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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 13-i rendkívüli nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Parti Mihály alpolgármester, Fekete Tibor, 

Gulykáné Gál Erzsébet, Habony István, Kelemen Tibor János, Murvainé Kovács Rita képviselők 

 

Képviselő-testület tagjai 7 fő. 

 

Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: Dr. Balogh Pál jegyző, 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 

 

Állampolgári megjelenés: 1 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 7 fővel 

határozatképes. 

 

Ismertette a rendkívüli Képviselő-testületi ülés napirendi pontjait. 

 

Napirend:          Előterjesztő: 

 

Zárt ülés:  

 

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

projekt Abony Város Önkormányzata irodabútor és   Polgármester 

informatikai eszköz, valamint Abony Város Közösségi  

Háza- Komplex kulturális, oktatási, művészeti  

központ informatikai eszközbeszerzése közbeszerzési  

eljárás eredményének  megállapítására  

 

2. Művelődési Központ és zeneiskola eszközbeszerzés tárgyú Romhányiné dr. Balogh Edit 

 közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás elfogadása  Polgármester 

 

3. A Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola   Romhányiné dr. Balogh Edit 

intézményvezetői állására beérkezett pályázatok   Polgármester 

véleményezése 

 

Nyílt ülés: 

 

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

részét képező A Kossuth tér környezetrendezése projektelem Polgármester 

 keretében megvalósítandó Köztéri szobrok rekonstrukciójához  

cég megbízása 

 

2. Abony Város Önkormányzat adósságátvállalásához kapcsolódó  Romhányiné dr. Balogh Edit 
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tartozásátvállalási szerződés megkötéséhez szükséges  Polgármester 

 Képviselő-testületi határozathozatal  

 

Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalása fordított sorrendben történjen.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pontok sorrendjének módosításáról. 

 

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

pontok sorrendjének módosítását egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

142/2013. (VI.13.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a napirendi pontok sorrendjének módosításáról 

 

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 szereplő napirendi 

pontokat fordított sorrendben tárgyalja.  

 

- - - 

 

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

 

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

pontokat egyhangúlag elfogadta. 

 

Napirend:          Előterjesztő: 

 

Nyílt ülés: 

 

1. Abony Város Önkormányzat adósságátvállalásához kapcsolódó  Romhányiné dr. Balogh Edit 

tartozásátvállalási szerződés megkötéséhez szükséges  Polgármester 

 Képviselő-testületi határozathozatal  

 

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

részét képező A Kossuth tér környezetrendezése projektelem Polgármester 

 keretében megvalósítandó Köztéri szobrok rekonstrukciójához  

cég megbízása 

 

Zárt ülés:  

 

1. A Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola   Romhányiné dr. Balogh Edit 

intézményvezetői állására beérkezett pályázatok   Polgármester 

véleményezése 

 

2. Művelődési Központ és zeneiskola eszközbeszerzés tárgyú Romhányiné dr. Balogh Edit 

 közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás elfogadása  Polgármester 

 

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

projekt Abony Város Önkormányzata irodabútor és   Polgármester 

informatikai eszköz, valamint Abony Város Közösségi  

Háza- Komplex kulturális, oktatási, művészeti  

központ informatikai eszközbeszerzése közbeszerzési  
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eljárás eredményének megállapítására  

 

- - - 

 

1./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat adósságátvállalásához kapcsolódó 

tartozásátvállalási szerződés megkötéséhez szükséges 

Képviselő-testületi határozathozatal  

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta, hogy a határozati javaslat és 

a szerződés nem módosítható, így kell elfogadni. A személyes egyeztetések során elhangzott, hogy a reggeli 

órákban a határozati javaslatot el kell juttatni a Raiffeisen Bankba, a számítógépes rendszerben történt 

rögzítést követően június 28-ig aláírásra kerül a háromoldalú megállapodás. Június 28. és szeptember 30-a 

között a bank fog élni egy ajánlattétellel, a kötvényt kívánja-e a Képviselő-testület átváltani Ft-ra, vissza 

akarja-e fizetni egy összegben, vagy sem.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  

Kérdezte, hogy 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 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az 

előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és a következő határozatot hozta:  

 

143/2013. (VI.13.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzat adósságátvállalásához kapcsolódó tartozásátvállalási szerződés 

megkötéséhez szükséges Képviselő-testületi határozathozatalról 

 

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

CLXXXIX. tv. 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve Magyarország 2013. évi 

központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72-75. §-aiban foglaltakat az alábbi határozatot 

hozza: 

 

1. A képviselő-testület Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. 

törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 72-75. §-aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, 

hogy a költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő 

átvállalását igénybe kívánja venni. 

