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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 21-i rendkívüli
üléséről.
Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Dr. Abonyi Viktor, Dr. Egedy
Zsolt, Fekete Tibor, Gulykáné Gál Erzsébet, Kelemen Tibor János, Kovács László, Murvainé
Kovács Rita, Parti Mihály Képviselő-testület tagjai 9 fő.
Napirend tárgyalása közben érkezett: Kocsiné Tóth Valéria képviselő
Távolmaradását jelezte: Habony István és Dr. Magyar Gábor Sándor képviselő
Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: Dr. Németh Mónika jegyző, Dr. Vörös Mária
aljegyző, Dr. Pástét Rita Jegyzői Titkárságvezető, Valaczkainé Varga Erzsébet
Településfejlesztési Osztályvezető, Kovács Teodóra Humán Közszolgáltatások és
Munkaügyi Osztályvezető, Kállainé Dr. Némedy Adrienn Hatósági és Építésügyi
osztályvezető, Vargáné Francsák Hajnalka Gazdasági Osztály részéről, Pástét Barbara
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály ügyintézője, Márkus Tamás Mikro-Voks
kezelő, Farkasné Fazekas Mária jegyzőkönyvvezető.
Külsős Bizottsági tag: Temesközy Tamás, Fehér Endre
Állampolgári megjelenés: 4 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 9 fővel határozatképes.
A jegyzőkönyvi hitelesítők személyére tett javaslatot. Névsor szerint Murvainé Kovács Rita
és Parti Mihály képviselők 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, 1 tartózkodás
mellett elfogadta Murvainé Kovács Rita és Parti Mihály jegyzőkönyvi hitelesítők
személyét.
Kocsiné Tóth Valéria képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők száma
10 fő
Ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat.
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Napirend:
Nyílt ülés:
1.

Dr. Németh Mónika jegyző közszolgálati jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése

2. Abony Város Önkormányzata jegyzői állás betöltésére vonatkozó pályázat kiírása
---

Előadó:
Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

Felvételre javasolta „Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010.(II.17.)
számú rendeletének módosítása” című napirendi pontot.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak „Az Önkormányzat 2010. évi
költségvetéséről szóló 4/2010.(II.17.) számú rendeletének módosítása” című napirendi
pont nyílt ülés 3. napirendi pontként történő felvételéről.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett „Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010.(II.17.) számú
rendeletének módosítása” című napirendi pont nyílt ülés 3. napirendi pontként történő
felvételét egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta:
73/2011. (II. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
rendeletének módosítása című napirendi pont felvételéről

4/2010.(II.17.)

számú

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvényben 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. § (7) bekezdésében, valamint 8. § (3)
bekezdés a) pontjában foglaltakat, a meghívóban nem szereplő „Az Önkormányzat
2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010.(II.17.) számú rendeletének módosítása”
című napirendi pontot a képviselő-testületi nyílt ülés 3. napirendi pontjaként napirendre
tűzi.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az így kialakult napirendi pontok
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.
Napirend:
Nyílt ülés:
1. Dr. Németh Mónika jegyző közszolgálati jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése

Előadó:
Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester
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2. Abony Város Önkormányzata jegyzői állás betöltésére vonatkozó pályázat kiírása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

3. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
4/2010.(II.17.) számú rendeletének módosítása

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

--1./ Napirendi pont tárgya:

Dr. Németh Mónika jegyző közszolgálati jogviszonyának
közös megegyezéssel történő megszüntetése

