
 
Városi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

1-11/2013/JT.        101/2013. (IV.30.) sz. határozat 

         105-107/2013. (IV.30.) sz. határozat 

         15/2013. (IV.30.) sz. rendelt 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2013. április 30-i rendkívüli nyílt üléséről 



2 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-i rendkívüli nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Parti Mihály alpolgármester, Dr. Egedy Zsolt, 

Fekete Tibor, Gulykáné Gál Erzsébet, Kelemen Tibor János, Kocsiné Tóth Valéria, Kovács László 

képviselők 

Képviselő-testület tagjai 8 fő. 

 

Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: Dr. Balogh Pál jegyző, Kovács Teodóra Hatósági és Szociális 

Ügyek Osztály osztályvezetője, Vargáné Francsák Hajnalka Gazdasági Osztályvezetői feladatokat ellátó 

gazdasági ügyintéző, Mádi Csaba Mikro-Voks kezelő, Csajbók Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető, dr. Tömböl 

Klára Loretta titkársági ügyintéző 

 

Meghívottként jelen volt: Tóth Róbert közbeszerzési tanácsadó, Jánosi László az Abonyi Városfejlesztő 

Kft. ügyvezető igazgatója, Korbély Csabáné az Abonyi Lajos Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója 

 

Állampolgári megjelenés: 2 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. 

 

Ismertette a rendkívüli Képviselő-testületi ülés napirendi pontjait. 

 

 

Napirend:   

          Előterjesztő: 

Zárt ülés:  

 

1. A KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt  Tóth Róbert 

„Abony Város Közösségi Háza - Komplex kulturális, oktatási,  Ad-hoc Bizottság Elnöke 

művészeti központ eszközbeszerzése” tárgyában kiírt  

közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 

 

2. A KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú   Romhányiné dr. Balogh Edit  

projekt irodabútorok és informatikai eszközök beszerzése   Polgármester 

tárgyú ajánlati felhívás elfogadására        

 

3. Az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi  Romhányiné dr. Balogh Edit 

Kiállítóhely igazgatói állására (magasabb vezető) beérkezett Polgármester 

pályázatok elbírálása 

 

Nyílt ülés: 

 

1. Abony Város Önkormányzat 2012. évi zárszámadási   Romhányiné dr. Balogh Edit 

rendeletének megalkotása      Polgármester 

 

2. Tájékoztató Abony Város Önkormányzat 2013.    Romhányiné dr. Balogh Edit 



3 

 

I. negyedévi pénzügyi helyzetéről     Polgármester 

 

3. a Képviselő-testület 2013. április 30.-i ülésére   Romhányiné dr. Balogh Edit 

Abony Város Önkormányzat KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011  Polgármester 

azonosító számú pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzési  

eljárásokra cég megbízása és azokhoz tarozó  

AD-HOC bizottságok felállítása 

4. A 2013. évi rendezvényterv finanszírozásáról   Romhányiné dr. Balogh Edit 

         Polgármester 

 

 

Javasolta, hogy a „A Fergeteg Triatlon SE kérelmének elbírálása” című napirend a nyílt ülés 5. napirendi 

pontjaként kerüljön felvételre. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pont felvételéről. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendi 

pont felvételét egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 

101/2013. (IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

„A Fergeteg Triatlon SE kérelmének elbírálása” című napirendi pont felvételéről 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 46. § által 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. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakat, a meghívóban nem szereplő „a Fergeteg 

Triatlon SE kérelmének elbírálása” című napirendi pontot a képviselő-testület nyílt ülésének 5. 

napirendjére tűzi. 

 

- - - 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a napirend elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendi 

pontokat egyhangúlag elfogadta. 