 

2. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel vagy egyéb 

számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik, vagy annak fedezetére, 

teljesítésének biztosításául szolgál. 

 

3. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 332. 

§ alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal és a finanszírozó hitelintézettel, az 

önkormányzatot terhelő, adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról. 

 

4. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert, hogy: 

a) megtegye a költségvetési törvény 72-75. §-ai szerinti nyilatkozatokat és intézkedéseket; 

b) a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (KELER) által kialakított, az 5000 fő 

feletti önkormányzatokra irányadó „Eljárás rend” alapján az Önkormányzat által kibocsátott 

kötvénysorozat(ok) vonatkozásában végrehajtandó részleges törléséhez a szükséges 
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nyilatkozatokat megtegye, illetve kapcsolódó dokumentumokat aláírja és megállapodásokat 

megköthesse;  

c) a költségvetési törvény 74. § (6) bekezdése szerinti megállapodásokat kösse meg. 

d) a kötvénytulajdonos pénzintézettel az önkormányzat által kibocsátott kötvénysorozat(ok) 

vonatkozásában a részleges törléshez kapcsolódó megállapodást megkösse; 

e) részleges törlés esetén a szükséges módosításokat az Információs Összeállításban és az 

Okiratokban megtegye. 

5. A képviselő-testület felhatalmazza a Raiffeisen Bank Zrt.-t, hogy az önkormányzatra vonatkozó, 

banktitoknak minősülő adatokat a konszolidáció végrehajtása érdekében a Magyar Államkincstár 

(MÁK) részére átadja és azokat a MÁK kezelje. 

 

6. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy Abony Város Önkormányzatnak a Magyar Állam által 

átvállalt adósságállománya tekintetében a Raiffeisen Bank Zrt.-nek a teljesítést az önkormányzat 

helyett a Magyar Államtól elfogadja. 

 

7. A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy Abony Város Önkormányzata nem áll a helyi 

önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény szerinti 

adósságrendezési eljárás alatt. 

8. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos 

intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet. 

 

Határidő: részleges törléshez kapcsolódó megállapodások aláírására: 

 legkésőbb 2013. június 28. 

 a kötvényhez kapcsolódó dokumentumokban a konszolidációt követően a    

 kötvényekben bekövetkező változások átvezetése: legkésőbb 2013. szeptember 30. 

 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

  

A határozat végrehajtásban közreműködik:  

Gazdasági Osztály 

 

A határozatról értesül: 

1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

2. Parti Mihály alpolgármester 

3. Dr. Balogh Pál jegyző 

4. Valamennyi osztályvezető 

 

- - - 

 

2./ Napirendi pont tárgya: KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt 

részét képező A Kossuth tér környezetrendezése projektelem 

keretében megvalósítandó Köztéri szobrok rekonstrukciójához 

cég megbízása 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

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

Hatóság jóváhagyását követően az Abonyi Városfejlesztő Kft. a három ajánlatot bekérte. A legkedvezőbb 

ajánlatot, ami belefér a maradványösszeg keretébe, Pogány Gábor Benő szolnoki szobrászművész adta. 

Ismertette az ajánlat keretében kivitelezésre kerülő munkálatokat. Elmondta, hogy az emlékparkban lévő 

szoborpark festésére az alapanyagok 2 millió Ft-ba kerülnek. Az adósságkonszolidáció után a 

maradványpénzekből történő gazdálkodást követően kerülhet sor a restaurálásra.  
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Gulykáné Gál Erzsébet: Kérdezte, hogy az abonyi Kovács szobrász úr miért nem került megkeresésre.  

