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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 30-án 

megtartott KÖZMEGHALLGATÁSÁRÓL. 
 
Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Csányi Tibor, Dr. Egedy Zsolt, 
Földi Áron, Gulykáné Gál Erzsébet, Habony István, Kocsiné Tóth Valéria, Mészáros László, 
Murvainé Kovács Rita, Paczáriné Barna Rozália, Parti Mihály, Pető Istvánné, Retkes Mária, 
Szabó András Istvánné, Varga Sándorné Képviselő-testület tagjai 15 fő. 
 
Közmeghallgatás közben érkezett: Bánné Hornyik Mária képviselő. 
 
Távolmaradását jelezte: Kovács László és Krupincza Tibor képviselő. 
 
Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: Dr. Németh Mónika jegyző, Dusa Zsuzsanna 
településfejlesztési osztályvezető, Bankó Gábor Okmányiroda részéről, Hegedűs Andrea 
Jegyzői Titkárság részéről, Darányi Erika jegyzőkönyvvezető.  
 
Meghívottként jelen volt: Ambrus Zoltán r. alezredes, Ceglédi Rendőrkapitányság 
vezetője, Godó Tibor r. alezredes, Abonyi Rendőrőrs vezetője, Juhász Pálné Abony Városi 
Polgárőrség vezetője, Dr. Czira Szabolcs Országgyűlési képviselő. 
 
Jelenlévő bizottsági tag: Temesközy Tamás, Csiza Zsoltné. 
 
Állampolgári megjelenés: 35 fő. 
 

- - - 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: köszöntötte a közmeghallgatáson megjelenteket, melynek 
témája a város közrend- és közbiztonsága. 
 
A közmeghallgatás a rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülést követően kerül megtartásra. 
 
A jegyzőkönyv hitelesítők személye a rendkívüli nyílt ülésen 13 igen és 0 nem szavazattal, 
0 tartózkodás mellett megválasztásra került. Névsor szerint Retkes Mária és Szabó 
András Istvánné képviselők a jegyzőkönyvi hitelesítők.  
 
Ismertette a közmeghallgatás menetét. 
 

- - - 

KÖZMEGHALLGATÁS 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy az interneten sok hozzászólás, vélemény 
fogalmazódott meg Abony várost érintően a közbiztonság helyzetéről. Elmondta, hogy a 
várják az észrevételeket, véleményeket a lakosságtól. Kérdezte Godó Tibor r. alezredest, 
hogy kíván-e szólni az Abonyi Rendőrőrsnél történt változásokról? 
 
Godó Tibor r. alezredes: nem kívánt szólni, de elmondta, hogy a kérdésekre szívesen 
válaszol. 
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Dr. Németh Mónika jegyző az ülésterembe bejött. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérte a megjelent lakosokat, hogy tegyék meg 
észrevételeiket. 
 
Tóth Ernő állampolgár (Rákóczi F. utca): elmondta, hogy az utóbbi időben a rablások 
óriásivá nőtték ki magukat országszerte, lehetetlen állapotok vannak. Régen megéltek az 
emberek fosztogatás nélkül. Véleménye szerint össze kellene fogni, és őrködni. 
 
Bánné Hornyik Mária képviselő az ülésterembe bejött, így a jelenlévő képviselők 
száma 16 fő. 
 
Egész Európában ezt csinálják, de Magyarországon nem merik megtenni. Nem tudja, hogy 
az Ügyrendi Bizottság foglalkozott-e azzal a dologgal, hogy Abonyban élt egy ember, aki 40 
évig lakott itt. Az ország legnagyobb mérnöke, az Állami Tervbizottság előkészítője volt 
többek között. A Petőfi bányába került főmérnökként rögtön az egyetem után. Tagja volt a 
Munkástanácsnak, felvonultak Budapesten, amiért 5 év börtönt kapott. Magyar, ill. abonyi 
ember ennyit nem szenvedett, mint Varga János. Az apja kovács volt a Szelei úton. 
Kapcsolatba került Göncz Árpáddal, és megkérdezte tőle, hogy Varga János megkaphatja-
e a díszpolgári címet. Visszakérdezett, hogy eddig miért nem kapta meg? Véleménye 
szerint szégyenteljes, hogy ilyen a Képviselő-testület. 2007. október 23-án Dr. Sólyom 
Lászlótól három ember kapta meg Magyarország legmagasabb kitüntetését, a Köztársaság 
Érdemrend tiszti fokozatát, köztük ő is. Abonyban senki sem tett annyit a magyar hazáért, 
mint ő. 
 