 

Napirend:   

          Előterjesztő: 

Zárt ülés:  

 
1. A KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt  Tóth Róbert 

„Abony Város Közösségi Háza - Komplex kulturális, oktatási,  Ad-hoc Bizottság Elnöke 

művészeti központ eszközbeszerzése” tárgyában kiírt  

közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 

 

2. A KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú   Romhányiné dr. Balogh Edit  

projekt irodabútorok és informatikai eszközök beszerzése   Polgármester 

tárgyú ajánlati felhívás elfogadására        

 

3. Az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi  Romhányiné dr. Balogh Edit 

Kiállítóhely igazgatói állására (magasabb vezető) beérkezett Polgármester 
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pályázatok elbírálása 

 

Nyílt ülés: 

 

1. Abony Város Önkormányzat 2012. évi zárszámadási   Romhányiné dr. Balogh Edit 

rendeletének megalkotása      Polgármester 

 

2. Tájékoztató Abony Város Önkormányzat 2013.    Romhányiné dr. Balogh Edit 

I. negyedévi pénzügyi helyzetéről     Polgármester 

 

3. a Képviselő-testület 2013. április 30.-i ülésére   Romhányiné dr. Balogh Edit 

Abony Város Önkormányzat KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011  Polgármester 

azonosító számú pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzési  

eljárásokra cég megbízása és azokhoz tarozó  

AD-HOC bizottságok felállítása 

4. A 2013. évi rendezvényterv finanszírozásáról   Romhányiné dr. Balogh Edit 

         Polgármester 

 

5. A Fergeteg Triatlon SE kérelmének elbírálása   Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

 

- - - 

 

A Képviselő-testület munkáját zárt üléssel folytatta. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 

 

- - - 

 

1./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat 2012. évi zárszámadási 

rendeletének megalkotása 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, valamint a könyvvizsgáló által 

javasolt változtatásokat, észrevételeket. Elmondta, hogy ebben az évben adtak haladékot arra, hogy az új, 

feltöltés alatt álló vagyonkataszterben szereplő adatok egyezőséget mutassanak a vagyonkimutatással.  

Átadta a szót az előterjesztőnek, Vargáné Francsák Hajnalka gazdasági osztályvezetői feladatokat ellátó 

gazdasági ügyintézőnek.  

 

Vargáné Francsák Hajnalka: Részletesen ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta, hogy kiosztásra 

került a zárszámadási rendelet-tervezet 10. oldala, amelyen a 2.§ (2) bekezdése módosult a könyvvizsgáló 

javaslatára, valamint a 3.§ (3) bekezdés tartalma részletesebben került kimutatásra, ez a 12.1 - 12.9 melléklet 

szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. Könyvvizsgálói észrevétel alapján a zárszámadási rendelet-tervezet 

11. oldalán szereplő 3.§ (4) bekezdésének 13.1 , 13.2 ; 13.3 mellékletei pontosításra kerültek, 13.3 és 13.j 

melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. Kiosztásra került továbbá a 6. számú és 15. számú 

melléklet, a 17. számú melléklet 7. és 13. sora került módosult kerekítési hibából adódóan, amely az 

Önkormányzat vagyonkimutatását nem módosította.  

Kiosztásra került a könyvvizsgáló által megküldött Zárszámadási rendelet véleményezése. A könyvvizsgáló 

a Zárszámadási rendeletet a Képviselő-testületnek rendeletalkotásra alkalmasnak ítélte meg, azzal a 

kiegészítéssel, hogy a vagyonkimutatás és a kataszteri kimutatás között 2013 év folyamán teremtsék meg az 

összhangot.  
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Dr. Egedy Zsolt: Sajnálja, hogy a könyvvizsgáló cég részéről senki nem jelent meg a Képviselő-testületi 

ülésen.  

 

Gulykáné Gál Erzsébet elhagyta az üléstermet, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 7 fő.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy több mint egy hétig itt voltak, az egyeztetések megtörténtek. 

Ez már elhalasztott zárszámadási rendelet alkotás, záradék nélkül elfogadásra javasolták a rendelet-

tervezetet.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Kérdezte, hogy 2012. december 31-ig, 2013. január 1-i fordulónappal mekkora az az 

összeg, amivel tartozik a beszállítóinak a Városi Önkormányzat? Végelszámolásnál mennyi lenne a 

forráshiány? Tájékoztatást kért továbbá a gazdasági osztályvezetői állás betöltésével kapcsolatosan.  

