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Már van elQrelépés MÁV állomás ügyben! Dr Egedy Zsolt alpolgármester is segítséget
kért, és jönnek a vasútQrök!

LQrinczy Veronika, 2019 december 13 péntek - 21:37:13

Több alkalommal írtunk már arról, hogy az abonyi MÁV állomáson katasztrofális állapotok
uralkodnak. Számos esetben drogosok, hajléktalanok lézengenek a területen.
Rendszeresen rongálások történnek, a peronon lévQ várók üvegeit többször betörték, és
ezen kívül már tehervonat ponyvát is vágtak fel. Legutóbb egy hajléktalan vágta össze
magát üveggel, és a mentQ vitte el. A vér ott

díszelgett

a váróterem padlóján.

Ahogyan arról beszámoltunk, PetQ Zsolt polgármesternek is elege lett abból, ami a MÁV
állomáson van, és december 18-án Budapestre utazik, hogy megbeszéljék a problémákat.
Dr Egedy Zsolt már az elQzQ ciklusban, augusztus hónapban jelezte a MÁV illetékese felé a
problémákat, de erre még választ sem kapott. A közelmúltban Egedy Zsolt ismét írt a
MÁV-nak ezúttal sikerrel járt.

Áttörés lehet, mert azt ígérik, hogy jönnek Abonyba a

vasútQrök, és kamerarendszer telepítésének lehetQségét is megvizsgálják.

Így hát a

közeljövQben már nem lesz annyira vidám a vasútállomás rongálóinak sorsa! Bármikor
elkaphatják Qket a vasúrQrök.
Dr Egedy Zsolt alpolgármester úrnak az alábbi levelet küldte a MÁV Illetékese:
Tisztelt Alpolgármester Úr!

Tárgyi megkeresésükben foglaltakat munkatársaimmal

megvizsgáltuk, mely alapján az alábbi tájékoztatást adjuk. Az állomási gondnoki
rendszerünknek szerves része Abony állomás, de nem önálló szolgálati helyként, hanem a
Cegléd ÁllomásfQnökségre rendszeresített állomási gondnok az ÁllomásfQnökséghez
tartozó állomások és megállóhelyek között, így

heti egy alkalommal Abonyban is elvégzi

azokat a feladatokat, melyet ebben a munkaköreben részükre megszabtunk. Önálló állomási
gondnok foglakoztatására Abony állomáson foglakoztatási terveinkben finanszírozási
lehetQségeink miatt nem szerepel. Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk saját QrzQ-védQ
szolgálattal már nem rendelkezik, azt szolgáltatásként egy központilag megkötött
keretszerzQdés alapján rendeljük meg, így a folyamatos Qrszolgálati jelenlétet nem tudjuk
biztosítani, de intézkedtünk, hogy 2019. december 16-ától Cegléd állomásról a
járQrszolgálat napi egyszer (változó idQpontban) kb. 2 órai idQtartamra átirányításra
kerül Abony állomásra. Véleményünk szerint vélhetQen hatásos eredményt egy kamerás
megfigyelQ rendszer kiépítése jelentene, melynek lehetQségét tovább vizsgáljuk. Kérjük
tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét. Üdvözlettel:
területi igazgató
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