Az Abonyi Naplóval kapcsolatban elmondta, hogy a lakosság nagyon igényli az öt bizottság 
tájékoztatását is. A napló nem csak az önkormányzaté, hanem a képviselőké is. Úgy 
gondolja, hogy a képviselők általános műveltséggel rendelkeznek, és 4-5 mondatot meg 
tudnak írni az Abonyi Naplóba. 75 évesen ő ír cikkeket, és ez a testület a tiszteletdíjat is 
elvonta tőle és Bálint Zsuzsától. Annyit megérdemelt volna ennyi cikk megírása után, hogy 
a pedagógusnapon egy szál virággal megköszöntsék. Sokat tett Abonyért, 40 évig 
társadalmi munkában dolgozott a város sportjáért. 
 
A Vasútállomás már több mint két éve szemetes, mint a Kerekes tanya a Kossuth TSZ-nél. 
Már többször szólt, egyszer ki lett takarítva, most pedig mindenféle hulladék ott van. Annyi 
munkanélküli van, nem lehetne őket befogni? 
 
A pedagógusokat bántalmazzák, nincs törvény semmire. 30 év múlva nem lesz pedagógus. 
 
Az adózással kapcsolatban elmondta, hogy a lánya fodrász, és 80 ezer Ft járadékot fizet, 
ami 2 egészséges munkakerülőnek a bére, akik kapják a segélyt. A régi rendszerben 
dolgozni kellett mindenkinek, és a munka becsület volt. Most fordítva van, aki nem dolgozik, 
az kapja a pénzt. Be kell fogni ezeket az embereket, és dolgoztatni kell őket. A kisiparosok 
megdolgoznak a pénzért, és elveszik tőlük. 
 
A lakosság nevében kérte az öt bizottsági elnököt, hogy 4-5 mondatot írjanak az Abonyi 
Naplóba, hiszen azért kapják a tiszteletdíjukat. A lakosság semmiről nem tud. 
 
Nagy Jánosé állampolgár (Újszászi út): kérdezte, hogy van-e engedélyezve a kamionok 
parkolása a közúton? Az Újszászi úton egész nyáron úgy tudott csak kihajtani az udvaráról, 
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hogy 2 méterre állt tőle a 20 méteres kamion. Nem látja be az utat, holott nagyon forgalmas 
útszakaszról van szó, és ez állandó balesetveszély forrása lehet. 
 
A lopásokkal kapcsolatban elmondta, hogy a Lóherés dűlőben van egy hobbitelkük, és az 
épület már teljesen ki van fosztva. A kerítésből is már csak 5 méter maradt meg. 
 
Tóth Balázs állampolgár (Darabos dűlő): elmondta, hogy egy hónapja történt vele, hogy 
egy mázsás bikát, és egy négy hónapos csikót vittek el tőle. Elmondta, hogy éjszaka történt 
az eset, feltették a laposon a futóra és elvitték. Elmondta, hogy a háza mellett van egy 
lapos, ahol horgásznak az emberek, és ma két embernek szólt, hogy hagyják el a saját 
területét, mert letapossák a füvet, és nem tud legeltetni. Szétdobálják a szemetet. 
 
Mucza István állampolgár (Kazinczy Ferenc utca): elmondta, hogy Abonyt mostanában 
foglalkoztatta az a kérdés, hogy sikeresen gyarapodott Abony létszáma, és nem abból az 
irányból, amit a közösség pozitívan értékelne. Kérdezte, hogy ebben az ügyben – azon 
felül, hogy Magyarországon szabad költözés van – tudnak-e tenni valamit, vagy adja el a 
telkét, amíg még van értéke, vagy Abony célpontjává vált az építkezési spekulációnak, ill. 
az ilyen jellegű beköltözéseknek? 
 