 

Vargáné Francsák Hajnalka: Elmondta, az eredeti anyagban a 9. számú melléklet tartalmazza az 

adósságállomány alakulását 2012. december 31-én, amely részletezi az Önkormányzat teljes szállítói 

tartozását. a tényleges szállítói tartozás 14 millió Ft.  

 

Dr. Balogh Pál: Elmondta, hogy lezárult a pályázat, az általa javasolt, polgármester asszony által elfogadott 

pályázó megfelel a képesítési előírásoknak, bíznak benne, hogy a pályázó betölti az állást. Amint aláírta a 

szerződést, be fogják mutatni a Képviselő-testület számára.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Hány pályázó volt? 

 

Dr. Balogh Pál: Az utolsó fordulóban három pályázat volt, ebből egy volt megfelelő a képesítési 

előírásoknak.  

 

Fekete Tibor: Azt gondolja, az illető neménél sokkal fontosabb, hogy a kiválasztott személy alkalmas 

legyen a posztjára.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Véleménye szerint, ha a Képviselő-testület hagyja jóvá a Hivatal szervezeti struktúráját, 

akkor ahhoz szorosan hozzátartozik az osztályvezetői álláshelyek betöltésével kapcsolatos problémák 

Képviselő-testülettel való megosztása.  

 

Gulykáné Gál Erzsébet visszatért az ülésterembe, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 8 fő.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy ez óvatosság, megelőzve az aljegyzői állásra jelentkező 

pályázóval kapcsolatban tapasztaltakat.  

 

Kelemen Tibor János: Kérdezte, hogy a kiosztott kiegészítésben az 1. § -ban szereplő 1.785 millió Ft a 

kötvény fennmaradó része? 

 

Vargáné Francsák Hajnalka: Igen.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a rendelet tervezet elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a rendelet-

tervezetet egyhangúlag elfogadta.  
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Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IV.30.) számú rendelete a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi.  

 

- - - 

 

 

2./ Napirendi pont tárgya: Tájékoztató Abony Város Önkormányzat 2013. I. negyedévi 

pénzügyi helyzetéről 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Kovács László: Szeretné pénzügyi szakértőtől elemezve látni, hogy hogyan, miként nyilvánul meg, illetve 

mi vezetett ahhoz, hogy az Önkormányzat ekkora bajban van. 

 

Vargáné Francsák Hajnalka: Elmondta, 2012. december 31-én 119 millió Ft szállítói tartozással zárt az 

Önkormányzat. Ebből 2013. április közepéig teljesen kiegyenlítették a bennragadó 2012. évi számlákat. 

Folyamatosan érkeznek a számlák, március 31-én az Önkormányzat szállítói tartozása 76 millió Ft, ebből le 

nem járt tartozás 26 millió Ft, a lejárt tartozás pedig közel 55 millió Ft. A tavalyi számlákat kifizették, 

beütemezték az idei számlákat, kifizették. Jelen pillanatban az a helyzet áll fenn, hogy a 27,3 millió Ft 

állami hozzájárulásból kifizetve a 18,2 millió Ft munkabért, a 11 millió Ft segélyt, átadva az ABOKOM 

Nonprofit Kft-nek az intézményi működtetéshez szükséges 8 millió Ft-ot 3,5 millió Ft marad egész hónapra. 

Március 31-ig kétszer vett ki az Önkormányzat kötvény kamatbevételt, január 3-án 18,8 millió Ft-ot, február 

4-én 8,8 millió Ft-ot, ezeket az összegeket 2013. december 31-ig vissza kell pótolnia az Önkormányzatnak. 

A működési hiány március 31-ig 170 millió Ft-ra emelkedett. Ha nem születik közbenső döntés, hogy az 

önkormányzatok valamilyen plusz finanszírozáshoz jutnak, akkor az Önkormányzat működésképtelen lesz.  

