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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 18-án 

megtartott KÖZMEGHALLGATÁSÁRÓL. 

 

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

Tibor Károly, Habony István, Kelemen Tibor János, Kovács László, Murvainé Kovács Rita, 

Parti Mihály képviselő-testület tagjai 8 fő. 

 

Távolmaradását jelezte: Dr. Abonyi Viktor, Gulykáné Gál Erzsébet Kocsiné Tóth Valéria 

és Dr. Magyar Gábor Sándor képviselő 

 

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

aljegyző, Dr. Pástét Rita jegyzői titkárságvezető, Valaczkainé Varga Erzsébet 

településfejlesztési osztályvezető, Győri Lászlóné hatósági és építésügyi osztály részéről, 

Pástét Barbara humán közszolgáltatások és munkaügyi osztály részéről, Vargáné Francsák 

Hajnalka gazdasági osztály részéről, Bóta Lászlóné okmányiroda vezetője, Bankó Gábor 

Mikro-Voks Szavazatszámláló rendszer kezelője, Farkasné Fazekas Mária 

jegyzőkönyvvezető.  

 

Intézmény részéről jelen volt: Gáspár Csaba ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 

Külsős bizottsági tag: Temesközy Tamás 

 

Állampolgári megjelenés: 56 fő 

- - - 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Köszöntötte a Közmeghallgatáson megjelenteket. 

Megállapította, hogy a Közmeghallgatás 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 Parti Mihály és Dr. 

Egedy Zsolt a jegyzőkönyvi hitelesítők 

 

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

elfogadásáról. 

 

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

mellett elfogadta Parti Mihály és Dr. Egedy Zsolt jegyzőkönyvi hitelesítők személyét. 

 

- - - 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Köszöntötte a közmeghallgatáson megjelenteket. Kérte a 

megjelent lakosokat, hogy tegyék meg kérdéseiket, hozzászólásaikat. Elmondta, amelyre 

most nem tudnak választ adni azt írásban fogják megtenni. Megkérte továbbá a 

megjelenteket, hogy aki szót kér a jegyzőkönyv miatt legyen szíves bemutatkozni. Továbbá 

jelezte, hogy nem áll rendelkezésre mobil mikrofon, így a teremben elhelyezett mikrofonhoz 

szíveskedjen kifáradni a hozzászóló.  
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Parti Mihály: Elmondta, hogy egyik választópolgár azzal a kéréssel kereste meg, hogy 

próbáljanak technikai megoldást keresni arra, hogy a polgármester asszony hallatsszon a TV 

közvetések alkalmával. Ebben kért segítséget. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Hozzá is elérkezett a jelzés, megteszik a szükséges 

intézkedéseket.  

 

Raffael Jánosné: A lakosság bejelentése alapján szeretné továbbítani a kérést, észrevételt, 

mely szerint a Vasútállomás a kerékpártárolók elhelyezésre kerültek, kulturált körülmények 

között tudják elhelyezni és lezárni a kerékpárokat. Sajnálattal tapasztalták, hogy a korábban 

megígért térfigyelő kamerák kihelyezése nem történt meg, így nem mindenhol belátható a 

kerékpártároló. Nem tudják nyomon követni, kik azok, akik rendszeresen lopják a 

kerékpárokat. A láncokat bedobják az ott lakók udvarára. Másik jelzés szintén a 

vasútállomással kapcsolatos, sok a szemét  a váróteremben és a várótermen kívül, ennek 

megszüntetésére szeretnének segítséget kérni. Maga részéről a diákjai nevében is 

felajánlotta, hogy rendszeresen kimennének és bizonyos napokon ellenőriznék a rendet. 

Felvállalják, hogy ha kellő eszközöket kapnak, akkor rendszeresen próbálják rendben tartani 

a vasútállomás területét, ebben kérte a Képviselő-testület segítségét. Megjegyezte, hogy 

korábban már a jegyzőnő segített az aluljáróban található falfirkák letakarításában.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: A MÁV már korábban kiszervezte a takarítást és jelenleg 

ténylegesen sok kívánnivalót hagy maga után az állomás és környékének tisztasága. Egy 

évvel ezelőtt maga írt a panaszkönyvbe, fél évig viszonylag elfogadható volt a helyzet. A 

MÁV felajánlotta, hogy a város kössön szerződést az állomás takarítására. Véleménye 

szerint amennyiben a közmunkaprogram jövőre is folytatódik, érdemes lenne a Képviselő-

testületnek dönteni abban, hogy a takarítást átvállalja a MÁV-tól ez bevételi forrást jelent, 

valamint embereknek tudnak munkát biztosítani. Az autóparkolóra van kihelyezve térfigyelő 

kamera. Ténylegesen a városnak kell bővíteni két térfigyelő kamerával a rendszert. A 

pályázatba nem fért több. Szükséges további helyekre kihelyezni térfigyelő kamerákat, 

bővíthető a rendszer, de saját erőből kell az önkormányzatnak ezt megvalósítani. A város 

egyéb részein is terveznek térfigyelő kamerarendszert kiépíteni. Megköszönte Raffael 

Jánosné felajánlását.  

 

Bevíz István: Mátyás Király úti lakosként elmondta, hogy a forgalom növekedése 

szempontjából szükség lenne még 4 villanyoszlop elhelyezésére, hogy az út megfelelően 

megvilágításra kerüljön. Véleménye szerint elvárható, hogy az út mellé megfelelő világítás 

kerüljön. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy ez a Kécskei út felőli vége a Mátyás Király 

útnak? 

 

Bevíz István: A volt szeméttelep környéke, ahol véget ér a házsor.  