Véleménye szerint országos szinten a rendőrség tekintélyét vesztette, az emberek nem 
bíznak a rendőrökben. Az emberek úgy érzik, hogy nem kapnak segítséget a rendőröktől. 
Lassan odáig fajul a dolog, hogy ha az ember elmegy egy temetésre, vagy lakodalomba, 
ahol az egész család részt vesz, nem tud önfeledten gyászolni, vagy örülni, mert abban 
sem bízik, hogy nem viszik-e el a vaskaput. 
 
Ozsvárt Ferenc állampolgár (Honvéd utca): kérdezte, hogy tervezik-e a városban 
térfigyelő kamera felállítását, legalább ijesztésképpen? 
Abonyban rendszeressé váltak a tűzijátékok. Kérdezte, hogy ezzel kapcsolatban történt-e 
rendőri intézkedés, vagy fogtak-e meg olyan embereket, akik szállították? Nagyon félnek az 
állatok ettől. A szilveszteri petárdahasználattal kapcsolatban történt-e intézkedés? Kérdezte 
az őrsparancsnok urat, hogy elégedett-e az intézkedések hatékonyságával? Az Abonyi 
Naplóban olvasta, hogy egy nap egy feljelentés történik. Véleménye szerint ez nagyon 
kevés. Nem tudja, hogy hány rendőr van Abonyban. 
 
Az utakkal kapcsolatban elmondta, hogy az aszfaltozással sok egyenrangú útkeret 
keletkezett Abonyban. Véleménye szerint Abonyban sokan a szokásjog alapján 
közlekednek, és fogalmuk sincs a jobb kéz szabályról. Fel kell hívni a lakosság figyelmét 
arra, hogy ismerjék meg a KRESZ szabályait. 
 
Györe Csaba állampolgár (Bajcsy Zsilinszky utca): elmondta, hogy minden reggel a 
Bicskei úton közlekedik reggel 7 és 8 óra között. A Bicskei úton állandóan tetőzik a 
forgalom, gyalogosok foglalják el rendszeresen teljes szélességgel az utat. 
Balesetveszélyesen közlekednek mind magukra, mind embertársaikra nézve. Kérdezte, 
hogy egy rendőrt nem lehetne-e arra küldeni, vagy más módon megoldani, legalább 
figyelmeztető célzattal, hogy a járdát használják? 
 
Mucza István állampolgár (Kazinczy Ferenc utca): az utakkal kapcsolatban elmondta, 
hogy Abonyban sok útburkolat elkészült az elmúlt években. Helyi használatra bevált, de 
szélességéből adódóan két autó nem fér el egymás mellett, így lekényszerül mind a két 
autó az útpadkára. Nem tudja, hogy az útpadka mivel van tömörítve, de két-három év után 
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teljesen kikopik, és nincs időben pótolva a felszórása. Véleménye szerint a burkolás többe 
kerülne. 
 
Papp Sándor állampolgár (Móricz Zsigmond utca): elmondta, hogy a Baross Gábor út 
nincs lemarva, és nincs rajta árok. Elmondta, hogy egy szakaszon nincs gyalogos járda, 
ami balesetveszélyes. 
 
Rolkó Gyula állampolgár (Vasút út): elmondta, hogy az elmúlt két évben három 
alkalommal volt a Településfejlesztési Osztályon, ahol az osztályvezető asszonnyal beszélt, 
és a következő problémát vetette fel. Szeretné, ha az Önkormányzat megtárgyalná ezt a 
problémát, és elismerné, hogy közlekedésrendészetileg teljesen igaza van. A Kinizsi 
Gimnázium előtt van három buszmegálló, ott van a sportcsarnok, és vele szemben a 
gyógyszertár. Véleménye szerint gyalogos átkelőt kellene kijelölni. Nem tudja elképzelni, 
hogy nincs az Önkormányzatnak annyi pénze, hogy felfessen egy gyalogosátkelőt a 
gyógyszertár felé, valamint a Kinizsi Gimnázium és a tér felé. Kérdezte, hogy ha baleset 
történik, ki fog érte felelni? 
 