 

Kovács László: Mi az ok? 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Akkora az elvonás központilag, hogy ami marad, az a város működtetésére 

nem elég.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, nem gondolja, hogy ekkora mértékű az elvonás, mint ami a tájékoztatóban fel 

lett vázolva, az Önkormányzat gazdálkodásával lehet gond. Kérdezte, hogy az üzletház projekt, illetve a 

kötvény visszafizetése hogy áll, hiszen elhangzott annak idején, hogy konszolidáció nélkül a teljes kötvény 

állományt a helyi adó bevételeiből ki tudják fizetni. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: A fejlesztési tartalék és a működési kiadás nem ugyanaz. Az üzletház 

megépítéséhez rendelkezésre álló fejlesztési forrás nőtt, 205 millió Ft önerő támogatást kapott az 

Önkormányzat a Főtért Projekthez. Ugyan ad az Állam támogatást a kötvény visszafizetéséhez, mintegy 168 

millió Ft-ot, a működésből viszont elvont 248 millió Ft-ot, a különbség 80 millió Ft-tal évente. Nem az 

Önkormányzat gazdálkodásával van a baj.  

 

Fekete Tibor elhagyta az üléstermet, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 7 fő.  

 

Kelemen Tibor: Kérdezte, hogy a tavalyi, 2012. évre megalkotott költségvetéshez képest az idei 

adóbevételek százalékos arányban hogyan alakultak márciusban? 

A 2012. év adóbevételének hány százalékát veszi el a Kormány, illetve mennyit hagy meg az Önkormányzat 

részére? 

 

Fekete Tibor visszatért az ülésterembe, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 8 fő.  
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Romhányiné dr. Balogh Edit elhagyta az üléstermet, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 7 

fő.  

 

Vargáné Francsák Hajnalka: Részletesen ismertette a 2013. évi költségvetés I. fordulós számadatai 

alapján elkészített számításait. Elmondta, hogy 2013. I. negyedévében 3,5 %-kal magasabbak az 

adóbevételek az előző évhez képest.  

 

Kelemen Tibor: Elmondta, hogy ami maradt 2012-ben kb. 400 millió Ft az Önkormányzatnál, azzal 

szemben a Kormány 168 millió Ft-ot ad vissza, a hiányzó összeg nagyon hiányzik a kasszából, ami pontosan 

a szállítói tartozások kifizetésére elég lenne. Nem a gazdálkodással van probléma, hanem a finanszírozási 

ellehetetlenüléssel. Amit elvesz a Kormány, bizonyos százalékát adja csak vissza.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit visszatért az ülésterembe, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok 

száma 8 fő.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Kérdezte Kelemen Tibor képviselőtől, hogy elfogadta-e a 2013. évi költségvetést? Úgy 

véli, a képviselő úr bizonyos nyitott kérdéseket most értett csak meg.  

 

Fekete Tibor: Elmondta, a napirendi pontok előterjesztéseinek ismertetése közben olyan érzése volt, mintha 

Vargáné Francsák Hajnalka búcsúzna a beosztásától. Látva azt a gigantikus munkát, amit az elmúlt 

időszakban végzett, ha van rá lehetőség, kéri, azt az összeget, amit a besorolása miatt nem kaphat meg, kapja 

meg jutalom formájában.  

 

Romhányiné dr. Edit: A tartós helyettesítési díjat, amire jogosult volt, megkapta. Tanulmányi szerződés 

keretében támogatja az Önkormányzat a nyelvvizsga letételét. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő tájékoztató elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 igen és 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a tájékoztatót 

elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

105/2013. (IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Tájékoztató Abony Város Önkormányzat 2013. I. negyedéves pénzügyi helyzetéről 
 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvényben foglaltakat Abony Város Önkormányzat 2013. évi I. negyedéves pénzügyi 

helyzetről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

A határozatról értesül: 

1. Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

2. dr. Balogh Pál jegyző 

3. Gazdasági Osztály 

4. Valamennyi osztályvezető 

 

- - - 

3./ Napirendi pont tárgya: A Képviselő-testület 2013. április 30.-i ülésére Abony Város 

Önkormányzat KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító 
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számú pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzési eljárásokra 

cég megbízása és azokhoz tarozó AD-HOC bizottságok 

felállítása 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő javaslat elfogadásáról, 

amely szerint mindkét közbeszerzési eljárásra a KÁR-MENTOR Bt-t bízzák meg 450.000 Ft + áfa, illetve 

850.000 Ft + áfa összegben a Két Torony kötvény terhére.  

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadta.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő Ad-Hoc bizottság tagjainak 

elfogadásáról, Tóth Róbert elnökletével.  

