként történő felvételéről. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás 

mellett a „Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet működtetéséhez szükséges fedezet 

biztosítása” című napirendi pont nyílt ülés 5. napirendi pontként történő felvételét elfogadta, 

és a következő határozatot hozta: 

 

14/2011. (I. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat   

Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet működtetéséhez szükséges fedezet biztosítása 

című napirendi pont felvételéről 

 

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

évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony Város 

Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 21/2007.(VI.29.) számú rendelet 16. § (7) bekezdésében, valamint 17. §-ában 

foglaltakat, a meghívóban nem szereplő „Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet 

működtetéséhez szükséges fedezet biztosítása” című napirendi pontot a képviselő-

testületi nyílt ülés 5. napirendi pontjaként napirendre tűzi. 

 

- - - 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az így kialakult napirendi pontok 

elfogadásáról. 

 

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

mellett az így kialakult napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. 

 

Napirend:         Előadó: 
 

Nyílt ülés:  

 

1. Urbán Ildikó aljegyző közszolgálati jogviszo-  Romhányiné dr. Balogh Edit 

nyának közös megegyezéssel történő megszünte-  Polgármester 

tése  

 

2. Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Alapító    Romhányiné dr. Balogh Edit 

Okiratának módosítása      Polgármester 
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3. Abony Város Önkormányzata aljegyzői állás  Romhányiné dr. Balogh Edit 

betöltésére vonatkozó pályázat kiírása   Polgármester 

 

4. A 8/2011.(I.06.) számú Képviselő-testületi  Romhányiné dr. Balogh Edit 

határozat módosítása      Polgármester 

 

5. Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet működtetéséhez Romhányiné dr. Balogh Edit 

szükséges fedezet biztosítása    Polgármester 

 

- - - 

 

 

1./ Napirendi pont tárgya:  Urbán Ildikó aljegyző közszolgálati jogviszonyának 

közös megegyezéssel történő megszüntetése 

   

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy a 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal főigazgató asszonya is jelen van az ülésen. 

Tőle érkezett a kikérő levél. Urbán Ildikó felkérést kapott a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal részéről, január 15-én kezdené a munkát. Mivel testület nevezte ki, a 

testületnek kell hozzájárulni, hogy a kormányhivatalban kezdhesse igazgatói munkakörét 

2011. január 15-én. 

 

Kovács László: Ebben a pillanatban kettősség van benne, egyrészt örül annak, hogy Urbán 

Ildikó új állásba kerül. Viszont nagyon szomorú azért, hogy elhagyja Abony hivatalából az 

aljegyzői beosztást. Hiszen nagyon meg volt elégedve, Urbán Ildikó magas szakmai 

hozzáállásával, segítőkészségével. Fájó szívvel, de el kell engedni, hogy a további karrierje 

megvalósulhasson, és tudásával, emberségével az országot szolgálja ugyanúgy, ahogy itt 

tette. Legtöbb, amit mondhat, hogy sajnálja. Köszönte a munkáját 

 

Dr. Egedy Zsolt: Hasonlóképpen szeretné tolmácsolni a köszönetét, mint ahogy tette 

Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Elnöke. Visszaemlékszik, több mint két évvel ezelőtti 

időszakra, amikor talán harmadik nekifutásra, harmadik pályázat eredményeként került 

Urbán Ildikó az aljegyzői székbe. Voltak olyan hangok annak idején, mikor eredménytelen 

volt a pályázati kiírás, hogy jegyzőnő talán nem is akar, maga mellé helyettest, mert talán 

nem is jó neki igazából senki. Azután láthatták, hogy mégis akar maga mellé helyettest, 

mégpedig olyan helyettest, akinek a tudása nagy, szíve jó. Egy ilyen helyettesre várt a 

pályázók közül. Legfőképpen azért volt eredménytelen a pályázat, mert nem talált megfelelő 

pályázót. Az elmúlt két esztendőben maga részéről a napi munka kapcsán azt tapasztalta, 

hogy sebészi precizitással felérő közszolgálati, köztisztviselői precizitást tapasztalt 

aljegyzőnő munkája kapcsán. Talán kicsit furcsa volt az elején, hiszen nem volt korábban 

ilyen irányú megtapasztalása. Rá kellett jönnie, hogy igazából mindannyink közös ügyét 

szolgálja, mert a vitákat az előkészítés alkalmával kell lerendezni, a szakmai vitákat 

nyugvópontra helyezni, és később amikor a döntés megszületik, akkor úgy tudnak felállni, 

hogy később ne legyen ebből probléma, és senki számára ne keletkezzék hátrány. Jegyzőnő 

választása jó választás volt, és a legfőbb üzenete számára az volt, hogy olyan helyettest 
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keresett maga mellé, akinek a tudása legalább egyenértékű az Ő tudásával, és nem olyan 

helyettest akart maga mellé választani, akinek a tudása kevesebb, mint az övé. Összefoglalva 

nem félt attól, hogy helyettese érti, tudja, ismeri a hivatását. Ezen gondolatok jegyében 

támogatta a határozati javaslat elfogadását, hiszen ez mégis csak Urbán Ildikó szakmai 

pályájának komoly elismerése, ugyanakkor egy komoly kihívás is. Hiszen új hivatal 

igazgatójának lenni nagy kihívás. Szakmai fejlődés, az emberi értékek kiterjesztése 

érdekében mindenképpen támogatni kell. Engedje meg Ildikó, hogy a FIDESZ által delegált 

képviselők nevében megköszönje munkáját, és további sok sikert kívánt.  

 

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

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról. 

 

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

mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és a következő 

határozatot hozta: 

 

15/2011. (I. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat   

Urbán Ildikó aljegyző közszolgálati jogviszonyának közös megegyezéssel történő 

megszüntetéséről 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 

1992. évi XXIII. törvény 15. § (2) bekezdés a.) pontjában foglaltak alapján az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Urbán Ildikó aljegyző közszolgálati 

jogviszonyát – a kérelmében foglaltakkal megegyezően – 2011. január 14. napjával 

közös megegyezéssel megszünteti. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó 

feladatok megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Németh Mónika jegyző 

Végrehajtásban közreműködik:  

 Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

Határozatról értesül: 

 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Németh Mónika jegyző 

 Urbán Ildikó, Szajol, Ady E. út 26. 