 

Jánosi László: Az Örökségvédelmi Hivatal előírta, hogy szobor restaurátori kompetenciákkal rendelkező 

cégeket kell bevonni, ennek megfelelően kerültek kiküldésre a három árajánlat. Nagyon sajnálja, hogy nem 

tudott arról, hogy van helyi illetőségű szobor restaurátor. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  

Kérdezte, hogy 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 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az 

előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és a következő határozatot hozta:  

 

144/2013. (VI.13.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt részét képező A Kossuth tér 

környezetrendezése projektelem keretében megvalósítandó Köztéri szobrok rekonstrukciójához cég 

megbízásáról 

 

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

CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1.Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kossuth tér környezetrendezése projektelem keretében 

megvalósítandó köztéri szobrok rekonstrukciója tárgyú eljárás nyertesének – mint összességében 

legelőnyösebb ajánlatot tevőt – az alábbi ajánlattevőt hirdeti ki:  

 

Nyertes ajánlattevő: 

       Ajánlattevő neve: PGB Képző- és Iparművészeti Bt. 

       Ajánlattevő székhelye: 5000 Szolnok, Pozsonyi út 18/A 

       Levelezési cím: 5000 Szolnok, Pozsonyi út 18/A 

       Nettó ajánlati ár (vállalkozói díj) (Ft): 2.167.700.- Ft 

 

2.A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevő PGB Képző és Iparművészeti Bt. –

vel a - határozat mellékletét képező - vállalkozási szerződést kösse meg. 

 
 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

A végrehajtásában közreműködik:   

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

 Titkárság 

 

Határozatról értesül: 

 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Pati Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Valamennyi Osztályvezető 

 Abonyi Városfejlesztő Kft. 

 Ajánlattevők 
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144/2013. (VI.13.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

V Á L L A L K O Z Á S I  S Z E R Z Ő D É S  
 
 

Amely létrejött egyrészről,  

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (székhely: 2740 Abony, Kossuth tér 1., adószám: 
…………………., képviseli: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester), mint Megrendelő - 
továbbiakban Megrendelő  

másrészről,  

……………………….. (rövidített cégnév: ……………………, székhely: ………………..., 
cégjegyzékszám: Cg……………., adószám: …………………., képviseli: ……………………), mint 
Vállalkozó - továbbiakban Vállalkozó  

- együttesen Felek vagy Szerződő Felek - között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett. 
 
1. A Megrendelő megrendeli Vállalkozótól, a „Lehetőségeink Fő tere – Abony Város integrált 

településközpont fejlesztése” című, KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt 
keretében az Abonyi Lajos szobor és környezetének továbbá az I. világháborús szobor 
restaurálásával valamint rekonstrukciós munkálataival.  
 

2. Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munkálatokat a vállalkozási szerződés mellékletét képező 
technológiai/műszaki leírás továbbá az ajánlati felhívás és a vállalkozó ajánlata valamint ezen 
iratok mellékleteiben meghatározott módon és részletességgel köteles elvégezni.  

 
A Vállalkozó a Pest Megyei Kormányhivatal, Hatósági Főosztály, Kulturális Örökségvédelmi 
Osztályának javaslata illetve ajánlásai alapján a restaurátori munkák elvégzéséhez jogosultsággal 
rendelkező szakemberekkel köteles a munkát elvégezni.  

 
3. A munka elvégzéséhez szükséges anyagbeszerzést, szállítási feladatokat Vállalkozó köteles 

elvégezni, illetve ezek költségét viselni, melyek ellenértékét a kivitelezési munka ellenértékével 
együtt a szerződésben meghatározott vállalkozói díj tartalmazza. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a 
szerződésben meghatározott vállalkozói díj összegén felül a Megrendelővel történt előzetes 
megállapodás hiányában pót- illetve többletmunka valamint többlet költség megtérítésére nem 
jogosult. Vállalkozó a munka elvégzéséhez jogosult megfelelő képesítéssel, végzettséggel 
rendelkező alvállalkozót bevonni azzal, hogy az alvállalkozó tevékenységéért sajátjaként felel. 