 

Batta László: Szabadság úton lakik. Nagy problémát okoz Abonyban a belvíz. Véleménye 

szerint meg kellene keresni azokat a pontokat, ahol a 40-es években meg voltak építve az 

átereszek, mint például Radák út, Szelei út, Szemere Bertalan út. Tapasztalata szerint itt nem 

okoz olyan mértékű problémát, mint a Radák út, Kemény Zsigmond út felőli részénél. Ott 
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valami oknál fogva feltöltötték a víz útját. Kérdezte, hogy vissza lehet-e állítani a régi 

rendszert, mert az jól működött. Később megépítették házakat a 60-as években, de akkor 

még meg voltak a vízelvezető árkok. Meg kellene keresni, hogy a korábbi években hol 

vezették ki a vizet Abonyból, de valószínű, hogy azokat a helyeket, ezzel együtt a víz útját 

engedéllyel, vagy engedély nélkül, de beépítették. Véleménye szerint ebben bűnös a lakosság 

és az akkori építéshatóság munkatársai is, akik az engedélyt kiadták. Laposabb részekre 

épültek házak, ahol feltöltötték a vízelvezetési lehetőségeket. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Felkérte Gáspár Csaba ügyvezető urat tájékoztassa a 

jelenlévőket, hogy a Szabadság út Kemény Zsigmond út, Szemere B. út, Radák út környékén 

mi történt? 

 

Gáspár Csaba: Fent említett szakaszon igaza van Batta László úrnak, hogy tudnak egy 

olyan hibáról, hogy a Batthyány út alatti áteresz szét van csúszva, ez a város felé a piac 

irányába 20-25 cm-es visszatorlasztást idéz elő. Tudnak a hibáról, jelen pillanatban nem áll a 

költségvetésben rendelkezésre összeg a kijavítására. A Batthyány út teljes szélességében 

feltárást és javítást kellene végezni. Jövő évi munkáik első sorában benne szerepel ez a 

szakasz. Az, hogy a 60-as években milyen állapot volt, az akkor volt, jelen pillanatban ezzel 

nem szeretne foglalkozni. Jelen állapottal foglalkozik, ebben az állapotban a Kemény 

Zsigmond úti átemelő teljesen automatikusan üzemel. Ez biztosítja a jelenleg kialakult 

szintet. Arról nem tehetnek, hogy az utóbbi időben háromszor annyi csapadék esett le, mint a 

korábbi években, amivel ember és gép sem tudott megbirkózni. Ezen a szakaszon el lehet 

mondani, hogy két-három hét alatt normalizálódott a helyzet, többször végigmentek ezen a 

szakaszon és észrevehetően megindult a víz elfolyása. Amikor a gépek üzemelnek, akkor 

elfolyik a víz. A rendszer üzemel, vannak hibák, ezek kijavításra fognak kerülni a jövő 

évben. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kiegészítésként elmondta, hogy ezek az átereszek, ami a 

Szabadság út, Szeret út, Koszta út, Batthyány út ez megy végig a Kemény Zsigmond úti 

átemelőig. A három nagy áteresz áttakarításra került, ekkor derült ki, hogy a Batthyány útnál 

szétcsúszott. 

 

Gáspár Csaba: Igen a Batthyány útnál van szétcsúszás, ezen kívül az emberi hanyagság és 

butaság nyomán szeméttel telítődnek ezek a helyek. Sok olyan esetről tudna beszélni, melyet 

el sem hinnének, hogy miket tesznek emberek az átereszekbe. Batthyány úton például 

autóülésből származó szivaccsal volt eltömítve, ami „beleült” a szétcsúszásba, nem hogy a 

25 cm-t, hanem 50 cm-es vizet is visszatorlaszolta. 

 

Baranyi Istvánné: Wesselényi úti lakos. Szeretné megvédeni a Gáspár Csaba urat, mert 

feléjük is nagy a belvíz, amikor leesett a nagy eső, szólt telefonon és a körzet képviselőjével 

azonnal jöttek, és segítettek. Megbeszélték, amennyiben az önkormányzatnak lesz rá pénze, 

módja és lehetősége meg fogják oldani. Az ottani lakosok tudják, hol volt régen a Krakkó, 

amit 40 éve betemettek. Akkor elmondták Gáspár úrnak és képviselő úrnak is, ha lesz rá 

pénz, és kijelölésre kerül térképrajz alapján a terület, az ott lakók saját maguk kitakarítják, 

csak az átemelő szivattyú elhelyezését kell megoldani a városnak. Kaptak rá ígéretet, 

amennyiben lesz rá pénz, mód és lehetőség, meg fogják csinálni. Út szélén van egy 

földterület, nem tudja kié, de nagyon gondozatlan, az ilyen tulajdonosokat fel kellene 

szólítani, hogy tartsák rendben a területüket, nem az önkormányzaté, hanem magánterület. 
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Másik problémája, hogy az utcájukban több emberben is megfogalmazódott, hogy mikor lesz 

már Abonynak alpolgármestere, mert félnek, hogy a várost hátrányosan fogja érinteni ez. 