 Valamennyi osztályvezető 

 Magyar Államkincstár 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Önkormányzat nevében Urbán Ildikónak nagyon jó erőt, 

egészséget kíván, és nagyon sok sikert a Kormányhivatalban. 
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Dr. Szakali Erzsébet: Nagyon szépen köszönte a Képviselő-testület döntését. Aljegyző 

asszony munkáját korábbról ismerte, azért választotta őt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal szakmai vezető-helyetteseként, hisz az Ő tudása, a precízsége, és az 

egyenes, szinte már-már sarkos vonala, nagyon fontos azon a területen is. Még egyszer 

köszönte őszinte tisztelettel Képviselő-testület döntését. További munkájukhoz, sok sikert 

kívánt. 

 

Urbán Ildikó: Maga részéről fájó szívvel búcsúzik, de ha valakit egy ilyen felkérés megtalál 

akkor nem szabad arra nemet mondani. Rövid kívánságlistával érkezett. Hozzászokhattak, 

hogy túl hosszú hozzászólása nem volt korábban sem. Mindenkinek egy pár gondolatot 

szeretne mondani. Városnak azt kívánta, hogy a Főtér II. ütem pályázatból annyi profitjuk 

legyen, melyből a belváros rendezése megvalósulhat. Ezen kívül nagyon fontos a 

belvízhelyzet, ezt mindenáron próbálják megoldani. Testületnek álnaivság lenne bármit 

kívánni, azon kívül, hogy kevesebb testületi ülés legyen. Ülések hangulatára nem kíván 

semmit, mert az nem lenne reális kívánság. Polgármester asszonynak egy strapabíró 

alpolgármestert kíván, mert ennyi számú előterjesztéssel és ennyi feladattal mindenképpen 

kell segítség. Úgy tudná a jegyző és polgármesteri munkát szemléltetni, olyan mint egy nagy 

aknamező, ahol kézen fogva megy a jegyző és a polgármester. Az a különbség a kettő között, 

hogy jegyzőnek van aknalátó szemüvege, és kötelező szólnia, ha a polgármester rá akar lépni 

ilyen aknára. Ezek után polgármester dönt, hogy rálép-e, de onnantól kezdve a döntés az övé. 

Jegyzőnőnek azt kívánja, hogy a polgármester mindig köszönje meg, amikor szól, és annak 

következménye nem legyen. Kíván neki minél hamarabb aljegyzőt, aki segít ebben az 

aknanézegető munkában. Hivatalnak kíván olyan jegyzőt, aki ezt a szemüveget 

lesokszorosítja, és mindenkinek a szeme elé helyezi. Köszönte, van akinek két évet, van 

akinek csak a választás óta eltelt hónapokat. Őrizzenek meg valamit, legalább a nevét. Ígéri, 

hogy nem az elkerülőn fog menni, hanem a városon keresztül, és megnézi a város fejlődése 

merre tart. 

- - - 

 

2./ Napirendi pont tárgya: Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Alapító Okiratának 

módosítása 

 

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Átadta a szót Dr. Németh Mónika jegyzőnőnek az 

előterjesztés ismertetésére. 

 

Dr. Németh Mónika: Ismertette az előterjesztésen foglaltakat. Javasolta módosítani a Dr. 

Kostyán Andor Rendelőintézet Alapító Okiratának 8. pontját, mely szerint a „költségvetési 

szerv illetékességi terület helyett, működési köre” kerüljön. Továbbá javasolta a Dr. Kostyán 

Andor Rendelőintézet Alapító Okiratának 9. pontja kiegészítését „költségvetési szerv 

közfeladata: az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerinti” mondattal. 

 

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

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy a Dr. Kostyán Andor 

Rendelőintézet Alapító Okiratának 8. pontjába „a költségvetési szerv illetékességi terület 

helyett, működési köre” kerüljön kiegészítésre. 

 

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

mellett az elhangzott javaslatot elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy a Dr. Kostyán Andor 

Rendelőintézet Alapító Okiratának 9. pontja „költségvetési szerv közfeladata: az 

Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerinti”  mondattal kiegészül. 

 

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

mellett az elhangzott javaslatot elfogadta. 

 

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

mellékletét képező Alapító Okirat módosításának elfogadásáról.  

 

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

mellett az előterjesztést és a határozati javaslat mellékletét képező módosított Alapító 

Okiratot elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

16/2011. (I. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat  

A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

alapító okiratának jóváhagyása 

  

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

LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az 

államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet alapján az 

alábbi határozatot hozza: 

 

1.) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti Dr. 

Kostyán Andor Rendelőintézet Alapító Okiratának módosító okiratát és a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát jóváhagyja. 

 

2.) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 

Alapító Okirat módosításának, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító 

Okiratnak az aláírására. 

 

3.) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 383/2010. (XII.16.) sz. Képviselő-

testületi határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: „Abony Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti Dr. Kostyán Andor 

Rendelőintézet változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát 

jóváhagyja.” 

 

4.) Az alapító okirat törzskönyvi nyilvántartásba vételéről gondoskodni kell. 

 

Határidő: 8 nap 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
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Végrehajtásban közreműködik: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

A határozatról értesül:  
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Dr. Németh Mónika jegyző 

Polgármesteri Hivatal Osztályai 

Dr. Pusztai Dezső Intézményvezető 

Magyar Államkincstár 

 

Határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi! 

 

- - - 

 

 

3./ Napirendi pont tárgya:  Abony Város Önkormányzata aljegyzői állás betöltésére 

vonatkozó pályázat kiírása  

 

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Átadta a szót Kovács László Ügyrendi és Közbiztonsági 

Bizottság Elnökének, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Kovács László: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésül elmondta, hogy az 

Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatot megtárgyalta 

és változatlan formában javasolják az aljegyzői állás betöltésére vonatkozó pályázat kiírását.  

 

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

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról. 

 

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

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

 

17/2011. (I. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat   

Abony Város Önkormányzata aljegyzői állás betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról 

 

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

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a köztisztviselők 

jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben foglaltakat, az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi Költségvetési 

Koncepciójáról szóló 331/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozatból a   

13. pontját az alábbira módosítja: a polgármesteri hivatal létszámát nem változtatja 

meg. 
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2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az aljegyzői álláshelyre vonatkozó 

pályázati kiírást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

3. A pályázati kiírást Abony város honlapján és a kormányzati személyügyi igazgatási 

feladatokat ellátó szerv honlapján közzé kell tenni. 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt az egyes pontokban foglalt feladatokkal 

kapcsolatos intézkedések megtételére.  