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta:  

 

106/2013. (IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzat KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázathoz 

kapcsolódó eszközbeszerzésekhez AD-HOC bizottság megbízásáról 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 

CVIII. törvény 22. § (3-4.) bekezdéseire is figyelemmel az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete A KMOP 5.2.1/B/09-2f-2010-0011 azonosító 

számú „Lehetőségeink Fő tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése” című pályázat 

Abony város Közösségi Háza - Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ pince gépészet 

megvalósításának eszközbeszerzésével kapcsolatos közbeszerzési feladatok teljes körű 

lefolytatásával a KÁR-MENTOR Bt-t bízza meg. A megbízási díja 450.000,- Ft + Áfa, azaz 

571.500,- Ft, melynek fedezete a Abony Város Önkormányzat Két Torony kötvény terhére 

biztosított. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete A KMOP 5.2.1/B/09-2f-2010-0011 azonosító 

számú „Lehetőségeink Fő tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése” című pályázat 

Abony város Közösségi Háza - Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ pince gépészet 

megvalósításának eszközbeszerzésével kapcsolatos közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó – bíráló 

bizottsági - feladatok ellátásával  

m e g b í z z a 

Tóth Róbert közbeszerzési tanácsadót 

Jánosi László Abonyi Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjét 

Farkas Zsolt főépítészt 

Horváth Zoltán tervezőt 

dr. Balogh Pál jegyzőt. 
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További tagok 

Korbély Csabáné Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 

intézményvezető 

Bakosné Kocsi Judit Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási intézményvezető 

 

A Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság elnökének Tóth Róbertet választja meg. 

 

 

3. A Zeneiskola bútor- és eszköz beszerzése, valamint a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító 

számú projekt keretén belül” Informatikai tábla, székrendszer pozíciójának változtatását biztosító 

berendezés eszközbeszerzésével kapcsolatos közbeszerzési feladatok teljes körű lefolytatásával a 

KÁR-MENTOR Bt-t bízza meg. A megbízási díja 850.000,- Ft + Áfa, azaz 1.079.500,- Ft, melynek 

fedezete Abony Város Önkormányzat Két Torony kötvény terhére. biztosított 

4. A Zeneiskola bútor- és eszköz beszerzése, valamint a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító 

számú projekt keretén belül” Informatikai tábla, székrendszer pozíciójának változtatását biztosító 

berendezés eszközbeszerzésével kapcsolatos közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó – bíráló bizottsági 

- feladatok ellátásával  

m e g b í z z a 

Tóth Róbert közbeszerzési szakértőt 

Jánosi László Abonyi Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjét 

Farkas Zsolt főépítészt 

Horváth Zoltán tervezőt 

dr. Balogh Pál jegyzőt. 

 

További tagok 

Korbély Csabáné Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 

intézményvezető 

Bakosné Kocsi Judit Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási intézményvezető 

 

A Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság elnökének Tóth Róbertet választja meg. 

 

5. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit 

polgármestert a határozatnak megfelelő intézkedések megtételére.  

 

Határidő:  azonnal. 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői  

 Abonyi Városfejlesztő Kft. 

 

- - - 

4./ Napirendi pont tárgya: A 2013. évi rendezvényterv finanszírozásáról 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy az Oktatási, Sport 

és Kulturális Bizottság a határozati javaslat 1. pontját támogatta, amely szerint az Abonyi Városfejlesztő 

Kft. kerüljön megbízásra 3.050.000 Ft keret terhéig a projekt lebonyolítására, valamint a Bizottság kérésére 

a maradványpénz átadására a Művelődési Ház részére egy újabb Bizottsági ülést követően kerül sor.  

