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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 29-én 

megtartott KÖZMEGHALLGATÁSÁRÓL. 

 

Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Földi Áron, Gulykáné Gál 

Erzsébet, Kocsiné Tóth Valéria, Kovács László, Krupincza Tibor, Mészáros László, 

Murvainé Kovács Rita, Paczáriné Barna Rozália, Parti Mihály, Pető Istvánné, Retkes 

Mária, Szabó András Istvánné Képviselő-testület tagjai 13 fő. 

 

Közmeghallgatás közben érkezett: Dr. Egedy Zsolt és Dudinszky István képviselő. 

 

Távolmaradását jelezte: Bánné Hornyik Mária, Csányi Tibor és Habony István 

képviselő. 

 

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

Ildikó aljegyző, Dr. Pástét Rita jegyzői titkárságvezető, Márkus Tamás okmányirodai 

ügyintéző, Darányi Erika jegyzőkönyvvezető.  

 

Jelen volt továbbá: Pintér Gábor r. alezredes, Abonyi Rendőrőrs vezetője, Juhász 

Pálné Abony Városi Polgárőrség elnöke, Lakatos Tibor Civil Összefogás Társasága 

elnöke, Dr. Soós Ferenc Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény igazgatója, Sárkányné Bálint Mária Városi Sportcsarnok 

intézményvezetője. 

 

Állampolgári megjelenés: 10 fő. 

- - - 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: köszöntötte a közmeghallgatáson megjelenteket. 

 

A közmeghallgatás a nyílt képviselő-testületi ülés közben kerül megtartásra. 

 

Dr. Egedy Zsolt és Dudinszky István képviselő a közmeghallgatás kezdetekor 

nem tartózkodnak az ülésteremben, így a jelenlévő képviselők száma 13 fő. 

 

A jegyzőkönyv hitelesítők személye a 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 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: kérte a megjelent lakosokat, hogy tegyék meg 

észrevételeiket. Amelyre most nem tudnak választ adni, azt írásban fogják 

megválaszolni. 

 

Papp Sándor (Móricz Zsigmond utca): elmondta, hogy Szolnokon dolgozik, és csak 

elvétve lát láthatósági mellény nélküli kerékpározókat. Abonyban a Baross Gábor úton 

és a Nyári Pál úton rengetegen kerékpároznak, és nem használnak láthatósági 

mellényt. Sajnos járda sincs ezen az útszakaszon, ezért az autóst fogják elmarasztalni 

ha baleset történik.  

Meglepve tapasztalták, hogy a zöld hulladékot nem lehet ingyenesen kiszállítani az 

ABOKOM Kft-hez. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: köszöntötte Pintér Gábor r. alezredest, Abonyi 

Rendőrs vezetőjét és Juhász Pálnét az Abony Városi Polgárőrség vezetőjét. 

 

Pintér Gábor: elmondta, hogy Abony belterületén a balesetekkel kapcsolatban kiváltó 

okként nagyon sűrűn szerepel a kerékpárosok oly módon szabálytalan közlekedése, 

hogy nem rendelkeznek láthatósági mellénnyel és a kerékpár nincs felszerelve 

világítással. Jellemző az is, hogy világítás helyett elemlámpát tartva közlekednek a 

kerékpárosok, ami nem szabályos, és ugyanolyan veszélyes, mintha nem lenne 

világítás. Lakott területen kívül egyértelműen előírja a KRESZ, hogy mindenképpen 

láthatósági mellénnyel kell rendelkeznie a kerékpárosnak. Több akciót, fokozott 

ellenőrzést hajtottak végre ezzel kapcsolatban. A hétfői nap folyamán végeztek egy 

fokozott ellenőrzést, amivel csatlakoztak az országos akciósorozathoz, melynek 

keretében kimondottan kerékpárosokat ellenőriztek az utcákon. 

 

Dr. Egedy Zsolt képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők 

száma 14 fő. 