 

Határidő: azonnal, folyamatos 

Felelős: Dr. Németh Mónika jegyző 

Végrehajtásban közreműködik:  
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

A határozatról értesül:  

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Dr. Németh Mónika jegyző 

Osztályvezetők 

Abony város honlapja 

Kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv 

 

17/ 2011.(I.14.)sz. képviselő-testületi határozat melléklete 

 

A pályázatot meghirdető szerv: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII. törvény (továbbiakban Ktv.) 8. és 10. 

§-a alapján pályázatot hirdet Abony Város Önkormányzata aljegyzői állásának 

betöltésére: 

 

Munkahely: Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala   

                      2740 Abony, Kossuth tér 1. 

A vezetői beosztás időtartama: határozatlan időre szóló kinevezés, 6 hónap próbaidő 

kikötésével. 

Ellátandó feladatok: A jegyző helyettesítése annak távolléte esetén- jegyző által 

meghatározott egyéb feladatok ellátása. 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra Ktv. rendelkezései és belső 

szabályzat az irányadók. 

Pályázati feltételek:  

- Magyar állampolgárság 

- Cselekvőképesesség 

- Büntetlen előélet 

-  állam- és jogtudományi doktori vagy okleveles közgazdász képesítéssel vagy 

okleveles közigazgatási menedzser szakképesítéssel és jogi vagy közigazgatási 

szakvizsgával, vagy az OKV elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek 

minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezik, és 

- legalább kétévi közigazgatási gyakorlatot szerzett. 

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 

- Összeférhetetlenségi nyilatkozat 
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A pályázathoz csatolni kell: 

-  a pályázó szakmai életrajzát, 

-    az iskolai végzettséget igazoló okmány(ok) közjegyző által hitelesített másolatát, 

- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,  

- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők 

megismerhessék, 

- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a képviselő-testület zárt, vagy nyílt 

ülésen tárgyalja 

 

A pályázat benyújtásának határideje: közzétételtől számított 15. nap 12 óráig kell     

                                                                 megérkeznie a pályázatnak a megadott címre. 

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázatokról a képviselő-testület a pályázati 

határidő lejártát követő testületi ülésen dönt. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: az elbírálást követően azonnal 
Egyéb információk: A pályázatot Dr. Németh Mónika jegyzőnek  címezve, zárt borítékban  

                                   kell beadni. A borítékon kérjük feltüntetni: „ Aljegyzői pályázat” 

Postacím: Polgármesteri Hivatal, 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Kovács Teodóra Humán 

Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztályvezető az 53/360 135 

telefonszámon ad.  

 

A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. 

 

- - - 

 

 

4./ Napirendi pont tárgya: A 8/2011.(I.06.) számú Képviselő-testületi határozat 

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 hangzott el. 

 

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

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 11 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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18/2011. (I. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat  

a 8/2011.(I.06.) számú Képviselő-testületi határozat módosításáról  

 

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

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

 

A Képviselő-testület a 8/2011. (I.06.) sz. Képviselő-testületi határozatának 1. pontját az 

alábbiakra módosítja: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be Műemlék 

épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, 

felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező 

képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatása című pályázatra az Abony, 

Vasút út 16.szám alatti volt barokk magtár alap megerősítés udvari oldalon szakaszos 

alábetonozással, alap-és lábazati falszakasz helyreállítása, új járda és szivárgó rendszer 

kialakítása az udvari oldalon. 

A projekt összköltsége bruttó 6.020.794,- Ft,-Ft, az igényelt támogatás 3.010.397,-Ft. 

A pályázat nevezési díja bruttó 37.630,- Ft, melyet a 2011. évi költségvetés terhére 

biztosítja. 

A Képviselő-testület 3.010.397,- Ft összegű önerőt Abony Város Önkormányzat által 

kibocsátott Két Torony Kötvény terhére biztosítja.  

 

Határidő:  2011. január 28. 

Felelős:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  
 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Határozatról értesül:  
 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Németh Mónika jegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 Bedekovich Éva 

 Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 

 Abonyi Lajos Múzeumi Alapítvány 

 

- - - 

 

5./ Napirendi pont tárgya: Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet működtetéséhez 

szükséges fedezet biztosítása     

    

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

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

elmondta, hogy az összes kézfertőtlenítő, WC papír, kéztörlő megrendelésre került a tavalyi 

költségvetési keret terhére. Fel sem merült benne, hogy egészségügyi intézményről lévén 

szó, valamennyi orvos már korábban is tevékenykedett, csak éppen új helyen dolgoznak, 

hogy ezek a dolgok problémát jelenthetnek. Tehát eddig is működött mindenki, feltételezte, 

hogy eddig sem tiszta vízzel mosták a folyosókat és a WC-ket. Alapvetően ebből indult ki. A 
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100 db MOP-ot maga részéről soknak találta. Ez gyakorlatilag az egész évi felmosó MOP-ot 

fedezi. Tisztító-szárítógépet úgy gondolja, hogy a rendes költségvetés betervezésekor lehetett 

volna biztosítani. A többi pedig nem olyan tétel, amit, mint polgármester saját hatáskörben 

nem biztosíthatott volna. Ezért nem javasolta, hogy a költségvetés tárgyalása előtt külön 

napirendi pontként ezzel foglalkozzon a képviselő-testület. De ha már ide került és a 

gazdasági osztály fedezetet talál, és betervezésre kerül, akkor részéről ennek nem lesz gátja. 

Csak e nélkül, kis odafigyeléssel lehetett volna úgy a takarítást, mosást és az összes többit 

biztosítani, ahogy eddig is megoldották. Úgy gondolta, hogy a színes nyomtató meg az 

összes többi nem feltétlen a költségvetés elfogadása előtt kellene, hogy testület elé kerüljön. 