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni nem
kívánta.
Dr. Egedy Zsolt: Egy hónappal ezelőtt az aljegyzőnőt engedte el a testület. Véleménye
szerint ez egy folyamat, jelenleg nem lehet tudni, hol fog megállni. Lassan 5 éve került
kinevezésre jegyzőnő. Az elmúlt 5 év nem volt sima dolog, nagyon sok jogi problémával
küszködő témát tárgyaltak. Az elmúlt 5 évet összegezve a problémákon szakszerűséggel úrrá
lehetett lenni. Maga részéről, és a Fidesz frakció részéről szeretné megköszönni a testülettel
eltöltött 5 éves együttműködést jegyzőnőnek. Kívánta, hogy nyugodt, békés, szakmailag
megfelelő kihívásokkal folytassa közigazgatási pályáját. A jogbiztonságot hasonlóképpen
próbálja kezelni, mint ahogy Abony városában tette.
Kovács László: Nehezen tud megszólalni. Amikor múlt hét csütörtökön megkapta jegyzőnő
telefonhívását, nagyon meglepődött a bejelentésén. Azért rendítette meg mélyen, mert azon
időszak alatt, amikor jegyzőnő ellátta feladatát, jogbiztonság és szakszerű hivatali munka
folyt. Jegyzőnő hivatalba lépését megelőző időszakban elmaradt dolgokat helyén kezelte és
folyamatosan átlátta. 2009-ben készültek az elektronikus közigazgatás bevezetésére, több
helyről kértek ajánlatot, vitáztak, észrevételeztek, majd külső szakértővel konzultálva,
átbeszélve közös döntést alakítottak ki. A bevezetett rendszer jól működik. Véleménye
szerint a helyi közigazgatás sokat veszít jegyzőnő távozásával. Kívánja, hogy új
munkahelyén ugyan ezt a makulátlan törvényességi, kiskapukat nem engedő magatartást
folytassa tovább. Megköszönte munkáját, örömét fejezte ki, hogy együtt dolgoztak, fájó
szívvel, de el kell engedniük.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Jelenlévő képviselők nevében megköszönte Dr. Németh
Mónika jegyző munkáját. Felkérte Parti Mihály képviselő urat, hogy Abony Város
Önkormányzata nevében adja át a virágcsokrot Dr. Németh Mónika részére.
Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat
elfogadásáról.
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és a következő
határozatot hozta:
74/2011. (II. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat
Dr. Németh Mónika jegyző közszolgálati jogviszonyának közös megegyezéssel történő
megszüntetéséről
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvényben 15. § (2) a.) pontjában foglaltak alapján az alábbi határozatot hozta:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Németh Mónika jegyző
közszolgálati jogviszonyát - a kérelmében foglaltakkal megegyezően - 2011. február 23.
napjával közös megegyezéssel megszünteti.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jogviszony megszűnéséhez
kapcsolódó feladatok megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
A határozatról értesül:
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Vörös Mária aljegyző
Dr. Németh Mónika Abony, Szabadságharcos u. 6.
Valamennyi Osztályvezető
Magyar Államkincstár
--Dr. Németh Mónika: Jogviszonyom közös megegyezéssel való megszüntetése kapcsán két
kérdés fogalmazódott meg. Az egyik az, hogy hová megyek dolgozni, erre a válasz még ma
sem publikus, de természetesen nem titkos. A másik kérdés az volt, hogy miért megyek el.
Erre a kérdésre kötelességemnek érzem válaszolni. Azt kell mondanom, hogy évekkel ezelőtt
kezdődött el a folyamat, de akkor még ez a probléma a „nagyház” falai között tudott
maradni. Az, hogy köztem és Polgármester Asszony között a törvényes működés biztosítása
miatt folyamatos a feszültség már hosszú ideje tudott volt a hivatalon belül. A személyes
ellentét nagy nyilvánosság elé a választási kampány polgármesteri vitájában került, ahol
egyértelműen megfogalmazásra került, hogy a polgármester szabadulni kíván a jegyzőtől, de
sajnos az nem, hangzott el, hogy a konfliktus oka az, hogy a jegyző folyamatosan, napi
szinten harcol a törvényességért. A választási kampány sem ment le probléma nélkül a
hivatalban. Kénytelen voltam apparátusi értekezletet tartani, ahová a házban közmunka
programban dolgozók is meghívást kaptak, nem véletlenül. A kopogtatócédula gyűjtésének
hivatalon belüli, jogszabály szerinti tilosságára kellett felhívni a figyelmet. Az
észrevételezésemnek meg is volt a következménye: büntető feljelentést tettek ellenem, persze
gyáván névtelenül egy héten belül. Úgy látszik volt olyan, akinek volt félnivalója és a
legjobb védekezés a támadás módszert választotta.