 

Megpróbálják polgárbarát módon felhívni a kerékpárosok figyelmét és a 

lehetőségeikből adódóan próbálják támogatni a kerékpárosokat abban, hogy 

felszereljék a kerékpárjukat világító berendezéssel. Megállításra kerültek a világítás 

nélkül közlekedő kerékpárosok, azonban nem lettek megbírságolva, hanem 

figyelmeztetésben részesültek és láthatósági mellényt ill. kerékpárra felszerelhető első 

és hátsó lámpákat osztottak szét, összesen 45 darabot. Kiemelt feladatuknak tartják, 

hogy a kerékpárosok figyelmeztetve és szankcionálva legyenek. Fő feladatuknak 

tekintik a közlekedésbiztonság szempontjából azt, hogy a kerékpárosok arra a 

magatartásra legyenek kényszerítve, hogy sem önmaguknak, sem a 

gépkocsivezetőknek ne okozzanak kárt. A lakossági fórumon is kérés volt, hogy a jó 

minőségű utakat figyelembe véve gyakrabban mérjék a sebességet, ezért a héten már 

többször végrehajtottak sebességmérést. Ezt tovább szeretnék folytatni, konkrétan 

azokon az utakon, ahol lakossági bejelentés történt. A megfelelő szankciókat a 

gyorshajtókkal szemben meg fogják tenni. Remélhetőleg a jövő évben még többször ki 

tudják majd telepíteni a sebességmérő készülékeket Abony városában, és remélhetőleg 

minél többen be fogják tartani a KRESZ előírásait. 
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Papp Sándor (Móricz Zsigmond utca): kérdezte, hogy megengedett-e, hogy a 

Vasútállomás előtti parkolót quadosok lepjék el? Elmondta, hogy rendkívül zajosak. 

 

Dudinszky István képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők 

száma 15 fő. 

 

Pintér Gábor: elmondta, hogy ezzel kapcsolatosan még nem érkezett bejelentés, de 

meg fogják nézni. 

 

Bene László: gratulált ahhoz, hogy az utóbbi időben több olyan fejlesztés 

megvalósult, amely több évtizedes előkészítés során valósult meg, például a Városháza 

előtti park rekonstrukciója. Meg van elégedve az elkészült parkkal. Az első tervekben 

több volt a zöldterület, díszkövekkel el lehetett volna különíteni a járólapokat. 

Nagyon fontos lenne, hogy megpróbálják megtartani az értékeket. Az illetékesektől 

nagyon következetesen számon kell kérni, hogy rendben legyen a park. Elmondta, 

hogy két buszmegálló ki lett cserélve, de a harmadik nem. Véleménye szerint a 

harmadikat is hasonlóképpen ki kellett volna cserélni. 

 

Elmondta, hogy több olyan rendelet van, amely nincs betartatva. A házszámtáblák 

elhelyezését valamennyi ingatlanon rendelet írja elő. Rengetegen panaszkodnak, hogy 

nem találják meg azt a házat amit keresnek. Az utca névtáblák kapcsán elmondta, hogy 

néhány utcánál nem került elhelyezésre, például a Kossuth Ferenc és a Rákóczy utcák 

esetében. Véleménye szerint ezt meg kellene nézni, mert ez is hozzátartozik a 

városképhez. A CBA felújítása kapcsán egy vak ablakot el kellett volna helyezni, hogy 

a város központjában ne egy csupasz fal legyen látható. Erről határozatot hoztak, de 

nem lett betartva. A Vasút út felújítása kapcsán kérdezte, hogy a járdák helyre lesznek-

e állítva és ki fogja őket helyreállítani? Elmondta, hogy a 40-es út mentén Abonyi 

Lajos mellszobrát meg kellene takarítani, mert rossz képet fest a városról. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy egy évvel ezelőtt arról volt szó, hogy 

ha kiviszi a lakosság az ABOKOM-hoz a zöld hulladékot, ingyen elhelyezhető. A 

szállítási költséget az ABOKOM Kft. nem tudja bevállalni, de a zöld hulladékot eddig 

ingyen el lehetett helyezni a telepen, mert komposztálták. Elmondta, hogy utána fog 

nézni, és reagálni fog rá. Írásban fognak választ kérni az ügyvezető igazgató úrtól. 