Az utakkal kapcsolatban elmondta, hogy a Mátyás király út alapozása, és a ráhúzott 
aszfaltréteg nem felel meg a követelményeknek. Javasolta, hogy a kamionokat, amelyek a 
téglagyárba mennek, tiltsák ki a Vasút útról. Több házban kárt okoztak már a kamionok. 
 
A gyalogosátkelőre visszatérve elmondta, hogy a településfejlesztési osztályvezető azt 
mondta, hogy azért nem került felfestésre, mert most kerül tervezésre a város rendezése 
közlekedés szempontjából. Nem tudja, meddig kell várni arra, hogy rend legyen. 
 
Elmondta, hogy a múlt héten felhívta a hivatalt, és elmondta, hogy jó lenne ha az 
önkormányzat tulajdonában lévő rossz állapotban lévő objektumokat valaki rendbe tenné. 
Az Orvosi Ügyeletnél több cserép el van mozdulva, a csatorna hattyú nyakánál folyik a víz. 
A Kinizsi Gimnázium tetejéről a kúppala szintén le van esve, valamint a zsidó iskola 
tetejéről szintén le vannak esve a cserepek. Bosszantja, hogy a meglévő vagyont herdálják, 
nem törődnek vele. Véleménye szerint kisebb javításokkal orvosolható a probléma. 
 
Elmondta továbbá, hogy az Orvosi Ügyelet járdája balesetveszélyes. Véleménye szerint 
felháborító az az állapot, ami ott van. A Múzeum Baráti Kör két tagja tavasszal már 
kitakarította a gazos területeket, de már ismét gazos, mert nem ápolja senki. 
 
Tóth Ernő állampolgár (Rákóczi F. utca): az Ügyrendi Bizottság felé Varga Jánossal 
kapcsolatban elmondta, hogy 40 éves koráig Abonyban élt. Szabó Gyula 
Kunszentmártonban született, 18 éves korában elhagyta a várost, miért kapta meg a 
díszpolgári címet? Péter Szabó Szilvia, a Nox énekesnője egy Szatmár-megyei kis 
településen él, és a város egyhangúan megszavazta számára a díszpolgári címet. Janics 
Natasa magyar olimpiai bajnok Szerbiában egy településen megkapta a díszpolgári címet. 
Nevetségesnek tartja, hogy Abonyban Varga János ne kapja meg a díszpolgári címet. 
Tolnai Klára Mohorán született, 25 éves korában elkerült onnan, mégis megkapta a 
díszpolgári címet. 
 
Nagy Jánosné állampolgár (Újszászi út): elmondta, hogy a Szeretet úton vannak 
beépítetlen telkek, amit 2000-ben ketté kellett vágni a nagy belvíz miatt. Azóta a másik felét 
nem tudják megközelíteni, nem tudják művelni. Nem történt kisajátítás az Önkormányzat 
részéről. Kérdezte, hogy van-e arra mód, hogy a telküket meg tudják közelíteni? 
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Juhász Józsefné állampolgár (Tinódi utca): elmondta, hogy a Somogyi Iskola közelében 
a piac mellett van egy újságos pavilon, melynek a kirakatában rendszeresen pornográf 
újságok jelennek meg. Hatályos törvény van arra vonatkozóan, hogy iskolák közelében 
nem lehet árusítani ilyet. Kérte az illetékeseket, hogy figyelmeztessék az újságárust. Írt 
levelet a Rendőrségnek is ezzel kapcsolatban, mert úgy érezte, hogy pedagógusként ez 
kötelessége. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: a közbiztonsággal kapcsolatban felkérte Godó Tibor r. 
ezredes urat a válaszadásra. 
 
Godó Tibor r. alezredes: Nagy Jánosné kérdésére reagálva tájékoztatásul elmondta, hogy 
amennyiben táblák szabályozzák az útszakaszon történő parkolást, akkor azt kell 
figyelembe venni, egyébként a Közútkezelő, ill. az Önkormányzat jogosult a tartós parkolási 
engedély kiadására. A Lóherés dűlőben elkövetett anyagfeltöréssel kapcsolatban nem 
tudja, hogy befejeződött-e már a nyomozás, ill. kérdezte, hogy a kollégák voltak-e kinn a 
helyszínen? 
 
