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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-án 
megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Jelen vannak: Bánné Hornyik Mária, Dr. Egedy Zsolt, Gulykáné Gál Erzsébet, 
Habony István, Kovács László, Kocsiné Tóth Valéria, Krupincza Tibor, Paczáriné 
Barna Rozália, Parti Mihály, Pető Istvánné, Retkes Mária, Szabó András Istvánné, 
Varga Sádorné Képviselő-testület tagjai 13 fő 
 
Napirend tárgyalása közben érkezett: Mészáros László 
 
Távolmaradását jelezte: Földi Áron, CsányiTibor, Romhányiné dr. Balogh Edit, 
Murvainé Kovács Rita 
 
Polgármesteri Hivatal részéről: Dr. Németh Mónika jegyző, Dusa Zsuzsanna 
településfejlesztési osztályvezető, Hamar Sándorné gazdasági osztályvezető, Bóta 
Lászlóné Okmányiroda vezetője, Győri Lászlóné Hatósági és Építésügyi mb. 
osztályvezető, Pádár Éva közoktatási referens, Bankó Gábor okmányirodai 
ügyintéző, Szekeres Marianna jegyzőkönyvvezető 
 
Meghívott vendégként jelen volt: Szabóné Stiegler Beáta Kár-Mentor Bt. részéről, 
mint közbeszerzési tanácsadó 
 
Dr. Egedy Zsolt: Köszöntötte a jelenlévőket, megállapította, hogy a képviselő-
testület határozatképes. 
 
Jegyzőkönyvi hitelesítők személyére javasolta Gulykáné Gál Erzsébet és Krupincza 
Tibor képviselőket. 
 
Megérkezett az ülésre Mészáros László képviselő, így a jelenlévő képviselő 
testületi tagok száma 14 fő.  
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a jegyzőkönyvi hitelesítők 
személyéről. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 
tartózkodás mellett egyetértett Gulykáné Gál Erzsébet és Krupincza Tibor 
jegyzőkönyvi hitelesítők személyével. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a zárt ülés napirendi pontjának 
elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett a napirendet egyhangúlag elfogadta. 
 
Javasolta, hogy vegyék fel a nyílt ülés 1. napirendi pontjaként, az „Egyebek” c. 
napirendi pontot. 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a nyílt ülés napirendi pontjának 
elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett a napirendet egyhangúlag elfogadta. 
 

268/2008. (VII. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvényben biztosított 
jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony Város Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2007. (VI. 29.) 
számú rendelet 16. § (7) bekezdésében foglaltakat, a meghívóban 
nem szereplő „Egyebek” című napirendi pontot a képviselő-testületi 
ülésen a nyílt ülés 1. napirendi pontjaként napirendre tűzi. 
 
Határidő: azonnal, 2008. július 30. 
Felelős: Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

 
 
Zárt  ülés: 
Napirend:        Előadó: 
 

1. KEOP 1.3.0 ivóvízminőség javítását célzó pályázat  Krupincza Tibor 

 projektmenedzsmenti feladatainak ellátására beér-  Közb. AD-HOC Biz. Eln. 

 kezett pályázatok elbírálása 

 

Nyílt ülés: 
 

1. Egyebek 
 

- - - 
 
 
A napirendi pontok elfogadása után, a képviselő-testület a zárt ülés napirendi 
pontjának megtárgyalásával folytatta tovább munkáját, melyről külön 
jegyzőkönyv készült! 

 
- - - 

 
A zárt ülés megtárgyalása után, a képviselő-testület újból nyílt ülésen folytatta 
tovább munkáját.  
 
1./ Napirendi pont tárgya: Egyebek 

 

Dr. Egedy Zsolt: Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek 
kérdése, észrevétele? 

 
Parti Mihály: Köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta, hogy sajnálattal vette tudomásul, 
hogy a Magyar Közútkezelő Kht. által végzett kátyúzások során, nagyon nagy 
hiányosságokkal végezték el a munkálatokat. Hiányosan történt meg a kátyúzás 



 4 

például a Baross Gábor és Nagykőrösi úton. Megkérdezte, hogy nem lehet 
felszólítani a Kht-t, hogy jobban ellenőrizzék a munkát? 

 
Dr. Egedy Zsolt: Megkérdezte van-e még kérdés? 