 

Dr. Abonyi Viktor: Nagyon röviden szeretne erre reflektálni. Az orvosok részéről a 

takarítás megoldásra kerül hétfőtől. Igaza van polgármester asszonynak, hogy eddig is 

működtek a különálló egységek, rendelők, tehát ezek nem jelenthetnek problémát. Kovács 

Ildikó vezető asszisztens részéről folyamatosan csak negatívumokkal szembesültek, lát azon 

az oldalon egyfajta tehetetlenséget. Nem tudja ennek mi az oka. Nyilván ő is figyelemmel 

fogja kísérni az egészet, de nem látja ennyire élesnek a helyzetet. Az intézmény működésével 

a személyi feltételek megoldódnak, addig át tudják hidalni a helyzetet, tehát azok, amik itt 

problémaként megjelentek, nem annyira sarkalatosak. Tehát az intézmény valódi 

működésével együtt ezek rendezhetők. Az viszont tény, hogy a tárgyi feltételek nem adottak,  

valamilyen oknál fogva, ezt valamilyen módon meg kell oldani, mert azaz állapot sem 

tartható, ami jelenleg van.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Eddig is önállóak voltak a vállalkozó orvosok, sőt maga a 

szakrendelés is. Nem hiszi, hogy a továbbiakban gyámkodni kellene felettük. Még olyan 

kéréssel nem fordultak hozzá, amiben nem lett volna partner. Annyit kért, hogy amit meg 

lehet oldani, azt oldják meg maguk, mármint a szervezésbeli problémákat. Jövő héttől 

közmunkaprogramban tud segíteni, takarítószemélyzetet, a portaszolgálatot, recepcióst, 

személyt, aki átviszi a laborba a vért, mert ez is létszámot vesz el. Tehát a takarékosság 

jegyében az együttműködést tőle megkapják. Az egész eljárást, amely az anyagban szerepel 

felháborítónak tartotta. Sokkal több önállóságot vár el az ott dolgozóktól, főleg úgy, hogy 

mindenki működött már vállalkozásban külön-külön. Ez most egy társasházi együttélést 

követel meg, amihez biztosan a saját szabályzatát ki kell dolgozni majd a rendelőintézetnek. 

Tehát ilyenből nem lehet problémát kreálni, hogy nincs megfelelő tisztaság biztosítva, holott 

van személyzet, és olyan takarító kocsik vannak az épületben, ami korábban sehol sem volt.  

 

Dr. Abonyi Viktor: Maga részéről mindent megtesz, hogy zökkenőmentesen menjenek a 

dolgok, és törekedjenek a párbeszédre. Nem hiába vitték be a bizottság elé, mert 

folyamatosan érkezett a jelzés. Maga részéről most ismerte meg teljes terjedelmében az 

előterjesztést, így azért megint csak visszautalna, hogy a tételek jelentősebb része, nem 

annyira sarkalatosan megoldhatatlan probléma. Itt az okozza a zavart, hogy nyilván 

egyszerűbb lett volna a dolog, ha már működő intézményről lett volna szó. 

Szerződéskötéskor ezek a kérdések tisztázásra kerültek volna, és nem magának kellene 

megtenni, akkor nem lett volna ez a zavar. Itt az a helyzet, hogy társasházi megoldás lett a 

családi házas megoldásból és igazából nincs közös képviselő, ez volt a probléma forrása. 

Illetve a közös képviselő kicsit olyan, mintha nem tudná mi a dolga, neki sincs igazából 

valódi jogköre. Amennyiben az intézmény el kezd úgy működni, ahogy működnie kell, 

alapító okirat és a működési engedély meg lesz, valamint az OEP szerződés, akkor nyilván 

minden a helyére fog kerülni. Addig is a maga részéről mindent megtesz a problémák 
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megoldására. A legtöbb jelzés, véleménye szerint nem valós problémát takar. Ha valóban 

vannak eszközzel problémák, akkor eddig is lehetett volna jelezni, akár a jegyzőnőnek is, 

meg van ennek a maga útja, lehetett volna korábban is a felmerült kérdéssel foglalkozni. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Egyetlen egy megjegyzése van. Leírásra került, hogy bűz 

van az épületen belül. Hétfőn megjelent a gépész a hiba elhárítására, de elküldték azzal, hogy 

amíg írásban nem kapja meg a bejelentést, addig ne csináljon semmit. Kérdezte, hogy akkor 

mi a cél, az hogy megszűnjön a bűz, vagy megvárják, hogy a bejelentés megérkezik. Ezt a 

mentalitást soha nem fogja magáénak tekinteni. Ha egyszer odaküldenek egy szakembert,  

hogy garanciába oldja meg, mert nem ér bele a cső a vízzáró rétegbe, tudják, hogy 

mindenhol megy a vákuum és kikapja a vizet és feljön a bűz. Odamennek megoldani a 

problémát és elküldik a gépészt, akkor erre nem lehet mit mondani. Tehát ez nem a probléma 

megoldás irányába, hanem a probléma generálása irányába hat. 

 

Dr. Magyar Gábor Sándor: Egyszerűen nem érti, hogyan lehet egy intézmény ilyen 

kaotikus helyzetben. Tudomása szerint az engedélyekkel még mindig komoly problémák 

vannak, gyakorlatilag egy törvényen kívüli állapot van jelenleg. Ugyanez vonatkozik befelé 

is, ennek a káosznak vannak torz gyermekei, hogy fizessenek még különböző jogcímeken 

különböző helyeken. Kérdés, hogy ez az állapot meddig fog tartani, és mikor lesz már ez a 

kérdés megoldva, és kinek a dolga. Mert ez így, ebben a rendezetlen állapotban túl sok olyan 

költséggel jár, amit nem a mi tisztünk mindenféle információ hiányában rendezni. Nem a 

testület dolga ezeket a kérdéseket rendezgetni. Emlékszik arra, amikor elhangzott, hogy egy-

két hónap és megoldódik a finanszírozás. Véleménye szerint nagyon sok pénzt kell még ebbe 

beletenni. Adjanak határidőt annak, akinek ez a dolga, hogy ezt az állapotot szüntesse meg. 