Nagy Jánosné állampolgár (Újszászi út): véleménye szerint nem fejeződött be a 
nyomozás. Azt mondták a rendőrök, hogy ki fognak menni a helyszínre.  
 
Godó Tibor r. alezredes: elmondta, hogy utána fog nézni az ügynek, és meg fogja 
válaszolni. 
Tóth Balázs számára elmondta, hogy folyamatban van a büntetőeljárás, megtesznek 
mindent azért, hogy az ellopott állatokat megtalálják. Az illegális horgászokkal kapcsolatban 
kérte, hogy amikor megjelennek, soron kívül tegyen bejelentést, és ki fognak menni 
intézkedni. 
 
Mucza István kijelentésére válaszként elmondta, hogy Abonyban nem tapasztalja a 
bizalomvesztést. 
 
Ozsvárt Ferenc felvetésére reagálva elmondta, hogy a Rendőrség szeretne térfigyelő 
kamerákat beállítani, de úgy gondolja, hogy ehhez a költségvetést az Önkormányzatnak 
kellene biztosítania. A Rendőrség javasolta már korábban is, de pénzt erre nem tudnak 
biztosítani, azonban támogatják ezt az ötletet az Önkormányzattal egyetemben. 
Az intézkedési aktivitás kapcsán elmondta, hogy nem szabálysértések, helyszínbírságok 
alapján értékelnek egy kollégát. Az illegális tűzijáték felhasználása kapcsán ha észleli a 
rendőr, ill. bejelentés érkezik, azonnal intézkednek. A szilveszteri intézkedéseket meg fogja 
nézni. A kereszteződésekben történő közlekedéssel kapcsolatban elmondta, hogy a táblák 
elhelyezése jelzés alapján a Közútkezelő, ill. az Önkormányzat feladata. 
 
Györe Csaba Bicskei úti gyalogosforgalmi jelzését köszönettel vette, ellenőriztetni fogja 
kollégákkal. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy élénk téma volt az interneten, hogy 
építkezési spekuláció célpontja lett-e Abony, ill. hogy gyarapodott-e a lakosság lélekszáma. 
Ezt sem megakadályozni, sem elősegíteni nem tudják. Önkormányzati telket nem adtak el 
szocpol lakás építésére. Az itt élő lakosság értékesíti a saját ingatlanját, de abba az 
Önkormányzatnak nincsen beleszólási joga, hogy kinek adja el. Az építkezések minőségét 
mindig ellenőrzik, sőt fotókkal dokumentálják, hogy milyen minőségű házak épülnek. Csak 
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abban az esetben adnak a házra használatbavételi engedélyt, ha annak a minősége 
megfelelő. 
 
A díszpolgári cím adományozására bárkinek a javaslatát szívesen veszik. Minden bizottság 
megtárgyalja, és a testület dönt arról, hogy kinek adományozza. Az ingatlanokkal, és a 
vagyon állagmegóvással kapcsolatban minden jelzést köszönettel vesz. Amit Rolkó Gyula 
állampolgár jelzett, még aznap rögzítésre került, és elküldték a megrendelőt az ABOKOM 
Nonprofit Kft.-hez. Karbantartási keretszerződése van az Önkormányzatnak a céggel, és a 
megrendelő megérkezett a céghez, úgy a pala helyreállítására, és az ereszcsatorna 
kotrására. Nagyon sok ilyen épület van. Nagyon elhanyagoltak az önkormányzati 
ingatlanok, amely részben pénz kérdése, részben odafigyelése kérdése. 
 
A Baross Gábor utca, ill. Vasút út állapota szintén élénk kérdések. A Kécskei út és a Vasút 
út kiemelt projektként teljes hosszában felújításra kerül. A Baross Gábor utcával 
kapcsolatban folynak tárgyalások. A P + R parkoló a Vasútállomás mellett kerül 
kialakításra, ezért annak a területnek a közeljövőben meg fog valósulni a rendezése, és 
egyidejűleg az árkot is ki fogják alakítani. 
 
Egy gyalogos átkelő kialakítására a tervek és az engedélyeztetés több millió Ft-ba kerül. Ha 
csak aszfaltfestéket kellene venni, akkor 10 ezer Ft-ból már rég megoldották volna 
társadalmi munkában. Elmondta, hogy a Főtér program folyamatban van, ami a teljes főtér 
közlekedését szabályozni fogja. Remélhetőleg a forgalom csökkenni fog, és egészen más 
viszonyok lesznek a Kossuth téren közlekedés szempontjából. 
 