 

Elmondta, hogy nem elég csak a buszmegállót kicserélni, hanem az egész 

járdaszakaszt szélesíteni kell, és összhangban kell lennie a 40-es út és a Városháza 

előtti parkkal. Az a rész park marad, de a vörös salak helyett rendes viacolor 

burkolatot fog kapni. Készülnek a tervek, nyilvánosságra fogják hozni. November 15-

re látványtervvel együtt elkészül a tanulmányterv, és a II. ütem kertépítészeti, valamint 

a parkolóra és az útépítésre vonatkozó tervek rendelkezésre fognak állni. Ugyanez 

vonatkozik a Közösségi házra is. A következő fejlesztési területe a városnak a Főtér II. 

üteme nagyléptékű városfejlesztés keretében, Közösségi Házzal és a piac területének 

rendezésével. Nem tartja célszerűnek a buszváró lecserélését, mert azt rögzíteni is kell. 

Véleménye szerint kell a kontraszt; hogy milyen volt és mit szeretnénk. A térhez 

kapcsolódóan elmondta, hogy a Sportcsarnok, Gimnázium előtti terület, a Taverna és 
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Sportcsarnok közötti terület, a volt CO-OP áruház, a Művelődési Ház területe mind 

rendezve lesznek a II. ütemben. A szobrok takarítását jövőre mindenképpen el kell 

végezni. Elmondta, hogy jövőre át fogják nézni a szobrokat, és szakember elvégzi a 

takarítását. 

 

Dr. Egedy Zsolt: a Vasút úti járdaszakasz állapotával kapcsolatban egyeztetett a 

beruházó képviselőjével és ezen az egyeztetésen jelen volt a kivitelező cég is. Mind a 

ketten azon az állásponton voltak, hogy amit ők tettek tönkre - ami építési naplóban 

dokumentálásra került - , azt helyre fogják állítani. Azon járdafelületi sérüléseket, 

amelyek abból adódnak, hogy a közlekedési rend megváltozása által a személyautó 

felment a járdára, de egyébként elfért volna az úton, azért nem tudnak felelősséget 

vállalni. A Luther utca oldalában lévő járdaszakasz sérülését ismerték el egészen a 

Kécskei útig. Helyreállítanak minden ingatlanhoz való becsatlakozó szakaszt, amelyre 

vonatkozóan az elmúlt időszakban kérelem érkezett az ingatlantulajdonosok részéről a 

Közút felé, azonban nem készítenek bekötéseket az ingatlanokhoz, amennyiben 

nincsen engedélyeztetve.  

 

Bene László: elmondta, hogy az Arany János úttól felfelé süllyesztett szegélyt raknak, 

de az Óvodánál megmaradt a magas szegély, ezért ott meg fog állni a víz. 

 

Dr. Egedy Zsolt: elmondta, hogy a Vasút út érintett szakaszának lakói bevonásával 

tartott egy lakossági fórumot. A vízelvezetési problémák ott is felvetődtek. A beruházó 

és a kivitelező elmondta, hogy teljesen más műszaki tartalom fog megvalósulni a 

beruházás végén, mint jelen állapotban van. Állítják, hogy beszintezték, bemérték, 

víznyelő aknák kerülnek elhelyezésre, és biztosítva lesz a vízelvezetés két irányban, az 

Arany János úti öblözetben és a Kécskei úti rész a Vasút úti áteresz felé kerül 

átvezetésre. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy ugyanilyen fenntartások voltak a 

Csiky Gergely utca esetében is. Amikor megvizsgálták, hogy vezeti-e vizet az út, 

akkor megállapították, hogy semmi gond nincsen. A tér csapadékvízelvezetése is 

tökéletes. A tér szélén a parkoló találkozásánál van egy nyílt folyóka, amely elvezeti a 

vizet a Vasút úton végig az Arany János útig. 