Ne legyen Demaklész kardja az egész város felett, hogy egy intézmény engedély nélkül 

működik, ez elég kemény helyzet. Amennyiben két-három napig tart, akkor is kemény, de ez 

már sokkal több ideje így van. Most már lássanak tiszta viszonyokat, nem szeretne erre több 

pénzt fizetni, az OEP szerződés azért van, hogy abból finanszírozzák. Legfontosabb ismérve 

a problémának, hogy rendezetlen a helyzet, káosz van, kérte, hogy egy hét alatt ez a helyzet 

oldódjon meg. Anyagilag sem és emberileg sem jó ez, nagyon rossz a kommunikáció kifelé, 

nyilván mindenki a problémáktól harsog. Abony internetes oldala folyamatosan ezzel van 

tele, ezt az állapotot nem lehet tovább tartani, le kell zárni. Hozzáértő módon, záros 

határidőn belül szüntessék meg ezt a helyzetet. Ki kell találni a testületnek, hogy kinek a 

dolga és szüntesse meg. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: A használatbavételi engedély meg van, de nem jogerős. A 

jogerős használatbavételi engedélyhez az kell, hogy a fellebbezési jogról mindenki mondjon 

le, ez folyamatban van. Egyetlen ember kérdéses, mégpedig a tervező, hogy lemond-e a 

fellebbezési jogról, vagy sem. Nem igaz, hogy nincs meg a működési engedély. Tény, hogy 

az Alapító Okirat nincs kész, ez nem az ő felelőssége, nyár óta húzódik. Amennyiben minél 

előbb bejegyzésre kerül az Államkincstárnál, onnantól kezdve teljesen tiszta az intézmény., 

Nem kívánt hozzászólni, nem foglalkozott vele, ha a testület akarja kérjen jelentést, ki 

mulasztott, hogy a mai napig nincs bejegyezve az Alapító Okirat. Nem kellene egymásra 

mutogatni Hivatalon belül sem, meg lehetett volna már régebben oldani a problémát. 

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Az Ad-Hoc Bizottsági ülésen jelen volt, de később érkezett. A 

bizottság az építés során felmerült problémákat tárgyalta. Azon résznél érkezett meg az 

ülésre, amikor a beindítás kapcsán felmerült problémák voltak napirenden. Minden további 
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nélkül tudja támogatni a felmerült problémák megoldását, mert elhangzott, hogy 

balesetveszélyes, kapcsolók lent vannak. Balesetveszély esetén oda kell azonnal 

csoportosítani pénzt, de ha jól értelmezte Dr. Abonyi Viktor hozzászólását, tehát ezek a 

problémák most még egyelőre kiküszöbölhetők, és megoldhatók más módon. A beindításhoz 

a képviselő-testület hozzárendelt egy összeget, ha kell továbbra is fogja támogatni, de azt 

gondolja, hogy várjanak egy hetet, vagy kettőt, nézzék meg, hogy mi az ami 

elengedhetetlenül kell még, és hozzá kell rendelni pénzösszeget. Tényleg ez egy olyan 

társasház, amiben most még minden alakul. 

 

Kovács László: Az Ad-Hoc Bizottság ülésén felmerült, hogy ne csak az építéssel 

kapcsolatban, hanem a kialakult helyzet kezelésével is foglalkozzon a bizottság. Nagyon 

okosan, bölcsen úgy döntöttek, hogy a testület által felruházott feladatokat látja el. Viszont a 

felmerült problémát úgy próbálta kezelni, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

hatáskörébe utalta. Az ülésen részt vett Kovács Ildikó vezető asszisztens, valamint Dr. 

Pusztai Dezső intézményvezető, őket meghallgatva, kérték azt, hogy a felmerült problémák 

kerüljenek forintosításra. Ezen kérés alapján elkészült az előterjesztés. Úgy gondolja, hogy 

az Ad-Hoc Bizottság a továbbiakban azzal a feladattal fog foglalkozni, amivel a testület 

korábban megbízta.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Leírásra került 6 tétel, és van a 7. tűzoltó készülékek darabszámára 

vonatkozó egyeztetések folynak, várható költsége bruttó 250.000 forint, ami vagy kell 

teljesen, vagy nem. Gondolja, hogy a tűzoltó készülék a használatbavételi engedélyhez 

előírásként szerepel. Tekintettel arra, hogy az intézmény ma még nem önálló, hiszen 

nincsenek meg a szükséges jogosítványai, ahhoz, hogy önálló intézményként funkcionáljon, 

így pénzügyileg a polgármesteri hivatalon keresztül, mint részben önálló intézmény 

működik. Tehát minden egyes kiadás, ami a normális működéshez szükséges, az csak és 

kizárólag a polgármesteri hivatalon keresztül történhet kifizetésre. Amikor meg lesz minden 

dokumentum az önálló működtetéshez, és a költségvetésben pénzügyileg önálló intézmény 

lehet, nyilván az igazgató úr fog rendelkezni a költségvetési kereten belül. Vagy dönthetnek 

úgy is, hogy részben önálló, akkor ugyanaz a helyzet, mint jelenleg pénzügyileg. Ebből 

kifolyólag nem tartaná célszerűnek, részletezve leírni a szükségletet, hanem fogadják el a 

keretösszeget. A határozati javaslat, valahol így is fogalmaz. Nem utal erre a táblázatra, ami 

a bevezetőben van. Véleménye szerint a táblázat figyelemfelhívásként szerepel, hogy ilyen 

tételekből jön össze 975.225,-Ft bruttó összeg. Tehát ezt, mint keretet szabná meg. Ez 

valóban egy társasház elő fognak még jönni dolgok, ami ezen felül a működéshez kell, de ez 

a ház az Önkormányzat keretein belül működik, tartalmaz albetéteket, mint például a 

háziorvosok, akik vállalkozók, nyilván ki kell számlázni az üzemi költségeket, amit majd be 

fognak az egyes háziorvosok fizetni, illetve másik része az ügyelet. Harmadik része a 

szakrendelés, illetve negyedik a védőnői, ami teljes egészében önkormányzati költségvetést, 

és költségbiztosítást igényel. Kérdés az, hogy a korábban megállapított összegből, amiről 

döntöttek, abból mekkora összeg maradt. Az növelheti ezt a keretet, mely egy költségvetési 

keret, amelyről az előterjesztés szól. Amit így, vagy úgy de át kell csoportosítani oda, de nem 

kötelező az elköltése, ez a lényeges megfogalmazás.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdésre reagálva, szeretné bejelenteni, hogy Gúth András 