A folyamatban lévő pályázatokra nem kívánnak előre költeni, mert ha nyer, sokkal 
könnyebb uniós forrásból megoldani, mert önerőből nem lenne megfelelő. 
 
Az ügyelet gazossága, és a járda nem megfelelőssége kapcsán elmondta, hogy az orvosi 
ügyelet is pályázat része. Már fél éve várják, hogy az új egészségügyi centrum pályázat 
elbírálásra kerüljön. A Kostyán-ház, az ügyeleti bejáró, és az ügyelet épülete meg fog 
szűnni, amennyiben a pályázat nyerni fog. Ettől függetlenül jogos a felvetés. 
Önkormányzati tulajdonú az ingatlan, de vállalkozó orvosok dolgoznak benne, és 
működtetésre az ingatlan át lett adva, tehát a karbantartás a működtető cég feladata lenne. 
Ennek ellenére közhasznú munkásokkal el fogják végeztetni a karbantartást, bár ez nem 
szerepel az ABOKOM Nonprofit Kft-vel kötött szerződésben. A dudvavágás, gazvágás 
megrendelésre kerül. Valamennyi murvával fel kell tölteni, hogy közlekedni lehessen, de 
nagyobb méret aszfaltozást arra a területre nem terveztek. 
A pornográf lappal kapcsolatos észrevétel megoldható, jelezni fogják a működtetőnek, és a 
tulajdonosnak egyaránt. 
 
Megköszönte a lakosság összefogását úgy a Múzeum Baráti Körnek, és minden civil 
szervezetnek, akik jobbító szándékkal a város érdekében munkát ajánlanak föl, és segíteni 
kívánnak, hogy szépüljön, gyarapodjunk városunk. 
 
Papp Sándor állampolgár (Móricz Zsigmond utca): a szocpolos lakások minőségével 
kapcsolatban elmondta, hogy egy évvel ezelőtt épült a Móricz Zsigmond utca elején egy 
ház, ami úgy néz ki, mintha 10 éve épült volna. Kérdezte, hogy terveznek-e őszi 
lomtalanítást? 
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Gulykáné Gál Erzsébet képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők 
száma 15 fő. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a Hatósági és Építésügyi Osztály meg fogja 
nézni a házat. 
 
Dr. Németh Mónika: megköszönte a jelzést. Parti Mihály képviselő már többször jelezte 
ezt a problémát. Az Osztály dolgozói többször megtekintették az ingatlant, és az építészek 
véleménye szerint az 1 éve átadott ingatlannál hiányosság nincsen. A külső festés valóban 
tönkrement, de ez nem feltétlenül jelenti azt minden esetben, hogy nem megfelelő 
minőségű az épület. Nagyon szívesen többször is kiküldi a kollégákat, de ez építész 
szakmai vélemény, amivel nem tud vitatkozni. 
 
Ozsvárt Ferenc állampolgár (Honvéd utca): elmondta, hogy a statisztikát, amit említett, az 
Abonyi Naplóban olvasta. Abonyban rengeteg engedély nélküli ill. ittas vezető van, és a 
rendőri jelenlétet hiányolja. Véleménye szerint sokkal több a látens bűncselekmény, mint 
ami tükröződik a statisztikán. Sebességmérő eszközöket is lehetne elhelyezni a 
forgalmasabb helyeken a városban. Kérdezte, hogy ezt tervezik-e? Kérdezte, hogy Abony 
utcáinak a Közútkezelő jogosult kihelyezni a táblákat az útkereszteződésben? 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a város utcáira az Önkormányzatnak a 
feladata kihelyezni a táblákat. 
 
Ozsvárt Ferenc állampolgár (Honvéd utca): elmondta, hogy Kőröstetétlenen minden utca 
be van kamerázva, és a kamera alkalmas a sebességmérésre. Kérdezte, hogy bűnüldözési 
szempontból kamerák beszerzésére nem lehet pályázni? 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy folyamatosan figyelemmel kísérik a 
pályázatokat, de a település érdekében vannak sorrendek. Konkrétan még nem merült fel 
valamennyi utca kamerázása, de a Vasútállomás környékét és a főteret jó volna 
bekamerázni. 
 