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A választások után a helyzet nem, hogy javult volna, sokkal rosszabb lett. A hivatali út
megkerülése, a jegyző és az aljegyző kihagyása a törvényes útból mindennapossá vált.
Szerződések jöttek - mentek a házban, hogy azokat mikor írta alá a polgármester a jegyző
nem tudta, csak azt, hogy már megint kihagyták a folyamatból és a szerződés rossz, és
gyakran tartalmát tekintve értelmetlen is. A kifizetésekhez kapcsolódó számlák, és az
értelmetlen szerződések teljes kavalkádja lett a jegyző megkerülésének következménye.
Majd számon kérték tőlem, hogy a rossz számla és az ellentmondó szerződések ellenére
miért nincs kifizetve a vállalkozó. Arra sosem volt bátorság, hogy a kifizetésre szóló utasítás
a polgármester részéről írásban is megszülessen. Azt viszont én nem engedtem, hogy a
szabálytalan kifizetések felelősségét a hivatal dolgozói vállalják be közel százmilliós
számlák esetében a folyamatos nyomásgyakorlás miatt. Az így kialakult helyzetben Urbán
Ildikó aljegyzővel felkerestük Polgármester Asszonyt, aki azt mondta egyetlen megoldást tud
elfogadni, ha közös megegyezéssel megszüntetjük a jogviszonyunkat, ebben tud csak partner
lenni. Azt is megkaptam, hogy vegyem már észre, hogy rám csak 10-en, a polgármesterre
több mint 2500-an szavaztak. Ez valóban így van, csak van egy nagyon lényeges különbség a
jegyző és a polgármester között, nem ugyanazon a választáson indulnak. Az én nevem nem
szerepelt egyetlen egy önkormányzati választáson sem a szavazólapokon. Ez olyan, mintha
egy labdarúgó mérkőzés és egy kosárlabda mérkőzés eredményét akarnánk összehasonlítani,
biztos, hogy a kosárlabda mérkőzés eredménye többszöröse a labdarúgó mérkőzés
eredményének. Az igaz, hogy mindkettőt labdával játsszák. A kialakult helyzet csúcspontja
2010. december 7-én volt. Aljegyző asszonnyal jelezni szerettük volna, hogy a Dr. Kostyán
Andor Rendelőintézet, mint intézmény még nem létezik hivatalosan, többek között ezért sem
kötheti meg a szakellátásokra vonatkozó szerződést a közbeszerzés eredményeként. Sajnos
ezt nem tudtuk elmondani, mert a puszta jelenlétünkkel azt váltottuk, ki, hogy, Polgármester
Asszony magából kikelve azt közölte velünk, hogy idézem:” Tűnjetek a szobámból”.
Ha egy városvezetőben nincs igény arra, hogy szakmai segítséget kapjon, inkább külsősöket
hívogat és azok fél információk alapján adott tanácsaira hoz döntést, értelmetlenné válik a
szakmai munka. Ha a segítő szándékú javaslatokra agresszív kioktatás a válasz, a munka
ellehetetlenül.
Több alkalommal megkaptam, hogy megfélemlítem a hivatal dolgozóit. Hát félelem az
valóban van. A bejelentésemet követően könnyes szemmel ölelnek meg a kollégák és azt
kérdezik tőlem: mi lesz most velünk? ki fog vigyázni ránk? ki fogja fogni a kezünket?
Hogy miért is megyek el máshová dolgozni Abonyból, a hivatalból Illyés Gyula szavaival
tudnám leginkább megfogalmazni: „mert ahol zsarnokság van, minden hiába”.
Hogy ne csak a rossz élményekről beszéljek néhány számomra kedves eseményt is számba
veszek. 2006-ban egy rendszerváltás előtt megrekedt hivatalt vettem át. Rengeteget
fejlesztettünk informatikai vonalon, új gazdasági szoftvert szereztünk be, felújítottuk a
gépparkot. A szociális ügyeket, adóügyeket érintően átalakítottuk az ügyfélfogadás
körülményeit, megfelelő helyet biztosítunk a gyámhivatali ügyintézéshez. Lehetőségem nyílt
arra is a képviselő-testület jóvoltából, hogy a házasságkötő-terem és a díszterem felújítását is
megkezdjem.
Büszke vagyok arra, hogy magas színvonalú kistérségi jegyzői konferenciát tudtam
szervezni, melynek szakmai színvonalát, jó hangulatát még a mai napig is emlegetik a
résztvevők.
Örülök annak, hogy az elmúlt évek alatt kiválóan jó kapcsolatot tudtam kialakítani a
kisebbségi önkormányzat tagjaival: Raffai Lászlóval, Raffaelné Arankával, Botosné Kóté
Lillával, Sörös Andrással és Zsákai Béla bácsival, az intézmények vezetőivel, a volt
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közigazgatási, most kormányhivatal Főigazgatójával, Igazgatójával, a környékbeli
települések jegyzőivel, a társszervek vezetőivel, dolgozóival, Tóth Róbert közbeszerzési
tanácsadóval, Tőrös Csaba és Horváth Zoltán tervezőkkel, Huszár Albert értékbecslővel, Dr.
Tóta Áron ügyvéddel, Palotai Sándor pályázatíróval, az ABOKOM Kft. ügyvezetőivel:
Sándor Miklóssal, Kollár Péterrel, Gáspár Csabával és nem utolsó sorban Nagy András
esperes-plébánossal és nagytiszteletű Fábián Zoltán Úrral.
Munkám során fontosnak tartottam, hogy a város országgyűlési képviselőjének munkáját
segítsem annak ellenére, hogy ezzel újabb konfliktust kellett vállalnom házon belül.
Szeretném megköszönni a lakosság szeretetét, azt hogy bizalommal fordultak hozzám olyan
gondokkal is, amelyek nem minden esetben tartoztak hivatali munkámhoz.
A munkám során legszorosabb kapcsolatom a hivatal dolgozóival volt, tőlük külön szeretnék
elköszönni, de itt a nyilvánosság előtt is megköszönöm a munkájukat az odaadásukat és a
szeretetüket.
Tisztelt Képviselő-testület!
Vannak olyan képviselők, akikkel csak néhány hónapot dolgoztunk együtt, annak ellenére a
közös hangot gyorsan megtaláltuk, jól tudtunk együtt dolgozni.
Az utolsó szó jogán szeretnék megfogalmazni néhány gondolatot, ami a testület tagjait
érintően kialakult bennem. Kérem, hogy a gondolatokat fogadják/fogadjátok szeretettel és
célomnak megfelelően a jó szándékot és a segíteni akarást fedezzék/ fedezzétek fel benne:
Kelemen Tibornak: „Magyarnak lenni nem állapot, magyarnak lenni magatartás!” (Márai
Sándor)
Dr. Abonyi Viktornak: „Nem annak a hangját fogják meghallani, aki nagyobbat ordít, hanem
aki igazabbat szól. És az nem lesz a legokosabb ember, aki a gyűlöletet tudja, hanem az, aki
a szeretetet és a megértést.” (Wass Albert)
Dr. Magyar Gábornak: „A fecske nem ember, mégis visszavágyik a szülőföldére. Ha nem
vágyakozna, nem térne vissza. (...) Az ember is csak egy helyen van otthon, másutt
mindenütt idegen.” (Gárdonyi Géza) Kívánom Gábornak, hogy Abony legyen az igazi
otthona.
Fekete Tibornak: „A történelem kereke gyakorta fordul, és néha jót fordul és néha rosszat.
Az marad meg rajta csupán, ki igazsággal jár s keményen markol.” (Wass Albert)
Habony Istvánnak : „Nem minden arany ami fénylik.” (közmondás) Kívánom, hogy időben
felismerd, hogy mi az arany, és mi az, ami hamisan fénylik.
Gulykáné Gál Erzsébetnek: „Lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is vezet út. De mi (...)
azt akarjuk, hogy az ember ne úgy járja végig élete útját, mintha sivatagon menne át, hanem
virágos réteken.”(Kodály Zoltán) Kívánom Abony városának, hogy még sok virágos rétben
legyen része a közreműködéseddel.
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Parti Mihálynak: tisztelve Misi bácsi elkötelezettség, céljait Csoóri Sándor szavait ajánlom
figyelmedbe: „A gyűlöletet csak abbahagyni lehet, megreformálni vagy megszelídíteni
nem!” (Csoóri Sándor)
Murvainé Kovács Ritának: „Nem csak ahhoz kell bátorság, hogy az ember kiálljon és
beszéljen, hanem ahhoz is, hogy leüljön és meghallgassa a másikat.” (Winston Churchill)
Kocsiné Tóth Valériának: „A jó nem más, mint a dolgok ősi és természetes rendje.
Egyszerűen csak az egyenes út. Jutalma önmagában van. Tisztává tesz és könnyűvé.
Érzéseket ad, amiket nem vásárolhatnál meg Dárius kincsén sem, s amiktől nem foszthat
meg semmiféle hatalom.” (Wass Albert) Kívánom, hogy az eddigi egyenes utad tud járni.
Dr. Egedy Zsoltnak: „Vízcseppek vagyunk, jelentéktelen szürke kis parányok mind,
mindannyian. Néha fent vagyunk, néha lesüllyedünk. Tenger az élet. Mindannyian keresünk
mindig, keresünk egy másik vízcseppet a nagy, szörnyű óceánban. Néha megtaláljuk.
Összesimulunk egy pillanatra, aztán jön egy hullám és felkap, vagy leránt a mélybe, és mi
keresünk, keresünk újra tovább.”(Wass Albert) A következő fontos személyi döntéshez Wass
Albert gondolatait osztom meg veled: „A barátság nem kér, nem követel, de nem is ismer
áldozatokat.”
Kovács Lászlónak: „Vannak a világon olyan emberek és más lények, akik folyamatosan azon
munkálkodnak, hogy elpusztítsák azt, amit te és én jónak tartunk. Velük szemben állnak
néhányan (...), akik nem riadnak vissza az ellenség hatalmas erejétől, és szembeszegülnek a
pusztító szándékkal”(Steve Feasey) Kívánom neked, hogy egyre többen legyenek veled,
segítsék munkádat.
Kicsit megkésve, de talán még nem túl későn körvonalazódik a képviselőtestület tagjai
között egy összefogás, melynek erősítésére Ady Endre szavaival biztatnám a város iránt
elkötelezett képviselőket:
„Csak akkor születtek nagy dolgok,
Ha bátrak voltak, akik mertek
S ha százszor tudtak bátrak lenni,
Százszor bátrak és viharvertek.”
Az Abonyi közéletből most egy kis időre biztos, hogy visszavonulok, de nem kívánok abból