Négy évig együtt tudtak dolgozni, polgármester asszony is azt mondta a megjelent 

programfüzetében, hogy sok mindent meg tudtak valósítani. Továbbá az is szerepelt benne, 

hogy félre kell tenni mindenféle nézeteltérést, és újra kell kezdeni a város gyarapodását. Ezt 

várják polgármester asszonytól, és minden képviselőtől. Kérte, hogy vessenek véget a 

vitának, egy a közösség, egy a város, egy az érdek, és teljesen mindegy milyen politikai 

beállítottságú tagokból tevődnek össze. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Örült a felvetésnek. Elmondta, hogy nem rajta múlik, 

megadta a Fidesz frakciónak a tiszteletet, hogy közülük válasszanak. Három jelöltje volt, 

ezeket nem támogatták. Újra fog jelölni, nem rajta múlik, viszont a választás joga az adassék 

meg a polgármesternek. A közvetlen munkatársát, akiben megbízik és tud együtt dolgozni, 

arra legyen joga, hogy kiválassza. Kérte a párttagoktól, hogy szeretné ha félretennék a 

vitákat és a város érdekét nézzék. Azt is megtehetné, hogy nem a Fidesz soraiból jelöl, mert 

nem párt alapon kell választani. Tény, hogy tudtak együtt dolgozni, az előző testületből 8 

képviselő van, semmi probléma nincs abban az esetben, ha a város fejlesztéséről van szó. 

Közöttük konfliktus csak személyi kérdésekben volt. Nem híve, hogy párt hovatartozás 

alapján legyenek emberek kiválasztva. Tehát nagyon szeretné, ha minden pozícióban minden 

tisztségre a legrátermettebb embert választaná a testület, nem pedig, hogy ki melyik párthoz 

áll közel. Nem híve a pártpolitizálásnak, maga részéről lokálpatrióta szellemben szeretné 

vezetni a várost. Olyan alpolgármester kell, aki minden nap be tud jönni, ténylegesen jelen 

van, és bizalommal fordulhat felé. Ezt pedig hadd válassza meg Ő. Ha ezt a jogát is elveszik, 

akkor nagyon nehéz dolgozni egy hivatalon belül. Jelölni fog a jövő héten, le fognak ülni, 

meg fogja hívni a testület tagjait, nem hinné, hogy a munka emiatt feneklett volna meg, vagy 

nem ment volna. Tudnak dolgozni, meg vannak a bizottságok. Tény, hogy nagy szüksége 

lenne egy segítőre, mert a fejlesztések rengeteg energiát követelnek, a tűrőképességének és 

munkabírásának is van határa. Nagyon örülne, ha konkrét feladatokat le tudna adni az 

alpolgármesternek. 

 

Szabó János: Kérdezte, hogy az Abonyiak miért kötelesek csatornadíjat fizetni a Dél-Pest 

Megyei Vízgazdálkodási Társulatnak? Küldik a levelet, hogy adóként be fogják hajtani. Meg 

kell nézni a Szolnoki út két oldalát, olyan nagy víz áll a területen, hogy vetni sem lehet. 

Állítólag a Lévai úr írta alá, hogy Abony hozzájárul. Miért fizessen, mikor a kis földet be 

sem tudta vetni. 6000 forintot kellett befizetni, miért? Nem csak az Ő földjén áll víz, több 

embert is érint ez a probléma. Ha pedig törvény rendelkezik a díjról, akkor vezessék el a 

vizet, hogy használni is tudják a földjeiket. Másik problémája, a Szelei út 8. szám alatt lakik, 

ahol a szomszédban üzletet nyitottak. Hozzájárulását adta az építkezéshez, de nem volt arról 

szó, hogy a járdát megemelik. Szelei út 10. szám alatt úgy megemelték, hogy a nagy 

esőzések után állt a víz az udvarán. 1 m3-es gödröt alakítottak ki, de az nem viszi el azt a 

rengeteg vizet. Valamikor a 40-es években mély árok volt, meg lehet nézni az átereszeket. 

Most építették meg tavaly a másik parkolót, mellyel egyidejűleg gátat emeltek, így a víz nem 

tud elfolyni. Addig még az utat meg nem csinálták, akkor még az út szélén elfolyt a víz. Az 

önkormányzatnál engedélyezték a parkoló megépítését, de az Ő kárára. Véleménye szerint 

úgy kellett volna megépíteni, mint az iskola esetében van. Két parkoló 24 méteres, az összes 

víz hozzá folyik be az udvarra. Valamikor vízelvezető árok volt, nem lehetett volna arra 

parkolót építeni, erre valaki megadta az engedélyt. Nagy esőzésekkor a falnál állt a víz. 

Megoldást szeretne erre a problémára. 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Szabó úrnak két kiemelt járda közé esik a saját háza, tehát a 

10 szám alatt magasabban van a járda, illetve a parkoló a következő háznál. Tehát 

beékelődött és ott megáll a víz. Megnézték, hogyan lehet a túloldalra átereszen átvinni a 

vizet, hogy ne ott álljon meg Szabó úr kapujában. Gáspár Csaba adott ígéretet, hogy 

megnézik.  

 

Baranyi Istvánné: Kérdezte, hogy a Cédula-ház a jövőben lebontásra fog-e kerülni? Nagyon 

veszélyes ott kimenni autóval, vagy kerékpárral. Törtel felől jövő autót nem igazán veszik 

észre, beláthatatlan az útszakasz. Amennyiben lehetőség van rá vizsgálják meg az épület 

lebontásának lehetőségét, mert balesetveszélyes. 

 

Bradács Lászlóné: Vécsey Károly út 13. szám alatt lakik. Vécsey úti lakosok nevében meg 

szeretné kérdezni, hogy mi lesz velük víz ügyben. Ma sem ment a szivattyú, bűzlik az egész 

kert, ami félig van a vízzel. Az egész veteményes kipusztult, az árkok bűzlenek. Az utakon 

alig lehet menni. Csak úgy lehet közlekedni kerékpárral, hogy össze-vissza kerülgetik az 

árkokat, nagy vizeket. Az árkok is tele vannak vízzel, békával, piócával, mindennel. Sok 

embernek a háza tönkrement. Kérdezte, hogy ennek mi lesz a vége? 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Nem tudja megmondani ma miért nem ment a szivattyú. 

