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J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 11-i
rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Bánné Hornyik Mária,
Csányi Tibor, Dr. Egedy Zsolt, Habony István, Kovács László, Kocsiné Tóth Valéria,
Mészáros László, Murvainé Kovács Rita, Paczáriné Barna Rozália, Parti Mihály, Pető
Istvánné, Retkes Mária, Szabó András Istvánné, Varga Sándorné Képviselőtestület tagjai 15 fő.
Napirend tárgyalása közben érkezett: Földi Áron és Krupincza Tibor (zárt napirend
tárgyalása közben) képviselő.
Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: dr. Németh Mónika jegyző, dr. Pástét
Rita jegyzői titkárságvezető, Bóta Lászlóné Okmányiroda vezetője, Bankó Gábor
Okmányiroda részéről, Egedi Bernadett jegyzőkönyvvezető.
Meghívottként jelen volt: Dr. Lugosi Eszter, Dr. Ugrin Dániel, Dr. Sütő László,
Urbán Ildikó aljegyzői állásra pályázatot benyújtók.
Állampolgári megjelenés: 1 fő
--Romhányiné Dr. Balogh Edit: Köszöntötte a képviselő-testületi ülésén
megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 fővel határozatképes, az
ülést megnyitotta.
A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot. Névsor szerint Habony István és
Kovács László képviselők a jegyzőkönyvi hitelesítők.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a jegyzőkönyvi hitelesítők
személyének elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett, egyhangúlag egyetértett Habony István és Kovács László
jegyzőkönyvi hitelesítők személyével.
Földi Áron képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők száma
16 fő.
Ismertette a napirendi pontot. Elmondta, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 12.§ (4) bekezdés a) pontja értelmében a napirend megtárgyalására
zárt ülésen kerül sor, tekintettel arra, hogy valamennyi pályázó nyilatkozatában zárt
ülés megtartását kérte.
Kérdezte, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés, más napirendi javaslat?
Kérdés, napirendi javaslat nem volt.
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Kérte a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a meghívóban szereplő zárt ülés
napirendi pontjának elfogadásáról.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett, egyhangúlag a meghívóban szereplő zárt ülés napirendi pontját
elfogadta.
Napirend:

Előadó:

Zárt ülés:
1. Abony Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal aljegyzői állására benyújtott pályázatok
elbírálása
---

Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e napirend előtti kérdés,
hozzászólás?
Habony István: Hangsúlyozta, hogy az a helyzet, amely mára kialakult az abonyi
Postahivatalban, tűrhetetlen. Jelezzék a Magyar Postának, ha meg akarják tartani az
ügyfeleket, akkor valamilyen postafejlesztéshez fogjanak hozzá, mert jelenleg
áldatlan állapot uralkodik a postán. Kiemelte, hogy a kézbesítés és egyéb azonban
kifogástalan. Magában a postahivatalban az ügyféltér olyan kicsi, hogy nem lehet
férni, emellett óriási a forgalom. Tájékoztatást kér arról, hogy milyen intézkedés
történt, a jelzést hogyan reagálta le a posta. A lakosság megérdemli azt, hogy egy
tisztességes, XXI. századi postahivatal fogadja az odaérkezőket, annál is inkább,
mert kevés pénzintézet van a városban, nagyon sok csekkel a postára kénytelenek
menni az emberek.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Abony Város Önkormányzata nevében szeretettel
gratulált Habony Istvánnénak, aki a Pest Megyei Közgyűlés Arany János Pedagógiai
Díját nyerte el. A díjátadásra december 4-én kerül sor.
A Képviselő-testület valamennyi tagjának köszönetét fejezte ki, hogy részt vett a
faültetési programban, és embereket mozgósított. Megköszönte a képviselő-testületi
tagok aktivitását. Nagyon szerencsés időt fogtak ki, szép napjuk volt. Ha ilyen
kedvező tapasztalattal rendelkeznek, jövőre nyugodtan bevállalhatják ugyanennyi,
vagy több fa elültetését, és akkor utak mentén is ültethetnek fákat.
Kovács László: Elmondta, hogy a házaló árusítást mostanában többször tapasztalta
maga is, és a lakossági visszajelzés is azt igazolja, hogy egyre több árus érkezik.
Megfigyelik, hogy ki van otthon, hol nincs kutya, szemrevételezik a települést. Az
elmúlt választási ciklusban úgy tűnt, volt egy kiforrott rendszer ezen nem kívánatos
személyek eltávolítására. Visszajelzés érkezett arra vonatkozóan is, hogy
valószínűleg ezek a házalók a Penny Market parkolójában bevásárlókocsit akarnak
visszatolni, elkérik a pénzt. Hangsúlyozta, ez nehogy okot adjon arra, hogy idős
embereket raboljanak ki. Kérése, hogy a közterület-felügyelők figyeljenek oda erre a
problémára, tegyék meg a megfelelő lépéseket.
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Parti Mihály: A fásítási programmal kapcsolatban elmondta, úgy gondolja, hogy a
fák minősége hagy kívánnivalót maga után. Komoly összeget fizettek ki, melyért
minőségi gyökerű fákat kaphattak volna. Véleménye szerint egy feljegyzést kellene
írni, hogy azok a gyökerek, amelyek főgyökérként szinte tőben el lettek vágva, nem
biztos, hogy tavasszal meg fognak eredni. A forgalmazóval szemben észrevétellel
lehetne élni.
Elmondta, hogy ismét tapasztalhatóak orvosi ügyelettel kapcsolatos panaszok.
Minősíthetetlen hangnemben beszélnek a betegekkel, akár indokolt, akár nem. Úgy
gondolja, semmiképpen nem indokolt az, hogy ne vegyék a beteget emberszámba.
Nem tartja kizártnak, hogy sok esetben indokolatlanul keresik fel az orvosi ügyeletet,
de véleménye szerint egy beteg nem tudja eldönteni, hogy életveszélyben van-e.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Parti Mihály képviselő fásítási programmal
kapcsolatos észrevételére válaszként elmondta, hogy pénteken lettek felvéve a fák
Rákóczifalván, tehát nem álltak napokig. Duplaáron kapták volna máshonnan a fákat
földlabdával. A kereskedő garanciát vállalt rá, ha a fák rügyfakadáskor nem erednek
meg, adnak helyette cserefát. Úgy tudja, hogy a mai nap még egyszer körbejárt a
lajtkocsi, és beiszapolta a fákat. A Vörösmarty úton jelezték csak, hogy gond van a
fákkal, egy vagy két fának nem voltak hajszálgyökerei. A többi fával kapcsolatban
nem érkezett jelzés egyik területen sem. Véleménye szerint, ha a 160-ból van 5-6
olyan fa, amelynek nem megfelelő a gyökérzete, a hibahatárba még belefér.
Az orvosi ügyelettel kapcsolatban a Polgármesteri Hivatalba nem jöttek be az
állampolgárok panasszal. Jó lenne, ha nem általánosságban vonnának le
következtetést, konkrét esetek kellenek ahhoz, hogy panaszt lehessen tenni, mert
akkor tudnak eljárni, és kivizsgálni az ügyet.
Azelőtt nagyon sok bejelentés érkezett háziorvosi tevékenységgel, és ügyelettel
kapcsolatban, de az elmúlt egy évben nem volt panasz. Kérte, ha van panasz,
küldjék be az embereket a Polgármesteri Hivatalba, hogy jegyzőkönyvet tudjanak
felvenni, mert akkor tudnak konkrét eljárást kezdeményezni.
Dr. Egedy Zsolt: Elmondta a fásítási programmal kapcsolatban, hogy beszélt