kilépni. Tele vagyok ötletekkel, célokkal. Elég idő van arra, hogy átgondoljam, mi az amit a
városért tenni akarok, megfelelő harcostársakat keressek, és egy valódi közösségépítésbe
kezdjek. Szomorú látni azt, hogy városunkban az anyagi javakra, épületekre, materiális
dolgokra helyeződik a hangsúly. Az emberi kapcsolatok háttérbe szorulnak. Egy város
megtartóereje az emberi kapcsolatokban van, ami a mai Abonyból hiányzik. Ennek a célnak
a megvalósítása érdekében a legnagyobb kihívást is vállalni tudom.
Az utolsó szó jogán köszönöm a város lakosságának, eddigi szeretetét, a testület
együttműködését és a hivatal munkáját.
A Quimbi együttes szavaival búcsúzom:
„Szeretet nélkül minden ház üres,
Minden városka lakatlan,”
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Köszönöm szépen, búcsúzóul egy csekély ajándékot szeretnék átadni a képviselőtestület
tagjainak.
Viszontlátásra! Dr. Németh Mónika az ülésről távozott!
Romhányiné dr. Balogh Edit: Tisztelt Képviselő-testület Én erre a monodrámára nem
voltam felkészülve. Mindenesetre, az elején elhangzott utalásokat, teljes egészében
visszautasítom. Én a közmunkaprogramban dolgozókkal nem gyűjtettem kopogtatócédulát,
nem is vagyok rászorulva, nekem házhoz hozták otthon a kopogtatócédulákat. Azt is
elmondhatom, hogy Én nem jelentettem fel senkit még életemben, de ezek után
meggondolom, mert annyi vádaskodás és rágalom hangzott el ebben a monológban, ami
mindenképpen elgondolkodtat, ennek tizede nem igaz, még csak létalapja sincs. Ez a
kapcsolatrendszer így indult kezdettől fogva, az első hónap után jegyzőnő, volt jegyzőnő
közölte, hogy az Ő széke addig van biztonságban, amíg Egedy doktort kiszolgálja, valamint
csapatát, ez gyakorlatilag megmérgezte a 4 éves kapcsolatunkat. Azt a rengeteg feszültséget,
ideget, amit le kellett nyelni, megmondom őszintén, nem sajnálom, hogy vége szakad.
Teljesen falsul látja a dolgokat jegyzőnő. Olyanokban próbált meg kioktatni, emberi
kapcsolatokban, osztályvezetői értekezleten nemegyszer kirohant és rám vágta az ajtót. Én
ezt a 16 éves gyerekektől sem viselném el, nem egy érett felnőtt nőtől, nem egy
közhivatalnoktól. Nagyon sajnálom, hogy így alakult, az előtte lévő hozzászólások is azt
igazolják, hogy sajnos Ő nem volt pártatlan, köztisztviselőtől, és jegyzőtől, aljegyzőtől úgy
gondolom, hogy elvárható a mindenkori lojalitás és a pártsemlegesség. Akkor, amikor egy
köztisztviselő, osztályvezető, vagy jegyző, aljegyző arra hajlik, hogy egy-egy párt, egy-egy
személy érdekeit szolgálja és ne a városét és ehhez még elvtelen eszközöket is használ, azt
minden esetben mindenkinek vissza kell utasítani. Ha lett volna kezemben ilyen irat, mint ez,
akkor lehet, hogy egy védőbeszédet tudtam volna mondani. Nem hiszem, hogy utolsó szó
jogán kellett volna jegyzőnőnek szólni. Váratlanul ért, nem gondoltam, hogy ennyire
gusztustalan lesz az elbúcsúzás. Én őszintén kívánom, hogy találja meg a számításait. És a
másik, hogy ténylegesen a társas kapcsolatok megalapoznak sok mindent. Így a baráti
kapcsolatok, családi kapcsolatok, munkahelyi kapcsolatok. Ebben biztos, hogy igaza van,
neki ebben fejlődnie kell. Ezt le kívánom zárni, és remélem lesz egy olyan jegyző, aki nem
pártpolitikai érdekeket, nem egy személy érdekét fogja szolgálni, hanem a város és a hivatal
érdekeit. Lépjünk tovább, nem kívánok ebben vitát nyitni.
Dr. Egedy Zsolt: Tisztelt polgármester asszony úgy gondolom, hogy el kellene annak az
időnek érkeznie, amikor megfelelő komolysággal lennének kezelve bizonyos helyzetek.
Ebben egy polgármesternek élen kell járni, nekem ez a véleményem. Ami a Fidesz-t és a mi
csoportunkat illeti, az előbbi hozzászólásodban, ezt nagy tisztelettel visszautasítom. És
nekem gyermekkorom egyik kedvenc olvasmánya a Hahota magazin jut eszembe, amit
hallottam tőled.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Mindenesetre Te megmételyezted a kettőnk kapcsolatát, a
hivatalét és naponta, meg hetente bejártál a nyakára, és olyanokra is rávetted, amire nem lett
volna szabad.
Kovács László: Úgy gondolom, hogy ebben a tisztelt házban olyan képviselők kerültek be,
akiket civilek, civil szervezetek is támogattak, meg volt a lehetőség, hogy pártok
bekerüljenek. Így működik a politika az országban polgármester asszony, ezt neked is
tudomásul kell venni, bármennyire is nehéz. Úgy gondolom, kedves polgármester asszony,