 

Mészáros László: elmondta, hogy a Gazdasági Bizottság ülésén is felmerült a zöld 

hulladék kezelésének kérdése, és abban állapodtak meg, hogy kérdést intéznek az 

ABOKOM Kft. ügyvezető igazgatója felé. A mai napon a levelet elküldték, a válaszra 

várnak ez irányban. A táblák kihelyezése kapcsán elmondta, hogy készült egy felmérés 

az elmúlt évben, és a 2010. évi költségvetésbe be lesznek tervezve, amely elsősorban 

az elsőbbségadó táblákat jelenti. A Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörben 

foglalkozott a táblák kihelyezésével az új utak mentén is. Sebességkorlátozó és 

súlykorlátozó táblák kihelyezése ügyében is döntés született az új utakra vonatkozóan. 

Az egyirányúsítás kérdése a lakosság szélesebb bevonásával oldható meg.  

Szóba került a bizottsági ülésen a Mátyás király út túlterheltsége is a Vasút út és a 

Kécskei út építése kapcsán. Ezzel kapcsolatban a megkeresést elküldték a Magyar 

Közút felé, arra vonatkozóan, hogy a rongálást próbálják meg helyreállítani. 
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Dr. Németh Mónika: elmondta, hogy a lakosság eddig két kampányszerű kötelezéssel 

találta magát szembe; az egyik a hulladékszállításba való bekapcsolódás. Az elmúlt 

évben ebben egy hatósági eljárás történt, megtörténtek a szükséges felszólítások, ill. 

kötelezések, ezért megnőtt a hulladékszállítás területén szerződéssel rendelkezők 

száma. A másik kampányszerű eljárás a csatornára való rákötés volt, ebben körülbelül 

félúton tartanak, az ABOKOM Kft. által megadott lista alapján a felszólításokat 

kiküldték, és most folyik a Hatósági Osztályon az egyeztetés a lakókkal. Több száz 

ember kötelezése ill. felszólítása fog megtörténni. A házszámozás kapcsán 

kampányszerűen még nem történt intézkedés, felméréssel azonban már rendelkeznek. 

Várható, hogy felszólításokat fognak kapni az állampolgárok erre vonatkozóan. 

Az építési engedélyezés kapcsán a megalkotott törvények és helyi rendeletek az 

irányadók, ezek betartásával tudnak engedélyt adni. Ami nem szerepel a 

jogszabályokban, azt nem tudják betartatni az állampolgárokkal. 

 

Kovács Sándor (Reform utca): elmondta, hogy többször betelefonált polgármester 

asszonynak, azzal kapcsolatban, hogy 10-20 tonnás autókkal hajtottak be a frissen 

elkészült útra.  A zöld hulladék elhelyezésével kapcsolatosan elmondta, hogy negatív 

tapasztalatai vannak. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy Gáspár Csaba az építkezésnél, a 

földhordásnál érintett volt, őt értesítette, aki kiment és jelezte a problémát. Kérte tőle, 

hogy írja fel a rendszámot és az autó típusát. A zöld hulladék elhelyezésével 

kapcsolatos problémát meg fogják vizsgálni. 

 

Papp Sándor (Móricz Zsigmond utca): elmondta, hogy a Vasút út sarkán autók 

parkolnak, és kamionok közlekednek. Újszász, Újszilvás felől nem kellene beengedni 

a kamionforgalmat, mert nagyon balesetveszélyes a közlekedés. 