Rendszeresen jár az utcában, tegnap is ott volt, 42-50 cm között van az apadás. Az biztos, 

hogy az a legmélyebb pont, ott fog lemenni legkésőbb a víz. Illyés Gyula úton, Hold úton 

már lényegesen többet csökkent. Utat mindenképpen javítani kell. A csatornát a jövő héten 

fogják összekötni, rendelkezésre fog állni a földgép. Onnantól kezdve a poshadt víz el fog 

vonulni. Kertekből nem fog kimenni, mert a talajvíz nagyon magas. Abonyban sajnos a 

belvíz magassága miatt a kertből nem fogják tudni kiszivattyúzni, mert vissza fog menni. 

Folyamatosan menni fog a szivattyú, ma leállt azt nem tudja miért történt. Valószínű, hogy 

technikai okok miatt állt le ma, de holnap be fog indulni. Három hete folyamatosan ment, 

egy-egy nap volt, amikor leállt. Azért egy kicsit érzékelhető, hogy közel 50 cm-t apadt a víz. 

Ez folyamatosan fog menni, de a végleges megoldás nem ez, elmondta már korábban is, 

hogy pályázatot adtak be, abban az esetben, ha nyer, akkor pályázati pénzből, ha nem akkor a 

testületnek kell dönteni. Jövő év szeptember 30-ig végleges megoldást kell kivitelezni, ebbe 

benne van az elvezetés, a meder kotrása, az árokpart, tópart területrendezése és a városon 

kívülre vezetni a vizet. Minden szerv kiadta az befogadó nyilatkozatot a pályázathoz. 

Szerencse volt, hogy az elmúlt egy hónapban minimális csapadék esett, így ilyen ütemben 

tudták tehermentesíteni az utcát. Nem fog leállni a szivattyúzás. Tavasszal meg tudják 

kezdeni a környék tényleges rendbetételét. Az útra valamennyi vasúti követ, aprókövet 

fognak vinni, kiegyenlítésre kell, hiszen kimosta a víz, a kátyúk mélyebbek lettek. Az 

árkokon is fognak javítani és az úttesten is, még a tél beállta előtt. A víznek kell még 

lényegesen csökkenni, hogy ne legyen laza a talajszerkezet, mert abba elsüllyed a kavics.  

 

Bradács Lászlóné: Abban a nádasban minden benne van, ami elképzelhető. 40 éve él ott, de 

még ilyen nem volt. A Tesco építésére is gondolnak, hogy azért van ilyen mennyiségű víz. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ha befagy a tó, akkor lehet levágni a nádat, és elégetni. A 

kotrást tavasszal lehet elvégezni. Meg lehet nézni, hogy az ott élők ténylegesen a 

gumiabroncstól kezdve, műanyag székig mindent beletettek. A magas vízálláshoz a Tesco-

nak van a legkevesebb köze. Gyakorlatilag a vízgyűjtő terület lényeges részét betemették. A 
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Tesco csak hordott el onnan földet, a parkoló csapadékvize oda folyik, de gyakorlatilag a 

vízgyűjtő területet nem a Tesco csökkentette le. Rendezni fogják, legnagyobb probléma, 

hogy annak a területnek nincs elfolyása.  

 

Rékasi Katalin: Kérdezte, hogy a Vécsey úton felmerülő kárigényekkel mi lesz? 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Mindenképpen fel kell mérni a tavaszi időszakban a károkat. 

Télen a fagyban még repedések várhatóak, tavasszal, ugyanúgy körbe fogják járni, fotókkal 

dokumentálni a területet. Biztos, hogy ahol alap és szigetelés nélkül, vályogból épültek 

házak, azért felelősséget senki nem vállal. Olyan épületek, amelyeknek nem lett alapja, és 

engedély nélkül épültek, nincs szigetelése, azokra senki nem fog megállapítani kárigényt. 

Tavasszal fel kell mérni az állapotot, hogy mi az ami ténylegesen maradandó kár. 

 

Feke István: Széchenyi úton ezelőtt 30 évvel megcsinálták az utat a Ceglédi útig 80 cm-es 

alappal, a Kőolaj segítségével. Utólag jöttek a szennyvízbekötésekkel, a drága utat 

szétverték. Már 5 éve szólt, hogy legalább ezt csinálják meg, de nem történt semmi. 

Önkormányzatnál szólt, hogy jöjjenek ki, a nagy kátyúkat csinálják meg. Nem jött végül 

senki, polgármester asszonynak szólt, hogy legalább annyit tegyenek meg, hogy 1 m3 sódert 

küldjenek és egy zsák cementet, és az utca összefogással be tudja temetni, ezt megoldották. 

Széchenyi út végénél akkora gödör maradt, hogy balesetveszélyes. Baráti alapon 

megvalósították, hogy legalább az autók tudjanak közlekedni. Másik dolog, le van az utca 

csatornázva végig, kürtőkkel megcsinálták, az utca elején lévő 7. szám alatti telket 

megvették, de azóta sem jön senki oda. Betemették a lefolyókat, amit korábban megcsináltak 

az utcában lakók ezt szóvá is tette az illetőnek, erre az volt a válasz három éve, hogy 

építkeznek, de azóta sem történt semmi. A kürtőket betemették, a víz elvezetése nem 

megoldott. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Köszönte Feke úr segítségét, és hogy még 84 évesen is 

hajlandó betonozni.  