10

hogy ezek után elment aljegyző, elment jegyző, neked is célszerű lesz végiggondolni az
elkövetkező időszak ténykedéseit, meg azt a kapcsolatot, amit igen is az összes itt ülő
képviselő hölggyel és úrral neked ápolni kell. Nem a szembenállást, nem a megosztást, nem
azt a módot, ahogyan bánsz emberekkel, kicsit át kell gondolnod neked is, tisztelt
polgármester asszony. Úgy tudunk együtt dolgozni ezért a településért, hogyha befogadod,
integrálod mások ötletét, elképzelését, hiszen a többiek is azon dolgoznak, hogy a városnak
jó legyen. Mivel ez egy kollektív törvényhozó testület, kollektív jogokkal rendelkezik, akkor
célszerű ezeket befogadni, mivel ez sokszor jobb, mint az önálló egyedüli döntés.
Mindezeket figyelembe kellene venni, és az elkövetkezendő munkát ennek szellemében
folytatni a közeljövőben.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Tisztelt Elnök úr szeretném elmondani, hogy minden egyes
döntéshozatal itt történik a testületi ülésen. A polgármester mondhatnám, hogy bábfigura,
hiszen semmiben önálló döntési jogköre nincs. Se pénzek felett nem rendelkezik, se
szerződéskötések felett, se tervek felett, se semmi felett. Ha ez nem közös egyeztetésen
múlna, akkor nem is lehetne előre lépni. Azt is szeretném figyelmébe ajánlani elnök úrnak,
hogy rám nemcsak a szocik szavaztak, hanem ugyanúgy a Fidesz-es választók is, ugyanúgy
civil szervezetek, és párton kívüli emberek is, és Én nagyon szeretném, hogy ha egyszer
elfogadnák azt, hogy tisztességes küzdelemben választottak meg polgármesternek. Én
nagyon sajnálom, hogy Ön nem tudott nagyobb eredményt elérni, vagy a másik ellenfelem.
Én úgy gondolom, hogy semmiféle negatív kampányt és mocskolódást nem folytattam, de
ami itt a házon belül is történt, mint ahogy a jegyzőnő, amit felolvasott, az is azt bizonyítja,
meg amit Önök folytattak ellenem, akár egyéb sajtóorgánumokban, szórólapokon.
Választást, azt nem a Fidesz csinálta, de a Miabonyunk.hu újsághoz az adatokat, meg
mindenféle információt maguk szolgáltattak, nagyon jó lenne, ha ezeket a játékszabályokat
betartanák. Most már túl lennénk a választáson, és az embereket abszolút nem érdekli, ez a
fajta marakodás. Én is azon vagyok, hogy tudjunk együtt dolgozni, de ehhez a személyes
sértődöttséget, és a személyes indíttatást félre kellene tenni. De ilyen fajta légkörben nagyon
nehéz dolgozni. El kell fogadni a választás eredményét, Én elfogadtam, Önök is fogadják el.
Azt kell megnézni, hogy az elmúlt 4 év alatt az 50 fős hivatali létszámból 32-en mentek el.
Ez volt a hivatal építése, 32 ember az 50 főből. Nem aljegyző, meg jegyző, hanem
szakképzett emberek mentek el. Építészek, közgazdászok, nagyon sok ember, akikkel nekem
nem volt úgy napi kapcsolatom, nem Én miattam mentek el, meg lehet kérdezni, miért
mentek el osztályokról sorban. Nagyon bízom benne, hogy másfajta légkör fog kialakulni,
egy nyugodtabb, alkotó légkör, kevésbé lesz túlterhelt a hivatal, hiszen nem lesz annyi
pályázati lehetőség, mint az elmúlt 4 évben, kevesebb előterjesztés, nagyon remélem, hogy
eljutunk oda, hogy havonta csak egyszer lesz testületi ülés és nem hetente fogunk ülni. Kérek
mindenkit, hogy zárjuk le a vitát, lépjünk tovább és dolgozzunk.
--2./ Napirendi pont tárgya:

Abony Város Önkormányzata jegyzői állás betöltésére
vonatkozó pályázat kiírása

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Javasolta, hogy a
pályázati kiírásban szerepeljen, hogy legalább 5 év közigazgatási gyakorlat és 2 éves vezetői
gyakorlat szükséges a munkakör betöltéséhez.
Dr. Egedy Zsolt: Egyetértett polgármester asszony javaslatával. Továbbá javasolta, hogy az
5 év közigazgatási gyakorlat mellett 5 év vezetői gyakorlat is kerüljön a pályázati kiírásba.
Komoly emberek jelentkezését várják.
Kelemen Tibor: Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta. Az 5
éves vezetői gyakorlatot soknak tartotta, 3 évet javasolt a bizottság.
Dr. Egedy Zsolt: Az általa javasolt 5 év vezetői gyakorlatba beletartozna a jegyzői,
aljegyző, irodavezetői gyakorlat is. Lényeg, hogy a közigazgatás bizonyos területét átlássa,
melyhez elengedhetetlen az 5 év vezetői gyakorlat.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy a pályázati kiírásban feltételként
szerepeljen az 5 év közigazgatásban eltöltött idő.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 2 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett az elhangzott javaslatot elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy a pályázati kiírásban feltételként
szerepeljen az 5 év vezetői gyakorlat.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 2 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett az elhangzott javaslatot elfogadta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 2 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett az előterjesztést és a módosított határozati javaslatot elfogadta és a következő
határozatot hozta:
75/2011. (II. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata jegyzői állás betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben foglaltakat, az alábbi határozatot hozta:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzői álláshelyre vonatkozó
pályázati kiírást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
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2. A pályázati kiírást Abony város honlapján és a kormányzati személyügyi igazgatási
feladatokat ellátó szerv honlapján közzé kell tenni.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza az aljegyzőt az egyes pontokban foglalt
feladatokkal kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal, folyamatos
Felelős: Dr. Vörös Mária aljegyző
Végrehajtásban közreműködik:
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
A határozatról értesül:
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Dr. Vörös Mária aljegyző
Valamennyi osztályvezető
Abony város honlapja
Kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv
75/ 2011. (II. 21.)sz. képviselő-testületi határozat melléklete
A pályázatot meghirdető szerv: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII. törvény ( továbbiakban Ktv.) 8. és 10. §a alapján pályázatot hirdet Abony Város Önkormányzata jegyzői állásának betöltésére:
Munkahely: Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2740 Abony, Kossuth tér 1.
A vezetői beosztás időtartama: határozatlan időre szóló kinevezés, 6 hónap próbaidő
kikötésével.
Ellátandó feladatok: Polgármesteri Hivatal vezetése, jegyzői feladatok ellátása
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra Ktv. rendelkezései és belső
szabályzat az irányadók.
Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság
- Cselekvőképesesség
- Büntetlen előélet
- igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles
közigazgatási menedzser szakképesítés, és jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy
az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság (a továbbiakban: OKV) elnöksége által a
teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott
mentesítés
- legalább 5 évi közigazgatási gyakorlatot szerzett
- legalább 5 év vezetői gyakorlat
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
- Összeférhetetlenségi nyilatkozat
A pályázathoz csatolni kell:
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-

a pályázó szakmai életrajzát,
az iskolai végzettséget igazoló okmány(ok) közjegyző által hitelesített másolatát,
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők
megismerhessék,
nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a képviselő-testület zárt, vagy nyílt
ülésen tárgyalja