által a szalagfüggönyök ingyenesen felszerelésre kerültek, nemcsak a térfigyelő kamera, 

hanem a szalagfüggönyök is, ami fél milliós tétel, így a felajánlás meghaladta az 1 millió 

forintot. A korábban meghatározott összegből meg kellett venni az ólomköpenyt, mely a 
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röntgen működési engedélyének feltétele volt. 175.000 forintba került a Mérésügyi Hivatal 

szakhatósági hozzájárulása a használatbavételi engedélyhez. A röntgenhez 230.000 forintba 

kerültek a védőeszközök, kétfajta kötény van benne és kesztyű. Megrendelésre került a fedett 

kocsi beálló, ami az ügyelethez kell, az ABOKOM készíti, ez még nincs kifizetve, melynek 

összege 660.000 forint. A tisztasági eszközöket az intézmény nyitásra megkapta, hogy ne 

azzal kelljen kezdeni, hogy nincs WC papír, vagy nincs kézfertőtlenítő. Az egész 

intézménynek megrendelésre került, nem csak a szakrendeléseknek, hanem az ügyelettől 

kezdve a védőnőkig, hogy teljes feltöltött állapotban vegyék át az épületet. Nem tudja 

mennyi ennek az összege, gazdasági osztály tudja, mert az árajánlatokat ők kérték be. 1 

millió forint és a higiénés felszerelések, valamennyi összeg maradt, a szárító és mosógépet 

meg lehet venni, valamint az induláshoz szükséges tisztítószereket. Nem szeretné 

megbénítani az intézmény működését, de mivel az önkormányzat költségvetéséből ment oda 

pénz, abból gazdálkodott. Az intézményvezetőnek, amíg az Alapító Okirat nincs bejegyezve, 

nem lesz aláírási jogosultsága, mert kinevezett intézményvezető, úgy is ide fog jönni pénzért, 

az önkormányzat fogja megrendelni, legfeljebb az igényét adja le, tehát ott kerül 

könyvelésre, és a továbbiakban is így lesz. Ugyanúgy fog működni, mint az iskolák, hogy az 

Önkormányzat városi tevékenység sorából, vagy külön intézményi sorából fogja kapni a 

pénzt. Véleménye szerint nem a Polgármesteri Hivatalra kell terhelni, hanem az 

Önkormányzatra. 

 

Dr. Németh Mónika: Kicsit értetlenül áll most itt, ugyanis az Ad-Hoc Bizottság, amikor 

elkezdte tárgyalni a napirendet, akkor ő jelezte, hogy a bizottság megbízatása tulajdonképpen 

nem erről szól, hanem a múlt feltárásáról. A bizottság egyértelmű döntése volt, hogy 

hallgassák meg az intézményvezetőt, és az asszisztens hölgyet. Előterjesztés mellékletében 

szerepel az a három levél, melyet az intézményvezető írt, melyben leírja, hogy milyen 

problémáik vannak a kivitelezés és működés kapcsán. Ami elhangzott hidegzuhanyként érte, 

mert előtte semmi probléma, vagy jelzés nem érkezett hozzá. Ilyen problémával kezdték, 

hogy földszinten nincsenek a vakdugók betéve a konnektorokba. Másnap megvették a 

vakdugókat, hogy ne rázzon meg senkit az áram. Az sem elhanyagolható tény, hogy az 

épületnek nincs használatbavételi engedélye.  Amíg nincs és történik valami probléma, addig 

felelősségük van, mely jogszabálysértés. Ennek milyen következményei vannak, ezzel már 

mindenki teljes mértékben tisztában kell, hogy legyen. Ezzel kapcsolatban a szükséges 

jelzéseket megtette. Azért rakták így össze az előterjesztést, hogy a tételeket átnézve, 

megállapítható legyen, mi hiányzik. Véleménye szerint bizony-bizony az egyes 

szerződésekben szerepel, hogy kinek, mi a feladata. Sanamed-nek kell teljesíteni a minimum 

feladatokat. Problémaként merült fel, hogy az intézmény nem tud fax-ot fogadni, nem a 

Sanamed, hanem az intézmény. Úgy gondolja az előterjesztésbe és a határozati javaslatba 

azért írták bele, hogy a költségvetésben a két intézmény között a kiadásokat rendezni kell, 

mert amikor készül a költségvetés, ez mint egy előleg beépül. Pontosan azért, hogy látható 

legyen, ezt már elköltötte az intézmény. Azért gondolta, hogy az egész rendszer így épüljön 

fel, bár maradhat az Önkormányzat is, csak legyen egy hely ahol van egy keret, amiből 

finanszírozni tudják. Ugyanúgy részben önálló intézmény lesz, bent fog a könyvelése 

történni, ez egy technikai dolog, nem külön költségvetése lesz, mert az Önkormányzat 

részeként működik. A költségvetésen belül külön részek kerülnek elkülönítésre, mint az 

iskolák esetében. A takarítást vissza fogják számlázni, de az első hónapot meg kell 

előlegezni, mert az indításhoz kell pénz. Próbálta azokat a dolgokat szemléltetni, amely a 

elinduláshoz, működéshez szükséges. Elhangzott Dr. Abonyi Viktor képviselő úr részéről, 

hogy ez nem probléma, akkor végképp nem érti az intézményvezető által írott leveleket, amit 



 18 

az elmúlt két napban kapott. Most már végképp nem érti, hogy van-e probléma, eddig azt 

tudta, hogy nincs, utána, hogy van, most meg megint nincs. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Dugókkal kapcsolatban elmondta, gyerekváróba január 03-

án berakta Gáspárné Marika az összes dugót, hogy ne legyen balesetveszélyes. Tehát azt az 

50 db vakdugót sem tudja, hogyan került összeírásra. Elég nehéz lenne egy orvosi rendelőbe 

konnektorba nyúlkálni a gyereknek, mert felügyelet alatt van. Nem értette, hogy miért 

tervezték olyan alacsonyra, gyermekváró esetében. Valamennyi szakhatóság kiadta a 

hozzájárulást, és feltételek nélkül. Papírtörlő tartó, esetlegesen vezetéket sértettek és csöpög, 

ilyen előfordulhat, nagyobb gond nincs. Semmi olyan műszaki probléma nincs az épületben, 

ami miatt ne lehetne birtokba venni és használni.  