Ambrus Zoltán r. alezredes: elmondta, hogy nem biztos, hogy a valóságnak megfelelő 
adatok vannak leírva az újságban. Ha valaki a nyilvánosság előtt felszólal, rendeznie kell 
magában a valódiságtartalmat. Véleménye szerint fölösleges kitenni a táblát azért, mert 
valaki nem ismeri a KRESZ-t, vagy mert 1-2 ember nem ismeri a jobb kéz szabályt. Ez más 
emberek korlátozását is jelenti. Véleménye szerint ez nem annyira égető probléma. 
Kőröstetétlen megoldotta a kamerázást. Egy kisebb testület könnyebben tud dönteni, mint 
egy nagyobb. Elmondta, hogy Cegléden sincs kamera kihelyezve, pedig már 10 éve 
kezdeményezték. 
 
Gulykáné Gál Erzsébet képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő 
képviselők száma 16 fő. 
 
Véleménye szerint nincs nagy baj Abonyban, felerősítik az egyéni sérelmeket. Abony 
városra nem az a jellemző, hogy bűnözés van, és elütik az embereket a gyalogosátkelőn. 
Nem meghatározó tényező, hogy egy 16 ezer lélekszámú városban 3-4 baleset történik egy 
évben. Nehéz elhinni, de a rendőrök minden tőlük telhetőt megtesznek. Elmondta, hogy 
nem mindenki kapja meg a tiszteletet. Aki azért akar tenni, hogy fenntartsa a rendet, az 
sosem lesz népszerű. Itt az emberek úgy élik meg a dolgokat, hogy egyszerű megoldások 
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vannak. Ha törvényesen akarják megoldani, akkor már nem olyan egyszerű a megoldás, 
például a gyalogosátkelő esetében is. Ha valós probléma lenne, akkor meg kellene csinálni, 
és olyan helyen kellene megcsinálni, ahol valóban konkrétan veszélyhelyzetet idéz elő a 
hiánya. A gyalogosokra is vonatkozik a KRESZ szabály. Véleménye szerint amikor a 
rendőrökről szó van, és bármilyen problémájuk van az embereknek, rögtön rendőrért 
kiáltanak. Az embereknek tükörbe kellene nézniük, hogy ők maguk a saját birtokukon belül 
az anyagi javaik védelmében mit tettek meg. Nagyon rossz elképzelés, hogy minden 
utcasarkon rendőr fog állni. Ezt Magyarországnál sokkal gazdagabb országok sem 
engedhetik meg maguknak. Belső dolgokkal is meg kell küzdeni a rendőrségnek, bár ez az 
embereket nem érdekli.  
Volt rá példa, hogy felhívta a polgármester asszony, hogy rendőri intézkedés szükséges, 
aztán mégsem kellett. Szét kell nézni, hogy ki mennyire tartja be a szabályokat. Ma az 
alakult ki, hogy mindent meg lehet tenni. Állampolgári fegyelem is kellene, hogy a rendőr be 
tudja tartatni a szabályokat. 
 
Abony az elmúlt évben olyan változáson ment keresztül, hogy össze lett vonva a 
Jászkarajenői Rendőrséggel. A statisztikát nézve nem változott a helyzet, nem történt több 
bűncselekmény. A járőröknek már Jászkarajenőre is ki kell járni, de nagyon jól megoldják a 
helyzetet. Amikor a rendőrség azt hirdeti magáról, hogy polgárbarát, az azt jelenti, hogy 
nem bírságol meg mindenkit. Ha a polgármester több rendőrt kér, nem fog tudni adni, de 
időnként meg fognak jelenni rendőrök, és végigmennek a városon. Véleménye szerint 
mindennek egy a vége, hogy ha figyelemfelhívást tesznek a rendőrség felé, azt figyelembe 
veszik. Jelzésre van szükségük, és arra fog menni a rendőr. Nem mondhatja azt, hogy meg 
fog szűnni a gyalogos forgalom az úton, mert mindenki tudja, hogy ez úgysem így lesz. 
Amikor a jogalkotó hoz egy törvényt, az szeretné, hogyha az mentén valami kialakulna, 
csak sokan ezt nem veszik figyelembe. A járőrözés sűrűbb lesz, ezt megígérheti, de 
balgaság lenne azt mondani, hogy minden probléma megszűnik. Elmondta, hogy 
Németországban fele ennyi rendőr van, de az állampolgárok magatartása sokkal 
fegyelmezettebb, sokkal többet megtesznek a saját vagyonuk védelmében. Nagyobb az 
összefogás abban a tekintetben, hogy bátrabban fel mernek lépni. Kicsit kényelmesek az 
emberek, jobban szeretik másokkal megoldatni a problémákat, ez saját magára is jellemző.  
 