 

Állampolgári észrevétel: a kamionközlekedéssel kapcsolatban elmondta, hogy ha a 

posta előtt a 7,5 tonnás korlátozást feloldanák, akkor nem lenne olyan nagy terhelés a 

Vasút út sarkán. Véleménye szerint az a szakasz nem alkalmas kamionforgalomra. A 

Posta előtti 7,5 tonnás korlátozást javasolta feloldani. 

 

Lakatos Tibor: a Civil Összefogás Társasága megbízásából bemutatta azt a 

mozgalmat, amely ez év júliusában alakult egy egészséges társadalmi válaszként arra a 

helyzetre, amelyet a közterületen tapasztalnak különböző csoportosulások formájában. 

Társaságuk célul tűzte ki, hogy megpróbálják hígítani azoknak az embereknek a 

gyülekezését, akik alapvetően meghatározzák Abony közbiztonságát. Ezt nem csak a 

csoportjaikkal kívánják megvalósítani, hanem együttműködve a Rendőrséggel és a 

Polgárőrséggel. Módszereikhez tartozik, hogy  nagyobb létszámmal megjelennek a 

közterületen, és próbálják befolyásolni azokat az egészségtelen folyamatokat, amelyek 

különböző bűnözői csoportosulások formájában jelennek meg, másrészről olyan járőr 

ill. figyelőszolgálatot kívánnak szervezni, amely a Rendőrséggel karöltve azokat a 

kritikus helyeket ellenőrzi, amelyeket jeleznek a Rendőrség ill. más hatóság felé, és 

megpróbálják őket ösztönözni, hogy a szükséges intézkedéseket tegyék meg. 
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Legjellemzőbb működési formájuk most fog megmutatkozni, amikor Mindenszentek 

alkalmából közreműködnek a temetők biztonsága érdekében. Több csoportban mind a 

három napon részt fognak venni a Rendőrséggel és a Polgárőrséggel közösen és 

megpróbálják biztonságosabbá tenni a temetőbe látogatók megemlékezését. Úgy 

gondolja, hogy a hatósággal karöltve sokkal eredményesebben tudják a közbiztonsági 

feladatokat teljesíteni, mint magára hagyva a Rendőrséget. Megköszönte, hogy 

meghívták a tagságot a bizottsági ill. testületi ülésre. A jövőben is szeretnének élni 

ezzel a lehetőséggel. 

 

Dr. Soós Ferenc: kérdezte, hogy artézi kút kialakítására van-e lehetőség? 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: válaszként elmondta, hogy nincsen. Az artézi kutak 

közegészségügyi szempontból lettek bezárva. Az elmúlt évtizedek során az a 

vízmélység, ahonnan az artézi kút nyerte a vizet, gyakorlatilag tisztítás nélkül 

alkalmatlanná vált, ill. az itt fúrt kutakat kezeletlenül nem lehet fogyasztásra 

alkalmasnak minősíteni. Jelenleg a Díszkút az, amely többszörösen szűrt, tisztított 

vizet ad. 

 

Bene László: azzal, hogy megépült az Abonyt elkerülő út egy új szakasza, a város egy 

nagy része kívülről megkerülhető. Véleménye szerint felvilágosító munkát kellene 

végezni elsősorban a nagy járműtulajdonosok és a mezőgazdasági géptulajdonosok 

körében, hogy lehetőleg ezt a külső körgyűrűt használják a városi forgalomra. Van egy 

szakasz, ami még hiányzik a külső körgyűrűből, amelyre jó volna egy javaslatot 

kidolgozni, hogy a Szemere Bertalan és a Ceglédi út közötti részen milyen 

nyomvonalon lehetne kialakítani egy másik útszakaszt. Ezzel teljes egészében 

körbejárható lenne a város egy külső körgyűrűn. Javasolta, hogy az illetékes bizottság 

foglalkozzon ezzel a problémával. Úgy gondolja, hogy ezzel a nagy járművel által 

okozható balesetek megszűnnének.  

 

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 folytatta munkáját, melyről 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 