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Ismertette az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság álláspontját. elmondta, hogy a 

2012. október 24-i határozat mellékletét képező rendezvény naptár tervezet, amit az Együttes Bizottság 

elfogadott, nem egyezik a most kapott előterjesztés mellékletével, ezért kérte Képviselő-testületet, hogy 

támogassák a Bizottság határozatát. Javasolta, hogy az Intézményvezető asszony és az Együttes Bizottsági 

ülés vegye elő újra a 2012. október 24-ig beadott, illetve az azon túl beérkezett javaslatokat.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Véleménye szerint sohasem lesz tökéletes a rendezvényterv. Támogatja az anyagot, mert 

attól tart, hogy nem lehet majd adni a rendezvényekre finanszírozást, mert nincsen határozat, ami alapján 

kötelezettséget vállal az Önkormányzat, csak a keretösszeg a költségvetésben.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, az Intézményvezető asszony kezdeményezésére azt nézték meg 

közösen, mi az, amit a 3 millió Ft terhére tudnak megcsinálni, illetve melyek azok a programok, amelyeket 

bele tudnak tenni a főteres projektbe, nincs többre keret. Támogatja az Oktatási, Sport és Kulturális 

Bizottság kérését egy újabb Együttes Bizottsági ülés összehívására vonatkozóan.  

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Elmondta, a rendezvény naptár tervezetbe befogadták a rendezvényeket, további 

rendezvényeket is befogadtak, amelyeket nem láttak ugyan, de tudomásuk van a benyújtásukról. Tudják, 

hogy minden rendezvénynek nem tudnak eleget tenni, de választ kell adniuk mindenkinek. Készül egy 

kiadvány, amelyben az összes városi rendezvényt szeretnék szerepeltetni, ha az összes felsorolt rendezvény 

szerepel benne, kellemetlen lesz, ha utólag mégsem mindegyik tud megvalósulni. Minden javaslattevőnek 

kell kapnia egy határozatot, amely tartalmazza, hogy mely rendezvényeket tudja az Önkormányzat ebben az 

évben támogatni.  

 

Parti Mihály elhagyta az üléstermet, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 7 fő.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Azt tartaná megfelelőnek, ha a Képviselő-testületnek csak azokról a rendezvényekről 

kellene szavaznia, amelyekre ad támogatást. Véleménye szerint gyakorlattá kellene tenni, hogy minden 

további rendezvény a leendő Művelődési Ház hirdető tábláján, illetve internetes portálján kerüljön 

meghirdetésre.  

 

Parti Mihály visszatért az ülésterembe, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 8 fő.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Több pénz nincs, szakemberek bevonásával a lehető legjobban szét lett 

osztva. Rendelt módosítást nem tudnak előkészíteni, ha nem születik döntés.  

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Elmondta, nem azt kéri, hogy tegyenek pénzt a többi rendezvényhez, hanem azt, 

hogy a Főtér Projekt szoft elemes része elfogadásra kerüljön, a többi, rendezvény naptár tervezetbe 

befogadott rendezvényről pedig döntés szülessen, amelyről a javaslat tevők kapjanak értesítést.  

 

Kocsiné Tóth Valéria: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság támogatta azt, hogy a Főtér Projekt terhére 

megrendezett rendezvények kapjanak zöld utat. Arra kérte az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottságot, hogy 

ennyi időt ne használjon ki a városi rendezvényterv egyeztetésre, szeretné, ha a jövőben hatékonyabban 

végezné munkáját a Bizottság.  

 

Dr. Balogh Pál: Az SZMSZ szerint a Pénzügyi Bizottság és az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság közös 

hatáskörébe a rendezvényterv elfogadása tartozik, nem a pénz hozzárendelése. Igazat adva Gulykáné Gál 

Erzsébet elnök asszonynak elmondta, hogy valójában nem került meghatározásra a városi rendezvényterv, 

hiszen amikor ezzel foglalkozott az Együttes Bizottság, akkor még mindig egy új pályázati felhívással 
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fordultak a civil szervezetekhez. Az Együttes Bizottság kitolta a döntés határidejét, a rendezvényterv 

elfogadásához kapcsolódó hatáskörét kívánja az elnök asszony kívánja ismételten gyakoroltatni. A pénzt a 

Képviselő-testület rendeli a rendezvényekhez döntésével.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Azt gondolja, hogy a jegyző úr rávilágított egy joghézagra. Ha egy rendezvény az 

összeállított rendezvény tervben nincsen benne, de mégis megszervezésre kerül, akkor nem lesz egyenértékű 

azzal a rendezvénnyel, amely a rendezvény naptárban szerepel.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosító javaslatról, amely szerint a Főtér Projekt 

keretében megrendezett rendezvények lebonyolítására az Abonyi Városfejlesztő Kft. kerüljön megbízásra, a 

rendezvény tervet pedig az Együttes Bizottság újratárgyalja, javaslatával újra készül előterjesztés a testület 

elé.  