Petrezselyem Gáborral a Településfejlesztési Osztályon, azt mondta, amit
polgármester asszony is elmondott, a forgalmazó ígéretet tett arra, hogy azon fákat,
amelyek nem eredtek meg, pótolni fogja. Véleménye szerint ezt dokumentálni
kellene, vagy megállapodásba kellene foglalni. A maguk részéről a Vörösmarty úti
faültetés alkalmával megtették azt a lépést, hogy megkérték Lőrinczy Veronikát,
fotózza le a gyökérzetét ezeknek a csemetéknek. Lefotóztattak vele hét egészséges
gyökérzetű csemetét, és lefotóztatták azon csemeték gyökérzetét, melyek nagy
valószínűséggel nem fognak megeredni. Sajnos több ilyen fa volt, s ha jól emlékszik,
talán a platán fák körében volt a legnagyobb probléma. Ezt a kérdést nyugvópontra
kellene helyezni.
A postán valóban áldatlan állapotok vannak. Megítélése szerint ez a probléma
kettős: egyik probléma az autók parkolási lehetősége, a másik nagy probléma pedig
az ügyfélkiszolgálás. Véleménye szerint ez abból adódik, hogy alacsony a létszám a
postán, csúcsidőben csupán egy-egy ablak üzemel. Ez irányban kellene
megkereséssel élniük a posta Regionális Igazgatósága felé, ha lehetőségük van rá,
a létszámot bővítsék. A parkoló kérdésében komolyan lépniük kell. Attól tart, hogy az
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az elképzelés, amely az út tervezésével párhuzamosan papírra került – a posta
udvarán egy kisebb parkoló kerüljön kialakításra – a mai autóforgalomnak valószínű
nem felel meg. Viszont az út túloldalán talán lenne lehetőség ingatlan vásárlására, és
azon a helyen parkoló kialakítására. A legkorrektebb, és a XXI. század igényeinek
megfelelő megoldás azonban az lenne, ha a városközpontban építendő új
üzletházba költözne át a posta. Mindenféleképpen szükségesnek tartja ő is
tárgyalások elkezdését a posta vezetésével.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e még napirend előtti kérdés,
hozzászólás?
Több napirend előtti kérdés, hozzászólás nem volt.
--Bejelentette, hogy a képviselő-testület az Ötv. 12.§ (4) bekezdés a.) pontja
értelmében az „Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal aljegyzői állására
benyújtott pályázatok elbírálása” című napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja.
Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül!
Romhányiné dr. Balogh Edit: Bejelentette, hogy a zárt ülést követően a képviselőtestület nyílt ülésen folytatja munkáját.
Tájékoztatta a képviselő-testületi ülésen jelenlévőket, és kihirdette, hogy a képviselőtestület döntése alapján Urbán Ildikót választották aljegyzőnek.
A képviselő-testület nevében gratulált Urbán Ildikónak kinevezéséhez.
A képviselő-testület az aljegyzőnek bruttó 485.000,- Ft-os illetményt állapított meg.
Kérdezte Urbán Ildikó nyertes pályázótól, hogy mikortól tudja az aljegyző állást
betölteni?
Urbán Ildikó: Válaszként elmondta, hogy az aljegyzői állást 2009. január 1-jétől tudja
betölteni.
Romhányiné dr. Balogh Edit: Megköszönte valamennyi pályázónak a
bemutatkozást és benyújtott pályázatukat. További munkájukhoz sok sikert kívánt.
Kérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás?
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Kérte a képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy Urbán Ildikót az aljegyzői
feladatok ellátására 2009. január 1-jétől nevezik ki.
Megállapította, hogy a képviselő-testület 17 igen és 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta Urbán Ildikó 2009. január 1-jétől történő
kinevezését, és a következő határozatot hozta:
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365/2008. (XI. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat
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:
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abony Város
Polgármesteri Hivatal aljegyzői feladatainak ellátására a pályázat
nyertesét, Urbán Ildikót (5081 Szajol, Ady E. u. 26.) 2009. január 1.
napjától nevezi ki.
Határidő: azonnal, folyamatos
Felelős: Dr. Németh Mónika jegyző
A végrehajtásban közreműködik:
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
A határozatról értesül:
1. Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
3. Dr. Németh Mónika jegyző
4. Urbán Ildikó Szajol, Ady E. út 26.
5. Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
--Mivel több hozzászólás az ülésen nem volt, Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester a nyílt ülést bezárta.

K.m.f.

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

Dr. Németh Mónika
jegyző

Habony István
Kovács László
jegyzőkönyvi hitelesítők