 

Rácz Józsefné: Nyugdíjas pedagógus. Közérdekű bejelentést szeretne tenni, miszerint a 

210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet alapján nevelési és oktatási intézmény bejáratától 

számított 200 méteres távolságon belül szexuális termék nem forgalmazható. Az ott lévő 

újságos pavilonban a piackapunál ilyen termékek kerülnek forgalmazásra. A 

fogyasztóvédelmi törvény 1997. évi 155. törvény rendelete is meghatározza, hogy ilyen már-

már a saját véleményem szerint ezek az újságok lassan pornó jelleget is öltenek, és ezt 

legalábbis letakarva, vagy pult alatt árusítva kellene tartani. Tehát ezeket kirakatban 

elhelyezni, közszemlére tenni tilos a kormány rendelet alapján, kérte, hogy az illetékesek 

tegyék meg a megfelelő intézkedést ebben az ügyben. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Megköszönte a bejelentést. 

 

Nyiszper Márton: Elmondta, hogy nagy problémája van az orvosi rendelések időpontjával 

kapcsolatban. Szolnokon dolgozik, mire délután hazaér nem tud elmenni reumatológiai, 

fizikoterápiás kezelésre, mert már akkor nincs rendelés. Kénytelen Szolnokon eljárni a 

fizikoterápiás rendelésre a MÁV Kórházba. Szeretné kérni, hogy ezek a dolgok azoknak az 

embereknek is elérhető legyen, akiknek későbbi időpontban van lehetőségük. Kérdezte, hogy 

megoldhatóvá válik-e a probléma a most megépült Egészségügyi Centrummal? Másik 



 8 

problémája, hogy a településen nem tartják be a tűzgyújtás szabályait, amire nagyon sokan 

panaszkodnak. Közösségben általában úgy szokták megoldani, hogy bizonyos napokon 

oldják meg a tűz gyújtását. Kertes házakban dudvát, szemetet égetnek, de megoldják, hogy 

kedden, csütörtökön, vagy más napokon, de nem hétvégén. Hétvégén szinte mindenki otthon 

van szellőztetnek, mosnak, ruhát teregetnek, erre a szomszéd tüzet gyújt. Erre megoldást 

szeretne kérni, hogy legyen szabályozva, hogy mely napokon gyújthatnak tüzet az emberek, 

akkor tudnák a szomszédok, hogy mikor nem szellőztethet, teregethet ruhát a szabadba. 

Szövetkezet út 35 szám alatt lakik 8 éve, az utcában van olyan ház, ami előtt 8 éve kinn van 

az építőanyag. Kérte az illetékes hatóság intézkedését ebben az ügyben. 

 

Kovács László: Nyiszper Márton úrnak válaszolta, hogy helyi rendelet szabályozza a 

tűzgyújtás időpontját, ez kedden és pénteken van. Korábban a helyi rendeletben így 

határozták meg. Mindenkinek tudnia kellene, és jogkövető állampolgárként viselkednie. 

Akkor nem fordulna elő, hogy hétvégén már hajnalban égetik a szemetet, hulladékot. Tehát 

van helyi rendelet, mely pontosan szabályozza a tűzgyújtás időpontját. Véleménye szerint 

közös erővel kell fellépni a szabálytalankodókkal szemben. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: A területi ellátási szerződésről szóló szerződés 

felülvizsgálatát most fogja elvégezni a Képviselő-testület az orvosokkal közösen. Az új 

működési engedélyek kiadásához szükséges az önkormányzattal szerződést kötni, így a 

testület döntésén múlik, hogy a felmerült problémákat kérjék az illetékesektől.  

 

Szikszai Sándor: Újszászi úti lakos. Belvízügyben elmondta, hogy tudomása szerint nagyon 

sok helyről levezették már a vizet. Tapasztalata szerint a kis futball pályán áll a víz, a 

környékbeli pincék tele vannak vízzel. Sok helyen a tüzelést sem tudják megoldani, mert a 

pincében van elhelyezve a szenes kazán. Szeretné, ha az ott lévő a víznek, ha nem is az 

eltüntetését, de legalább a csökkentését, apasztását meg lehetne oldani. Korábbi tapasztalata, 

hogy ha elapadt a pályáról a víz, akkor a pincékből is eltűnt. Szent László úton kellene 

állítólag átemelni, mert ez az ér oda tartozik. Amennyiben ott átemelnék, akkor eltűnne, mert 

talán ez is arra folyik a Piócás felé. Szeretné, ha ezt meg tudnák oldani, és tudnának tüzelni. 

Másik problémája, hogy az új Egészségügyi Centrum elkészültével felvetődik az a probléma, 

hogy a Lenkey úttól, ahol kanyarodik az út, borzalmas állapotban van a járda, mely 

megnehezíti a közlekedést. Az egyik portán nem lakik senki, nyáron ott Ő kaszál, télen 

lapátolja a havat, mindig rendbe tartja, hogy el tudjanak járni. Amíg a gyermekorvosi 

rendelés működött, nem tudták tolni a babakocsikat a járdán, mindenki az úttesten 

közlekedett. A járda javítását szeretné kérni, hogy helyrehozzák, amennyiben lesz rá 

lehetőség. Arról is volt szó, hogy az Újszászi út felújítása is elkezdődik a jövőben, erről is 

szeretne információt kapni. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ahogyan Szikszai úr is elmondta, jelenleg ilyen a 

vízmagasság Abonyban. Azért tűnik el a pincéből a víz, amikor a kis futball pályáról elmegy, 

akkor megy annyira le a talajvízszint, hogy a pincében sem jelenik már meg. Tudja, hogy 

nem vigasztalja a Vécsey úti lakosokat, de ez is igazolja, hogy a belvíz és a talajvíz probléma 

nem csak a város egy szegmensét érinti. Hiszen Abony egy mélyen fekvő alföldi város. 