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 igen és 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a módosító 

javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta:  

 

107/2013. (IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a 2013. évi rendezvényterv finanszírozásáról 

 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi 

CLXXXIX. tv. 10 paragrafusában biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával az 1. sz. mellékletben rögzített 

II. Főtér Fesztivál teljes körű lebonyolításával 3.050.000,- Ft + áfa összegű díjazás mellett megbízza 

az Abonyi Városfejlesztő Kft. szervezőt. A II. Főtér Fesztivál teljes körű lebonyolítására a 

„Lehetőségeink Fő-tere városmarketing akciója-rendezvények” költségsorról biztosított a fedezet. 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozatnak 

megfelelő megbízási szerződést kösse meg.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit 

Végrehajtásban közreműködik: 

Gazdasági Osztály 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi Bizottságot, illetve az Oktatási, 

Sport és Kulturális Bizottságot, hogy Együttes Bizottsági ülés keretében, hatáskörében eljárva a 

városi rendezvénytervet állapítsa meg.  

 

Határidő: 2013. május 10. 

Felelős: Gulykáné Gál Erzsébet 

 

A határozatról értesül:  
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

Dr. Balogh Pál jegyző 

Együttes Bizottság tagjai 

Valamennyi Osztályvezető 

Abonyi Városfejlesztő Kft.  

Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 
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ajánlattevők 
 

- - - 

 

5./ Napirendi pont tárgya: A Fergeteg Triatlon SE kérelmének elbírálása 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a Fergeteg Triatlon SE elnökének, Medveczky Edit április 16-án 

beérkezett kérelmét. A Képviselő-testület márciusban hozott döntése alapján az idei évben is 18.000 Ft-ért 

vásárolhatják meg a triatlonosok a szezonális úszóbérletüket. Az elnök asszony kérte, csökkentsék le 

legalább 8.000 Ft/főre a triatlonosok éves bérletét, mert a 18.000 Ft-ot soknak találják.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Javasolja, hogy a Fergeteg SE kérelmével azonos összegben kerüljön megállapításra 

minden számadat, strandbérleti díj, amennyiben támogatott strandbérleti díjat kap, kérésüktől függetlenül.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, nem támogat semmi féle további kérelmet, a díjakat jóváhagyta a 

Képviselő-testület novemberben. Ez alapján készült el az üzleti terv.  

 

Gulykáné Gál Erzsébet elhagyta az üléstermet, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 7 fő.  

 

Kocsiné Tóth Valéria: Sajnálja, hogy nem látta Medveczky Edit levelét. Javasolja levenni napirendről a 

kérelmet, majd felelősséggel megvizsgálni, hogy jogos-e a kérés, mert ellehetetleníteni nem akarják.  

 

Gulykáné Gál Erzsébet visszatért az ülésterembe, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 8 fő.  

 

 

Fekete Tibor elhagyta az üléstermet, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 7 fő.  

 

Dr. Egedy Zsolt elhagyta az üléstermet, így a jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 6 fő.  

 

Az ülésteremben jelen lévő Képviselő-testületi tagok száma 6 fő, a Képviselő-testület 

határozatképtelensége miatt Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester szünetet rendelt el.  

 

- - - 

 

Szünet 

 

- - - 

 

Mivel a Képviselő-testület határozatképtelen volt, így Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester a nyílt 

ülést bezárta. A munkaterv szerinti májusi Képviselő-testületi ülésen kerül döntéshozatalra a Fergeteg 

Triatlon SE kérelme.  

 

 

 

K.m.f 

 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit               Dr. Balogh Pál 

                         polgármester                       jegyző 