 
Varga Sándorné: Köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta, hogy a testület előző ülésén 
elhangzott, hogy hívják meg a Magyar Közút Kht. vezetőjét, de ez sajnos nem történ 
meg.  

 
Habony István: Véleménye szerint nem jók az ellenőrzések. Megkérdezte, hogy 
jelenleg van-e nem helyieknek építési engedély kiadva és hogy ezek fizetnek-e adót? 
Aki ide jön a városba, törvényesen jön-e ide? Szeretné tudni, hogy a településen 
hány ács, kőműves van.  

 
Dr. Németh Mónika: Köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta, hogy a Magyar Közút 
Kht-val nem tud mit tenni az Önkormányzat, már többször történt többféle formában 
megkeresés, de a Közút nagyon későn reagál, és nem tesz semmit. Dusa 
Zsuzsanna az, aki folyamatosan tartja velük a kapcsolatot, a legutóbbi kátyúzásoknál 
is kint volt a helyszínen, de ő nem szólhat bele a munkálatokba, csak jelezheti a 
hiányosságokat. A közbiztonsággal kapcsolatban, pedig elmondta, hogy a mai nap 
folyamán volt, a ceglédi rendőrkapitánynál, Ambrus Zoltánnál, és több órás 
beszélgetés eredményeképpen született az a megegyezés, hogy megoldást 
keresnek a közbiztonság javulása érdekében, és a következő közmeghallgatásra el 
fog jönni. A Világosság úti lakásokat érintően, az egyik lakás esetében már kiadásra 
került a használatbavételi engedély, erre a lakcímre jelenleg 17 fő van bejelentkezve. 
Ha minden az előírásoknak, jogszabályoknak megfelel akkor a hivatal, nem tud mit 
tenni.  

 
Habony István: Tudomása szerint van olyan utca Abonyban, ahol egy dinasztia 
vásárolja meg a házakat. 

 
Távozott az ülésről Retkes Mária, valamint kiment az ülésről Parti Mihály, így a 
jelenlévő képviselő-testületi tagok száma 12 fő. 

 
Pető Istvánné: Köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta, hogy a szociálpoltikai 
támogatással épített lakások esetében, ha öt éven belül eladja az ingatlant, akkor 
vissza kell fizetnie a támogatás összegét.  

 
Visszajött az ülésre Parti Mihály, így a jelenlévő képviselő-testületi tagok száma 
13 fő. 

 
Parti Mihály: Elmondta, hogy a Móricz Zsigmond úton épül egy ház, kérte, hogy 
nézzék meg, hogy a műszaki tartalomnak megfelel-e az építkezés. 

 
Dr. Egedy Zsolt: Megkérdezte, hogy hogyan történik a szocpol-os lakások építése? 

 
Győri Lászlóné: Köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta, hogy az Építéshatósági Iroda 
munkatársai minden egyes alkalommal fényképet készítenek a helyszíni szemle 
során.  Minden engedély kiadását komoly vizsgálat és előkészítése előzi meg, 
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minden a jogszabályi feltételeknek megfelelően történik. A szociálpolitikai támogatás, 
pedig a MÁK-hoz tartozik, ő vizsgálja felül. 

 
Dr. Egedy Zsolt: Megkérdezte van-e még valakinek kérdése, észrevétele? 
Javasolta, hogy az augusztusi testületi ülésre hívják meg a Magyar Közútkezelő Kht. 
vezetőjét. 

 
Parti Mihály: Megkérdezte, hogy a vasúti bontott kővel történő útjavításokra mikor 
kerül sor? 

 
Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, hogy a pénzügyi fedezet kérdése az egész. 
Megkérdezte van-e még valakinek kérdése, észrevétele? 
 

- - - 
 
Több kérdés, észrevétel nem volt, ezért Dr. Egedy Zsolt alpolgármestert az 
ülést bezárta.  
 
 

- - - 

 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit     Dr. Németh Mónika 
           polgármester                jegyző 
 
 
Távollétében: 
 
 
Dr. Egedy Zsolt 
alpolgármester 
 

 
 

Gulykáné Gál Erzsébet                Krupincza Tibor 
 
 

jegyzőkönyvi hitelesítők 
 

 