Ugyanez van a külterületen is, szántóföldeken nem egy helyen a kukoricát még most tudták 

letörni, de van ahol nem is tudták betakarítani. Ez a talajvíz magassága, nem tudják hová 

vezetni a vizet. Elsődlegesen a természetnek kellene már kegyesnek lenni hozzánk. Tervezik 

a futballpálya területének rendbetételét, de nem lehet teljes egészében feltölteni, mert akkor 



 9 

megint elvesznek egy vízgyűjtő területet. Akkor viszont a Bólyai, Liget és Vörösmarty út 

térségében fog megállni a víz. Átemelni lehet majd a zárt rendszerű csapadékvíz elvezető 

rendszerbe, ezt tervezik, és akkor ott egy szép parkot lehet kialakítani, lehet egy tavacska, 

többi pedig gyep. Egy részét mélyíteni kell és a felesleges vizet elvezetni. Az Újszászi úton 

lévő zárt csapadékvíz elvezető rendszert a mai napon takarították, ez a Közút fenntartásában 

van, de már mi az önkormányzat sem tudta tovább tűrni, mert lakossági bejelentés is 

érkezett. Reményei szerint már annak a résznek legalább a csapadékvíz elvezetése 

megoldódik. Korábbi hírek szerint az Újszászi út felújítását, mely a Magyar Közút Kft. 

fenntartásában van, az idén valósították volna meg. Jelenlegi álláspont szerint a kormány 

ettől az útépítéstől a pénzt elvette, pont azért, hogy a gazdaságélénkítő beruházásokat meg 

tudják oldani. Ettől függetlenül minden lobbit be fognak vetni, hiszen az Újszász-Abony 

közötti megyei rész megépült, de a Pest megyei szakasz nem, pedig az a rész már szinte 

járhatatlan. Nemcsak a belterületen, hanem a külterületen is járhatatlan az Újszászi út. Nem 

városi tulajdon, ezt állami forrásból a Közútnak kellene megvalósítani, de fognak lobbizni 

érte. A járdát viszont a városnak kellene megcsinálni. Tapasztalta, hogy azt fel kell újítani, 

közmunkaprogram keretében tavasszal le fogják betonozni. Viacolor burkolatot nem tud 

ígérni, de lehet, hogy az sem lenne drágább, meg fogják vizsgálni. 

 

Magyar Géza: Kérte az önkormányzatot, hogy a járdák felújítására nagyobb gondot 

fordítsanak a jövőben. Felesége tolószékben volt hosszú éveken keresztül és nagy segítség 

lett volna a lakásból való kimozdulásra, ha az Ő utcájukban lévő járda is jobb állapotban lett 

volna. Így viszont nem tudtak kimozdulni az udvarról.  

 

Feke István: Nem dicsekvésként de még el szeretné mondani, hogy rengeteg ajándékot 

kapott az önkormányzat a volt cégétől, az összes kerítésoszlopot, a Zeneiskolában székeket, 

Gamesz megalakulásakor berendezésekben is segítséget nyújtott. Gyermeküdülőben 

ágyneműt is szállítottak, továbbá asztalokat, székeket.  

 

Magyar Géza: Kérte, hogy a képviselők legalább két havonta tartsanak fogadóórát, kötetlen 

beszélgetést a lakossággal, mert tapasztalata szerint egész évben sem lehet őket elérni. A 

választások során fényképről lehetett megállapítani, hogy ki legyen, de hogy mit akar az nem 

derült ki. Személyesen kellene találkozni. Valamikor régen volt erre lehetőség.  

 

Parti Mihály: Maga részéről kedden volt fogadóórája a Vasút úti iskolában, jó néhányan 

eljöttek, mindenkit nagy tisztelettel vár, de Magyar bácsi tudja a legjobban, hogy bármikor 

elmehetnek a körzet lakói a lakására, vagy munkahelyére is.  

 

Baranyi Istvánné: Hulladékgyűjtéssel kapcsolatban kérdezte, hogy lehetne-e a 

szelektívgyűjtő szigeteken olyan gyűjtőedényt kihelyezni, melybe a fémdobozok elhelyezése 

megoldottá válna. Szelektíven gyűjti a szemetet már évek óta, de ilyen anyagú szemét 

elhelyezésére nincs lehetőség, holott véleménye szerint sok ember élne ezzel a lehetőséggel. 

 

Hackspacker Mátyásné: Két utcával kapcsolatban szeretne érdeklődni. Ugyan a 

polgármester asszonynak mindkettőt elmondta, de akkor még nem tudott választ adni a 

kérdésére. Egyik a Batthyány utca  9. szám alatt érdekelt, ez a legmélyebb pontja az utcának. 

Idén két alkalommal is minimum két hónapot volt teljesen körbevéve a ház a belvíz által. 