 

Gulykáné Gál Erzsébet az ülésről elment, így a jelenlévő képviselők száma 10 fő 

 

Dr. Abonyi Viktor: Egyetértett Dr. Egedy Zsolt javaslatával, mindenképpen célszerű egy 

keretösszeget meghatározni. A felhasznált eszközökről úgyis leltár készül, ehhez ragaszkodni 

kell. Az, hogy melyik egység, mennyit használ, azt vezetni kell. Átmenetileg annyi változik, 

hogy az Önkormányzat számlázza ki, később az intézmény, de most az Önkormányzat 

fennhatósága alá tartozik, így is úgy is az Önkormányzaté lesz, ha később intézményként 

működik. Ahogy jegyzőnő mondta, ez finanszírozási előleg, ha ez kell a biztonságos 

működéshez, ezt el tudja fogadni. Azért is mondta az elején, végig futotta a listát, úgy 

gondolja, hogy ezek nem olyan fontos tételek, ez a 100 db MOP, az induláshoz teljesen 

felesleges. Véleménye szerint legyen meg a keretösszeg, amiből gazdálkodhatnak.  

 

Parti Mihály: Nem teljesen saját jó szándékából, de mégis meglátogatta az intézményt a 

tegnapi napon, nem kizárólag, mint beteg járta végig az egyes helyeket, épületrészeket. 

Működésből adódóan felmerült problémák természetesek, bizony beinduláskor nem megy 

minden zökkenőmentesen. Azt is tudják, hogy az intézményt Abony Város lakossága kapta 

az ellátás színvonalasabb biztosítására. Ennek szükséges és elengedhetetlen feltétele a 

személyi állomány, és a tárgyi feltételek biztosítása is. Figyelembe véve, hogy más helyzet 

áll elő télen, mint elő fog állni más évszakokban. Jelezte polgármester asszony, hogy 

nincsenek még locsolócsatlakozások, bár még nem szükséges, de a későbbiekben 

nélkülözhetetlen a környezet rendben tartásához, parkosításhoz, virágok öntözéséhez. 

Bizonyára ennek is meg lesz majd a személyi feltétele. Panasz volt, hogy el fogják a mentő 

és az ügyeleti autó helyét, beállnak a parkolóba. Abonyiak itt sem tagadhatják meg 

önmagukat. Kevésnek bizonyul a betegek számára fenntartott a meglévő kerékpártárolók 

száma. Amikor a beteg próbálja a dolgozók kerékpártárolójába tenni a kerékpárját, 

figyelmeztetik, nem is biztos, hogy mindig kellő hangnemben, hogy a dolgozók részére 

fenntartott kerékpártároló. Igaz, hogy nem volt benne sok kerékpár. Hasonló problémát látott 

az orvosok gépkocsi parkolójával kapcsolatban is. Úgy gondolja, hogy valamilyen időhatárt 

kellene szabni, és kirakni, hogy ez a parkolóhely ilyen és ilyen rendszámú autónak 

fenntartott, reggel 7 órától – délután 14 óráig, addig ne vegye igénybe senki más. Biztonság, 

illetve a közbiztonság, ami esetleg még fontos lehet. Véleménye szerint nem azonos az 

egészségügyi intézmény egy oktatási intézménnyel szemben, mert ott legfeljebb 7 évtől – 14 

éves korig vannak gyerekek, de itt jelen vannak a 0 évestől a 90 éves betegek is. Ezek között 

különböző habitusú és szocializálódottságú emberek vannak. Nem tartja kizártnak, hogy 

biztonsági szolgálatra is szükség lesz a jövőben. Tehát azokat a problémákat, amelyek 

menetközben kiderülnek, a fontossági sorrendre figyelemmel, meg kell oldani. Úgy is 
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tudnivaló, hogy tavasszal kertészkedni kell, ősszel levelet seperni, télen havat eltakarítani, 

ezzel szembesülni kell. Ahogy az oktatási intézményeknél erre az intézményvezető fel van 

készülve, mert már több éve működik. Rá kell hangolódni, hogy ezeket hogyan tudják 

megoldani. Természetesen ehhez a testület és a lakosság részéről is empátiára és türelemre 

van szükség.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ezt mondták az elején, belső szervezéssel az intézmény 

vezetője, illetve az ott dolgozó vállalkozók közösen meg fogják oldani. Amiben tudnak, 

segítenek. Visszatérve az előterjesztésben foglaltakra, van egy keret. Átadta a szót Dr. 

Németh Mónika jegyzőnőnek. 

 

Dr. Németh Mónika: A Képviselő-testület teljes körű tájékoztatása érdekében szükséges 

elmondani, hogy a használatbavételi engedélyt feltételekkel kapták meg, három pont 

esetében 30 nap, egy pont esetében pedig 15 nap határidő van a hiányosságok 

megszüntetésére.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Tájékoztatta a testületet, hogy a feltételek valamennyi pontja 

teljesült, határidőn belül, mai nap voltak kint szemlézni. Egyik a korlátnál háló került 

felszerelésre, hogy ne essenek le a gyerekek, középen az aula fölé. Többi korlátnál 

virágládákat raktak ki, hogy ne tudjanak felmászni, balesetveszélyes helyzet elhárítása 

megtörtént. Leírásra került továbbá, hogy a padlásfeljárónál nem lehet kábel, nincs kábel. A 

konzolok rögzítése még decemberben megtörtént, ami a légkondicionálók külső egységeit 

illeti. A felmerült problémák megszüntetésére január 15., illetve január 31. a határidő.   Az 

építéshatósággal történt egyeztetés alapján semmi olyan feltétel nincs, ami nem került volna 

teljesítésre.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Egészségügyi Központ kivitelezésével kapcsolatban információt osztott 

meg a Képviselő-testülettel, mely szerint az alvállalkozók, főként a helyiek, nem kerültek 

kifizetésre. Mit lehet erről tudni, kifizetésre kerültek-e az abonyi alvállalkozók? Újszászi 

úton az épület előtt úgy állnak személyautók, köztük az egyik orvos autója is, hogy ha valaki 

élesebben veszi be a kanyart, garantáltan sérülésmentesen nem valósítható meg. Kérdezte, 

hogy a tervek alapján kellett volna-e kialakítani parkolót az Újszászi úton?  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ki kell tenni a „Megállni Tilos „táblát. Január 31-ig van a 

Nemzeti Közlekedési Hatóságtól engedmény erre vonatkozóan. Amint lesznek 

közmunkások, ki fogják helyezni a táblát, valamint a parkoló megjelölésre került, mely a 

Fadrusz utcában van. Nem lehet ott megállni, kivéve a mentő, illetve az ügyeleti autó állhat 

meg, ez a felirat kihelyezésre fog kerülni.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Dr. Abonyi Viktor képviselő úrtól kérdezte, hogy Dr. Pusztai doktor január 

11-i keltezéssel írott levelében jelezte, a földszint 3-as számú háziorvosi rendelőnél 

felhelyezett szappantartónál vízszivárgás van. Mi ez a vízszivárgás, megoldódott-e 

időközben a probléma? 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Nem került megoldásra a probléma, mert a gépészt nem 

engedték be az épületbe. 

