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Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 25-én megtartott
KÖZMEGHALLGATÁSÁRÓL.
Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Parti Mihály alpolgármester, Dr.
Egedy Zsolt Mihály, Fekete Tibor, Gulykáné Gál Erzsébet, Habony István, Kelemen Tibor
János, Kovács László, Dr. Magyar Gábor Sándor képviselő-testület tagjai 9 fő.
Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: Dr. Balogh Pál jegyző, Dr. Vörös Mária
aljegyző, Bendáné Dr. Gáspár Anita Jegyzői Titkárságvezető, Hegedűs Andrea Jegyzői
Titkárság részéről, Fiala Károly Településfejlesztési Osztályvezető, Kókai-Dudinszky Mónika
Gazdasági Osztályvezető, Kovács Teodóra Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi
Osztályvezető, Márkus Tamás Mikro-Voks kezelő, Barabásné Polónyi Éva
jegyzőkönyvvezető.

Külsős bizottsági tag: Temesközy Tamás
Állampolgári megjelenés: 3 fő
--Romhányiné dr. Balogh Edit: Köszöntötte a Közmeghallgatáson megjelenteket.
Megállapította, hogy a Közmeghallgatás az önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 21/2007.
(VI.29.) önkormányzati rendelet értelmében került
összehívásra. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 fővel határozatképes.
--Romhányiné dr. Balogh Edit: Köszöntötte a közmeghallgatáson megjelenteket, Kovács
Norbert abonyi rendőrőrs parancsnokát és helyettesét Veige Hari.
Dr. Egedy Zsolt: javasolta, hogy Kovács Norbert és Veige Hari adjon tájékoztatást a
közbiztonság helyzetéről.
Kovács Norbert: Elmondta, hogy az elmúlt fél évben nem történtek változások, mert ugye fél
éve vette át az abonyi rendőrőrsöt. Elmondta, hogy hat település közbiztonságáról felelnek,
így mindig van feladat. Hetente több alkalommal tartanak fokozott ellenőrzéseket. Több
rendezvényt biztosítottak. Az elmúlt hónapokban több speciális lépéseket tettek, amik
eredményre vezettek. Elmondta, hogy az elmúlt időszakban nagyon jó szakember érkezett
mint helyettes az őrsre. A kerékpárlopások kapcsán két társaságot vontak intézkedés alá, akik
feltehetőleg több eltulajdonítás kapcsán voltak érdekeltek. Ez egy hónapja volt körülbelül.
Azóta jelentősen csökkent a kerékpárlopások száma. Az egyik feladatban eredményt érünk el
aztán rögtön ott a másik feladatat amit meg kell oldanunk Az elkövetések számában nincs
különösebb változás az elmúlt félévhez képest.
Varga András: elmondta, hogy egy évvel ezelőtt körülbelül 20 m3 szemetet raktak le a
földjére. Bejött az Önkormányzathoz, de innen elküldték a rendőrségre. Azt a határozatot
kapta a rendőrségtől, hogy megszüntették a nyomozást. A szemét azóta is ott van. Ismeri a
tettest.
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy indított-e polgári peres eljárást?

Varga András: nem kért kártérítést.
Veige Hari: elmondta, hogy ismeri ezt az ügyet. Egy felfüggesztő határozatot küldtek. A
nyomozás a rendőrség feladata, az ítélkezés viszont nem. Az elszállítás nem hatáskörük. Az
elkövető gyanúsítása megtörtént a részükről.
Kovács Norbert: a határozat után jogorvoslatnak van helye. Az ügyészség majd fog reagálni
a fellebbezésre.
Romhányiné dr. Balogh Edit: kártérítést kérhet és akkor a bíróság megállapítja. Saját
költségén elszállítatja és a költségekre kártérítési igényt nyújt be.
Dr. Egedy Zsolt: ha egy éven belül vannak, akkor jegyzői hatáskörbe tartozik. A jegyzőn
keresztül lehetne birtokvédelmet kérni. El lehetne szállítatni az elkövető költségére.
Az elmúlt időszakban vannak fokozott közúti ellenőrzések. Az autósok azt mondják, hogy a
rendőrségnek tudniuk kell, hogy kiknek nincs jogosítványa, biztosítása, forgalmija. Ezen
személyeket emeljék ki a közlekedésből.
Dr. Balogh Pál: javasolja Varga Andrásnak, hogy keresse meg és megnézik, hogy ebben az
ügyben tudnak-e birtokvédelmet adni. Illetve megvizsgálják, hogy a jegyző esetleg
hulladékgazdálkodási hatáskörében el tudnak-e ebben az ügyben járni. A jegyző
birtokvédelmet egy éven belül adhat. Ha az egy év letelik, akkor közvetlenül a bírósághoz kell
fordulni ebben az ügyben.
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy van-e több kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
--Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, így Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester a Közmeghallgatást bezárta.
K.m.f.
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