Ennek következtében a lábazaton számtalan hajszálrepedés jelent meg, továbbá 15 méter 

hosszan vizesedett fel, ezeket mind a belvíz okozta. Kérdezte, hogy kapnak-e ehhez 
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segítségét, van-e erre megoldás? Az egyik hozzászóló elmondta, hogy a lakók rakták tele az 

árkokat szeméttel. Ezzel szemben azt mondja, hogy nem a szeméttel tele rakott árok, hanem 

az évtizedek óta tartó felelőtlenül kiadott építési engedélyek és a környező telkek feltöltése 

okozta a jelenlegi problémát. Véleménye szerint, ha a Szelei és a Radák úton kellő 

mértékben kimélyítenék az árkokat, több köbméter víz elfolyna. Továbbá úgy tudja, hogy a 

bölcsődénél is van egy tartály az árokba leásva, szerinte meg kellene vizsgálni, hogy 

indokolt-e az ottléte, valamint hogyan lehetne eltávolítani, mert azt a helyet, amit a tartály 

elfoglal, ott jó helye lenne a belvíznek, és nem a lakosság telkén állna meg. Másik 

érintettsége az Árpád utcában van, nagy örömére Európai Uniós pénzből felújították, egy új 

utat kaptak. Véleménye szerint az utcában nem egységesen építették meg az utat. Bizonyos 

helyeken 15 cm-re kimélyítették és ott kellő alapot kapott az út, máshol ez nem történt meg, 

még a régi aszfalt sem maradt meg, csak homok az alapja, ennek a felmart törmeléknek, amit 

például a 6. szám, ahol lakik még kellőképpen sem tömörítették, mert két hónapja fejezték be 

a munkálatokat és már gödrök alakultak ki. Tehát nagyon örülne, ha az Európai Uniós 

pénzek felhasználása kellő gondossággal és megfelelő ellenőrzés mellett történne mindenki 

örömére, nem pedig a bosszantására. Problémája még továbbá, hogy az utcában bizonyos 

helyeken a kocsi beállókat is elkészítették, valamint parkolóhelyeket is kialakítottak, 

máshová viszont nem jutott belőle. Ugyan ez a problémája az árkolással kapcsolatban is, 

előzetes ismeretei szerint az utca mindkét oldaláról volt szó, ennek ellenére tapasztalata 

szerint ötletszerűen történt az árkolás. Véleménye szerint átgondoltabban kellett volna 

megvalósítani. Szeretné látni az út terveit, nem hiszi, hogy így tervezte meg a tervező, vagy 

ha igen, akkor probléma lehet a szaktudásával. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: A Batthyhány út víztelenítésére jelenleg nem tudják a 

megoldást, mert a Hársfa utca környéke végig beépítésre került, így a természetes vízfolyást 

megakadályozták. Gyakorlatilag egy olyan gödör alakult ki, aminek nincs vízelvezetése. 

Ezért egész nyáron tartályautóval hordták el a vizet, amely rendkívül drága megoldás volt. 

Az Árpád út nem Európai Uniós forrásból valósult meg, hanem önerőből. Az ott élők 

részéről történt megkeresés az önkormányzat felé, hogy valamikor aszfaltozott út volt, de 

közben feltöredezett. Van ahol megmaradt, az útalap, van ahol nem, ezért van az, hogy az út 

egyfajta hullámzását megpróbálták kiegyenlíteni, volt ahol több földet kiszedtek, ezt 

érzékelték úgy, hogy mélyebben kivették, de annak már volt korábban útalapja. Ahol úgy 

tűnik, hogy mélyebben kiszedték és feltöltötték, gyakorlatilag azzal próbálták az út korábbi 

egyenetlenségét kiegyenlíteni, ez gyakorlatilag egy út javítás volt. Az árkokat ténylegesen ki 

kellett alakítani. Nagyon sajnálta, hogy ha nem egyforma elbírálás alá estek a telkek. A 

kapubejárókat mindenhol szabadon kellett hagyni. Az árkok nem kerültek összekötésre, mert 

az nem elvezető, hanem szikkasztó funkciója van, és minél nagyobb felületen kell elnyeletni 

a vizet, ezért van úgy, mintha bele lenne kapkodva, az sok-sok szikkasztó gödör, és nincs 

összekötve egymással. Az úttervek elkészültek ezek elsősorban hossz és keresztmetszetet 

tartalmaznak, pont azért, hogy az aszfaltozásra tudjanak pályázatot benyújtani. 

Tájékoztatásul elmondta, hogy végleges útkialakításhoz minden esetben tervekkel kell 

rendelkeznie a városnak. Mindenhol, ahol most útalap készült, ott elkészültek az 

aszfaltozáshoz szükséges tervek is, amikor kell engedélyezésre be fogják nyújtani, és tudnak 

pályázatot benyújtani. Azon a területen csak szippantani tudják a vizet, mert nincs 

természetes vízelvezetés.  
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Magyar Géza: Tapasztalata szerint a vállalkozók nap, mint nap terjesztik a drága 

szórólapokat. Javasolta, hogy kevesebbszer terjesszék, és az így megmaradt pénzt inkább az 

önkormányzatnak adják oda.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ezek a szórólapok a vállalkozások és üzletláncok 

reklámfelületei. Nem fogják a városnak adni a pénzt, akkor sem, ha kevesebbszer jelenik 

meg. Tény, hogy nagyon sok embert bosszant, mert feleslegesen megtölti a postaládát, illetve 

a kukát. Más lakosokat pedig az bosszantaná, ha nem jelennének meg ezek a szórólapok.   

Közérdekű bejelentést szeretne tenni, Gúth András úrnak köszönhetően a szakrendelő 

környékére térfigyelő rendszer kialakítását valósítja meg saját költségére. Riasztókészülék és 

tűzjelző készülék szerepelt a kivitelezésben, ezek meg is valósultak. Véleménye szerint az 

épület szépségét csak térfigyelő kamerarendszerrel tudják megvédeni. Köszönetét fejezte ki 

Gúth Andrásnak. 