 
4. A szerződés teljesítése során  

 a Megrendelő képviselője: ………………………. 
Elérhetősége: ………………. 

 Vállalkozó képviselője: ………………………… 
Elérhetősége: ……………… 

 
5. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a szerződés tárgyát képező munkálatok 

teljes-körű elvégzése esetén összesen 2.167.700. forint + ÁFA, azaz bruttó  2.752.979. forint 
vállalkozói díj illeti meg. 

 
6. A vállalkozói díjra vonatkozó számláját Vállalkozó, a szerződés szerinti minőségben és határidőre 

elvégzett munka Megrendelő által a teljesítést igazoló jegyzőkönyv alapján történő átvételét 
követően jogosult benyújtani Megrendelő részére. A Vállalkozó kizárólag egy végszámla 
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benyújtására jogosult a teljesítést igazolást követően, a Megrendelő előleget sem a munkadíjra, sem 
anyagköltségre nem biztosít. A teljesítés leigazolására Megrendelő részéről Romhányiné dr. Balogh 
Edit polgármester jogosult. 

 
7. Megrendelő a vállalkozói díjat a Vállalkozó számlája alapján, a számla kézhezvételétől számított 8 

napon belül köteles megfizetni a Vállalkozó számlán megjelölt bankszámlájára történő átutalással. 
 
8. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés tárgyát képező munkát legkésőbb 2013. 

július 11. napjáig köteles elvégezni.  
 
9. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő 

minden késedelmes nap után a bruttó vállalkozói díj 0,5 %/nap összegű késedelmi kötbérre 
jogosult, melynek összegét a vállalkozói díjból jogosult levonni, abba beszámítani. Megrendelő a 
Vállalkozó 15 napot meghaladó késedelme esetén jogosult a szerződéstől elállni és a Vállalkozóval 
szemben a vállalkozói díj 30 %-nak megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért érvényesíteni. 

 
10. Vállalkozó az általa elvégzett munkára 12 havi garanciát vállal, melynek biztosítására Szerződő 

Felek akként állapodnak meg, hogy Megrendelő jogosult a vállalkozói díj 5 %-nak megfelelő 
mértékű összeget, mint jó teljesítési garancia összeget a Vállalkozónak kifizetendő vállalkozói 
díjból a garancia vállalás időszakára visszatartani. A garanciális időszak lejártát követően 
amennyiben valamennyi javítási munkálatot a Vállalkozó elvégzett a Megrendelő a Vállalkozó által 
benyújtott lehívó levél alapján 8 napon belül köteles kifizetni. 

 
11. Felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozói díj késedelmes megfizetése esetén a Vállalkozó a 

jelen szerződés időpontjában érvényes jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű késedelmi 
kamatra jogosult.  

 
12. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés kizárólag írásban közös megegyezéssel 

módosítható. Felek a szerződés teljesítése során kikötik az írásbeliséget, melynek során a szerződés 
teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatokat a Felek képviselői érvényesen kizárólag írásban (levél, 
fax, e-mail) tehetnek. 

 
13. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az 

irányadóak. 
 
14. Szerződő Felek a jelen szerződésből eredő egymás közötti vitás kérdések tekintetében hatáskörtől 

függően a Ceglédi Járásbíróság illetve a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét 
kötik ki. 

 
Mely okiratot felek elolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
helybenhagyólag 6 példányban írtak alá, melyből a Feleket 3-3 példány illeti meg. 
 
Kelt.: Abony, 2013. június 17. napján 
 
 
 
 …………………….……….. …………………………………. 
 Abony Város Önkormányzat ……………….. 
 Képv.: Romhányiné dr. Balogh Edit Képv.: ……………. 
 Megrendelő Vállalkozó 
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- - - 

 

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

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Mivel több napirend és hozzászólás a nyílt ülésen nem volt, így Romhányiné dr. Balogh Edit 

polgármester asszony a rendkívüli nyílt ülést bezárta. 

 

A Képviselő-testület zárt üléssel folytatta a munkát, amelyről külön jegyzőkönyv készült.  

 

 

K.m.f 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit               Dr. Balogh Pál 

                         polgármester                       jegyző 