A pályázat benyújtásának határideje: közzétételtől számított 15. nap 12 óráig kell
megérkeznie a pályázatnak a megadott címre.
A pályázat elbírálásának határideje: A pályázatokról a képviselő-testület a pályázati
határidő lejártát követő testületi ülésen dönt.
A munkakör betölthetőségének időpontja: az elbírálást követően azonnal
Egyéb információk: A pályázatot Dr. Vörös Mária aljegyzőnek címezve, zárt borítékban
kell beadni. A borítékon kérjük feltüntetni: „Jegyzői pályázat”
Postacím: Polgármesteri Hivatal, 2740 Abony, Kossuth tér 1.
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Kovács Teodóra Humán
Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztályvezető az 53/360 135
telefonszámon ad.
A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.
--3./ Napirendi pont tárgya:

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
4/2010.(II.17.) számú rendeletének módosítása

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester
Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni nem
kívánta.
Kérdezte van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a rendelet-módosítás
elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett az előterjesztést és a rendelet-módosítást egyhangúlag elfogadta és a következő
rendeletet hozta:
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2011 . (II. 24.) önkormányzati rendelete
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az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010. (II.17.) számú rendeletének
módosításáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 65. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:
1. §
(1) Az önkormányzat a 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010. (II.17.) sz. rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
bevételi főösszeg: 4 600 788 e Ft
kiadási főösszeg: 4 600 788 e Ft
- ebből: finanszírozási kiadások: 14 503 e Ft
az alábbi részletezéssel:
-

Bevételek:
Intézményi működési bevételek:
Önkormányzat sajátos működési bevételei:
Önkormányzat költségvetési támogatása:
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések:
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések:
Végleges pénzeszközátvétel államh.kiv.:
Támogatási kölcsönök visszatérülése:
Pénzforgalmi nélküli bevételek:

383 283 e Ft
948 585 e Ft
1 000 463 e Ft
10 840 e Ft
108 724 e Ft
432 129 e Ft
2 622 e Ft
5 000 e Ft
1 709 142 e Ft
4 600 788 e Ft

Kiadások:
Személyi juttatások:
Munkaadókat terhelő járulékok:
Dologi és egyéb folyó kiadások:
Támogatásértékű kiadások:
Végleges pénzeszköz átadás (működési célú):
Társadalom- és szociálpolitikai jutt.:
Ellátottak pénzbeli juttatása:
Felújítási kiadások:
Beruházási kiadások:
Végleges pénzeszköz átadás (felhalmozási célú):
Kölcsönnyújtás:
Tartós részesedések:
Tartalékok:
Felhalmozási célú hitel visszafizetés:

1 012 326 e Ft
282 985 e Ft
937 646 e Ft
34 471 e Ft
24 124 e Ft
192 036 e Ft
15 387 e Ft
273 421 e Ft
1 191 860 e Ft
18 893 e Ft
2 000 e Ft
10 e Ft
601 126 e Ft
14 503 e Ft
4 600 788 e Ft
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(2) A Rendelet 1./a. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(3) A Rendelet 1./b. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(4) A Rendelet 2/a. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(5) A Rendelet 2./b. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(6) A Rendelet 2./c. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
2. §
(1) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(2) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(3) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(4) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
(5) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
(6) A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
3. §
(1) A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
(2) A Rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
Záró rendelkezés
4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.
Abony, 2011. február 21.
Romhányiné Dr. Balogh Edit sk.
polgármester

Dr. Németh Mónika sk.
jegyző

Kihirdetve: Abony, 2011. február 24.
Dr. Vörös Mária sk.
aljegyző
--Dr. Egedy Zsolt: A mai napon mindenki tapasztalhatta, hogy a vízszolgáltatás szünetelt.
Gáspár Csaba ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezetőjével történt beszélgetés során kiderült,
hogy a 2/5 számú kútnál trafólopás következett be. Téves információ keringett a városban,
mely szerint a szivattyút tulajdonították el, de nem erről van szó. Nagyon szomorúnak
tartotta a bekövetkezett eseményt.
---

16

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, így Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester az ülést bezárta.
K.m.f.

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

Dr. Németh Mónika
jegyző

Murvainé Kovács Rita
Parti Mihály
jegyzőkönyvi hitelesítők