 



 20 

Dr. Abonyi Viktor: A szappantartó felfúrásakor szennyvízvezetékbe fúrtak bele véletlenül. 

A probléma még nem került megoldásra. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Zárásként szeretné tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy a 

város jegyzője feljelentette a polgármestert a használatbavétel miatt a Ceglédi jegyzőnél. 

Véleménye szerint a lojalitás maximálisan kicsúcsosodott. Innentől kezdve nem kívánja 

megadni a szót jegyzőnőnek. Alvállalkozókkal kapcsolatban elszámolási vita volt a 

burkolókkal. Fővállalkozó nem fizette ki a teljes összeget. Tudomása szerint a megegyezett a 

fővállalkozó és az alvállalkozó. Tudomása szerint lényegesen kevesebb csempe került 

beépítésre, mint ami a valóság. Nincs vízzáró a csempe alatt, a költségvetésben sem 

szerepelt, mert nem medence, vagy pince burkolásáról van szó. Olyan tételeket szeretett 

volna elszámoltatni, ami nem került elvégzésre. Többi alvállalkozó ki lett fizetve. 

 

Kovács László: Ügyrendi kérése van, szeretné meghallgatni jegyzőnőt az üggyel 

kapcsolatban. Kérte a Képviselő-testületet szavazzanak arról, hogy megadják a szót 

jegyzőnőnek. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Nem kell szavazni, megadta a szót jegyzőnőnek. 

 

Dr. Németh Mónika: Nem szerette volna vitatkozással tölteni a pénteki napot, ha már így 

alakult, akkor vitatkozzanak. December 28-án, 30-án védőnők úgy költöztek be, hogy nem 

volt róla tudomása. Ezután január 11-ig várt a használatbavételi engedélyre. Akkor lehet, 

hogy lojális volt, de nem akarta a kezét bilincsbe tenni. Abban az intézményben bármi 

történik, nincs használatbavételi engedély. Hétfőn került be polgármester asszonyhoz egy 

levél, melyben leírta, hogy jogszabálysértést követnek el, de a mai napig nem kapta meg az 

átvételt igazoló papírt. Ugyanakkor 8 levelet kapott polgármestertől, ez is biztos lojalitás. 

Érdekes az is, ha nem mondok semmit az halálos bűn, de ha Én nem tudok semmiről, az 

természetes. Ez már így, tényleg működésképtelen. 

 

Parti Mihály: Az előzőekben tett hozzászólásához még annyit szeretne elmondani, hogy a 

régi kiürült intézmények védelmét is meg kellene oldani. Bár a problémát már jelezte Gáspár 

Csaba ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezetőjének. Bár mint korelnöknek megszűnt a 

tevékenysége, abban a pillanatban, amikor a Képviselő-testület felállt, de azt hiszi, hogy 

koránál fogva azt a megjegyzést megengedheti magának, hogy mindenkit önmérsékletre 

intsen.  Ez nem vezet előre senkit. Mindnyájan próbáljanak magukba szállni és Abony Város 

érdekében tevékenykedni. Tehát megkérné főleg a város első számú vezetőjét és a hivatal 

első számú vezetőjét, hogy próbáljanak ennek az áldatlan helyzetnek véget vetni.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Lezárta a napirend vitáját. Szavazzanak a 975.225,-Ft 

keretösszeg elfogadásáról.   

 

Dr. Magyar Gábor Sándor: Néhány tény felett elsikkadtak. Polgármester asszony említette, 

hogy a maradvány összeg van, tehát annyival csökkenteni kell jelen összeget. Dr. Abonyi 

Viktor képviselőtársuk elmondta, hogy szerinte a 100 db MOP nem valóságos, ezzel az 

összeget csökkenteni lehet. Kisebb keretösszeget javasolt  megállapítani. Minimum annyival 

kellene csökkenteni, amennyivel a másik keretösszegből még maradt, illetve a 100 db-os 

MOP-ot is vegyék ki. Egy hónap bőven elég lesz arra, hogy alaposabban áttekintsék a 

helyzetet. Összesen körülbelül 500.000,-Ft-tal kevesebb keretösszeget javasol elfogadásra. 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy a korábban meghatározott összeg nem 

hozható át, nem került felhasználásra december 31-ét megelőzően, számla nincs. Az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslatban szereplő összeg az ez évi költségvetést fogja 

terhelni. Javasolta, hogy maradjon ez az összeg, a gazdálkodásért egy személyben ő a felelős, 

nem fogja engedni, hogy indokolatlan dolgok vásárlására fordítsák. Amennyiben színes 

nyomtatóra, vagy fax készülékre van szükség, megvehetik, de később levonásra kerül az 

önkormányzat részéről. Javasolta, hogy a határozati javaslatnak megfelelő 975.225,-Ft 

keretösszeget fogadják el.  

 

Kérdezte van-e kérdés, hozzászólás? 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás 

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

határozatot hozta: 

 

19/2011. (I. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat  

A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet működtetéséhez szükséges fedezet biztosításáról  

 

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 Önkormányzat Képviselő-testülete a Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet 

működéséhez szükséges bruttó 975.225,-Ft keretösszeg fedezetét a Dr. Kostyán 

Andor Rendelőintézet számára Abony Város Önkormányzata 2011. évi 

költségvetésében „dologi kiadások” soron biztosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

Határozatról értesül:   

 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Németh Mónika jegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 Településfejlesztési Osztály 

 Dr. Pusztai Dezső intézményvezető 

 

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

polgármester az ülést bezárta. 

 

K.m.f. 

 

        

 

Romhányiné dr. Balogh Edit    Dr. Németh Mónika 

                       polgármester          jegyző 

     

 

 

 

    Murvainé Kovács Rita                    Parti Mihály 

jegyzőkönyvi hitelesítők 

 

 

 

 

 