Tóth Ernő állampolgár (Rákóczi F. utca): elmondta, hogy a rendőrség kezéből nagyon sok 
hatalom eltűnt. A rendőrök már nem mernek szólni, mert bántalmazzák őket, és nem lehet 
ellene semmit sem tenni. 
 
Ambrus Zoltán r. alezredes: elmondta, hogy a polgárbarát rendőrséget az jellemzi, hogy a 
törvénybe ütköző cselekményért a rendőrök szóljanak az állampolgároknak, azonban nem 
kell mindenkit megbírságolni. Elmondta, hogy ha egy rendőr alegységbe van szervezve, 
akkor egészen más szabályok vonatkoznak rá, mintha egyedül van. Ha egyedül van, akkor 
hivatalos személy elleni bántalmazás áll fenn. Véleménye szerint Magyarországon a 
törvényekkel nincsen baj, lefedik az egész területet. Úgy gondolja, hogy alulméretezik 
azokat a dolgokat, amivel a problémák ellen lehetne tenni, mind a finanszírozás 
szempontjából, mind az állampolgárok magatartásából adódóan. Az állampolgároknak rá 
kellene venni magukat, hogy a törvényeket tartsák be. 
 
Papp Sándor állampolgár (Móricz Zsigmond utca): véleménye szerint a Vasút úton 
veszélyes a kereszteződés. Kérdezte, hogy a kamionokat be kell engedni Újszilvás felől a 
központba, nem mehetnének-e inkább a Nyári Pál ill. Baross utcákon? 
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Godó Tibor r. alezredes: elmondta, hogy folyamatban van az ügy, már éltek 
megkereséssel a Közútkezelő felé. A mai napig még nem kaptak választ. Hangsúlyozta, 
hogy a kollégákat megkérte, hogy a forgalmasabb helyeket nézzék meg, és tegyenek 
javaslatot a forgalmi rend változásra, amelyeket megküldött a Közútkezelő felé. 
 
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az elmúlt hónapokban Abony város területén, ill. a 
környező településeken elkövetett színesfémlopások elkövetőiből 4 fő előzetes 
letartóztatásban van. Véleménye szerint érezhető a jelenlegi közbiztonsági helyzetet 
értékelve, hogy nagymértékben visszaesett a színesfémlopások száma Abony város 
területén. 
 
A lakásbetörések vonatkozásában elmondta, hogy előzetes letartóztatásban van egy 
abonyi úriember. Megállapították, hogy voltak olyan személyek, akik tudták, hogy milyen 
bűncselekményeket követett el ez az abonyi lakos, és nem tették meg időben a jelzést a 
Rendőrség felé. 
 
Nagyon fontos a saját vagyon megőrzése, ill. a Rendőrség tájékoztatása a bűncselekmény 
elkövetéséről, vagy előkészületéről. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte a jelenlévőket, hogy van-e még kérdésük, 
észrevételük? Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
Megköszönte az érdeklődést és az észrevételeket. 
 
A közmeghallgatás után a Képviselő-testület zárt ülés folytatta munkáját. 
 
Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül! 
 

- - - 
 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, így Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
a közmeghallgatást bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 

Romhányiné dr. Balogh Edit   Dr. Németh Mónika 
            polgármester     jegyző 
 
 
 

Retkes Mária                Szabó András Istvánné  
jegyzőkönyv hitelesítők 