 

Gúth András: Elhangzottak hozzászólások, melyekben mindenki az Önkormányzattól várja 

a segítséget, olyan ügyekben, amelyekben gyerekkorában, és fiatalkorában is maguk 

megcsinálták. Levágták az árokparton és árokban a füvet, virágot ültettek az útszélére. 

Amikor esett az eső, földutak kapával elegyengették, amikor felszikkadt. A Kőrösi úton 

végigmentek az árkokon igazgatták, az ott lakók kiszedték az árkokból a szemetet. Jelenleg 

senkitől nem hallotta, hogy rendbe tartják az utcákat. 2007-ben a Gergely utat megcsináltatta, 

meg lehet nézni, nem úgy néz ki, mint, amit kivitelezőkkel végeztettek el. Szélesebb is, meg 

az út alatt elegyengették, árkokat ástak, de ott is van olyan kedves szomszéd, aki betemeti az 

árkokat, most is kiszedett az esőben két árkot, mert belerakták az építési törmeléket. Azt 

szeretné hallani, hogy mindenki arra törekszik, hogy legalább a saját portáját rendben tartja, 

ez semmibe nem kerülne. Nem az árvízről, és a belvízről van szó, ha elmegy az ember és 

benéz portákra, nincs víz, de szemét, kosz, dudva nagyon sok helyen van. Másik felvetése, 

mely lehet, hogy nem közérdekű, de több helyről is hallotta már, hogy nem Abonyba 

döntenek a dolgairól, hanem Nagykáta, Nagykőrös, Dabas. A jegyzőnőtől kérdezte, hogy a 

legutóbb beadott kérelmét miért minősítette összeférhetetlennek, mert ez nem személyes ügy 

volt. Ha már összeférhetetlennek minősítette, akkor miért nem értesítették erről? Erre 

szeretne választ kapni. Lenne több véleménye is, de az már egyéni. 

 

Dr. Németh Mónika: Ön is jól tudja, hogy kettőnk között eljárás volt folyamatban, amikor 

beadta kérelmét. Úgy gondolta, hogy emiatt az eljárás miatt nem várható, hogy elfogulatlanul 

tud dönteni, jogszabály szerint joga van, amennyiben úgy ítéli meg, hogy bármely okból nem 

tud elfogulatlanul dönteni, eljáró hatóság kijelölését kérni. Nagyon ritkán kérik eljáró 

hatóság kijelölését, azok a kijelölések, melyeket elmondott pontosan az Ön ügyében, és még 

egy üggyel kapcsolatosak. Az Önkormányzat ügyeiben egyben sem járhatnak el, minden 

esetben eljáró hatóságot kell kérni. Véleménye szerint amennyiben az elfogulatlan 

döntéshozatalban nem biztos, akkor a legtisztességesebb, ha mást kér fel. Hiszen pontosan 

azzal lenne támadható ebben az esetben, hogy visszaélt a jogával. 

 

Gúth András: Azt is kérdezte, hogy erről nem kellett volna értesíteni. Összeférhetetlenséget 

jelentett be, a kérelmét júniusban beadta be és szeptember közepén értesült arról, hogy 

összeférhetetlenséget jelentett be, azért kérdezte, hogy nem kellett volna a jegyzőnőnek arról 

értesíteni Őt? Az eltelt hosszú idő alatt semmilyen értesítést nem kapott.  
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Dr. Németh Mónika: Felettes szerv felé kell bejelenteni az összeférhetetlenséget. Nem tudja 

megmondani, hogy Budapesten miért nem jelöltek ki másik szervet, ha még nem jelöltek ki. 

A kijelölt szerv meg fogja Önt keresni, Ő fog döntést hozni határidőn belül. Amennyiben 

nem jelöltek ki, annyit tud ígérni, hogy Budapesten rá fog kérdezni, hogy miért nem történt 

meg a kijelölés. A kijelölés nem a jegyző feladata, csak az összeférhetetlenség bejelentése, 

amit meg is tett. A két összeférhetetlenségi bejelentésnek teljesen más az alapja, a 

korábbinak is meg volt. Ennek pedig egy eljárás az alapja, mely megalapozza az 

összeférhetetlenség bejelentését. 

 

Szikszai Sándor: Kérdezte, hogy mi lesz a Zsinagóga sorsa? Megmarad, vagy összedől, 

vagy mit kellene csinálni? Szervezzenek összefogást a megmentésére? Adakozzanak rá, 

hogy elinduljon valami?  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Összedőlni nem fog, de a cserép nagyon rossz állapotban 

van. Egyébként nagyon stabil épületről van szó. Az Alapítványnak nincs pénze, de a tervek 

elkészültek a felújításra. Pályázati lehetőség nincs. Korábban volt, de akkor a legalább 6 

millió forintos önerőt, mely a tetőcseréhez szükséges lett volna, nem tudták kifizetni. 

Folyamatosan figyelemmel kísérik a pályázati lehetőségeket. Baksai István az Alapítvány 

Kuratóriumának elnöke. Többet nem tud mondani ezzel kapcsolatban. 

 

Kovács László: Kérte, hogy a Képviselő-testületi ülés megkezdése előtt tartsanak szünetet, 

hogy az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság a napirendi pontot megtárgyalja. 

 

S Z Ü N E T! 

 

Szünet után Képviselő-testület nyílt ülésen folytatta munkáját! 

 

Nyílt ülésről külön jegyzőkönyv készült! 

 

- - - 

 

 

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

polgármester a Közmeghallgatást bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

   Romhányiné dr. Balogh Edit       Dr. Németh Mónika 

              polgármester         jegyző 

  

 

 

 

Parti Mihály              Dr. Egedy Zsolt 

jegyzőkönyvi hitelesítők 


