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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 03-i rendkívüli 

üléséről. 

 

Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Dr. Egedy Zsolt, Fekete Tibor, 

Habony István, Kovács László, Murvainé Kovács Rita, Parti Mihály Képviselő-testület 

tagjai 7 fő. 

 

Napirend tárgyalása közben érkezett: Gulykáné Gál Erzsébet, Kelemen Tibor János és Dr. 

Magyar Gábor Sándor képviselő 

 

Távolmaradását jelezte: Dr. Abonyi Viktor és Kocsiné Tóth Valéria képviselő 

 

Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: Dr. Németh Mónika jegyző, 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, Márkus Tamás Mikro-Voks kezelő, 

Farkasné Fazekas Mária jegyzőkönyvvezető.  

 

Meghívottként jelen volt: Cifka József tervező Plantor Kft., Csesznik Zoltán területi 

felügyelő KÖTI-KÖVIZIG, Horváth Béla igazgató-helyettes KÖTI-KÖVIZIG, Hajdu Huba 

igazgató Dél-Pest Megyei Vízgazdálkodási Társulat, Jánosi Zsolt tűzoltó alezredes, 

kirendeltség vezető Polgári Védelmi Kirendeltség Cegléd, Zsemlye Gábor tűzoltó őrnagy, 

parancsnok Ceglédi Tűzoltóság, Gáspár Csaba ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezetője, 

Szabados László ABOKOM Nonprofit Kft. részéről, Juhász Pálné Abonyi Polgárőrség 

Elnöke, Raffael Jánosné Abonyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnök-helyettese 

 
Külsős Bizottsági tag: Temesközy Tamás 

 

Állampolgári megjelenés: 42 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 7 fővel határozatképes. 

 

A jegyzőkönyvi hitelesítők személyére tett javaslatot. Névsor szerint Fekete Tibor és Habony 

István képviselők a jegyzőkönyvi hitelesítők. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a jegyzőkönyvi hitelesítők személyének 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett elfogadta Fekete Tibor és Habony István jegyzőkönyvi hitelesítők személyét. 
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Dr. Magyar Gábor Sándor képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők 

száma 8 fő 
 

Ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat.  

 

Napirend:         Előadó: 
        

Nyílt ülés:  

 

1.  Belvízhelyzettel kapcsolatos problémák megtár-  Romhányiné dr. Balogh Edit 

gyalása       Polgármester 

 

Zárt ülés: 

 

1. „Abony Város Sportolója” díj, ’Abony Sportjáért”   Romhányiné dr. Balogh Edit 

díj, „Jó tanuló, jó sportoló” díj adományozása  Polgármester 

         

- - - 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. 

 

Napirend:         Előadó: 

 

Nyílt ülés:  

1. Belvízhelyzettel kapcsolatos problémák megtár-  Romhányiné dr. Balogh Edit 

gyalása       Polgármester 

 

Zárt ülés: 

1. „Abony Város Sportolója” díj, ’Abony Sportjáért”   Romhányiné dr. Balogh Edit 

díj, „Jó tanuló, jó sportoló” díj adományozása  Polgármester 

         

- - - 

 

1./ Napirendi pont tárgya:  Belvízhelyzettel kapcsolatos problémák megtárgyalása 

   

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy szép számmal érkeztek a lakosság részéről, 

akik érintettek a belvíz sújtotta területek miatt, továbbá gazdálkodók is megjelentek. Külön 

köszöntötte a belvíz elhárítási munkákban segítséget nyújtó szakembereket. Csesznik Zoltán 

területi felügyelő Köti-Kövizig, Horváth Béla főmérnök igazgató helyettes urat, Hajdu Huba 

urat a Dél-Pest Megyei Vízgazdálkodási Társulat részéről, Jánosi Zsolt alezredes urat a 

Ceglédi Polgári Védelmi Kirendeltség részéről,, Zsemlye Gábor tűzoltó parancsnok urat a 

Ceglédi Tűzoltóságtól, Gáspár Csaba ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, Szabados 

László védelmi munkákban részt vevő vízágazat vezetőt. Köszönetét fejezte ki valamennyi 
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dolgozónak, az ABOKOM Nonprofit Kft. valamennyi munkatársának, valamint a 

közmunkaprogramban részt vevő dolgozóknak. 8 hónapja küzdenek a belvízhelyzettel 

Abonyban, 2 hetet leszámítva, először mondhatják, hogy a III. fokú belvízkészültséget vissza 

lehetett venni II. fokúra. Május közepe óta Abony szinte a sajtó középpontjában szerepel a 

belvíz témakörben. Nem azért, mert Abony az egyedüli belvíz sújtotta település 

Magyarországon, hanem mert a legtöbb vélemény, megkeresés innen a településről érkezett. 

Szakemberek azért kerültek meghívásra, hogy a képviselő-testület tájékoztatást kapjon az 

elvégzett munkáról. Örömmel közölte, hogy az elmúlt napokban mióta a Máli-ér felé a 

Piócásból is sikerült a vizet továbbítani, tehát nemcsak a városon belül keringetik a belvizet, 

hanem van elfolyása a víznek. Átlagosan 60 cm-t csökkent a városban a belvízszint. A 

pincékben is észlelhető, hogy mintegy 40 cm-rel csökkent a belvíz magassága. Az 

önkormányzati törvény elsődlegesen a polgármester hatáskörébe utalja a polgári védelmi 

feladatokat, mint államigazgatási feladatot. Így az önkormányzati törvény azt is deklarálja, 

hogy hatósági jogkörében eljárva a polgármestert a képviselő-testület nem utasíthatja, 

döntését nem bírálhatja felül. Jogszabályok írják elő, hogy milyen feladatot kell ellátni ilyen 

helyzetben, mindezek értelmében maga részéről megpróbált mindent megtenni. Elsősorban 

az élet- és vagyonvédelem területén. Meghatározásra került a prioritási sorrend, mely szerint 

első az emberi élet, majd az állatok védelme, lakóingatlan védelme, melléképületek, kertek, 

belterületek, ezután jön a szántóföld és egyéb védelem. Mindenki tudja, aki évek óta az 

önkormányzaton belül dolgozik, illetve a város belvíz védekezését ismeri, gyakorlatilag 

2007-ig konkrét tervekkel a város nem rendelkezett. belvízvédekezésre, illetve elhárításra. 

Tanulmányterveket készített 2006.-ban a Keviterv Aqva, melyeket 2007-ben már használni 

nem lehetett. Az első engedélyes tervet, a Plantor Kft. részéről Cifka József úr és csapata 

készítette el, melyet pályázat részeként benyújtottak a tavalyi év folyamán. Városnak egy 

kritikus összefüggő területe van, Újszászi út és a Mária Terézia út közötti terület, melyet két 

részre bonthatnak, egyik a Mikes lapos körüli rész, másik pedig az Abonyi Lajos és 

Kazinczy F. út közötti terület.  

 

Kelemen Tibor János képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők száma 

9 fő 

 

Az észak-keleti területnek egyáltalán nem volt elfolyása, a kivetített ábrán is látható, hogy a 

város egynegyed területe gyakorlatilag nem rendelkezik olyan elvezető csatornával, amely 

élővizekbe beköthetné az itt összegyűlt csapadékvizet. A többi terület is sokszor gondot 

jelent a hirtelen leesett csapadék, de ezen területek háromnegyed részének a Perje felé a 

Füzes ér, Darabos ér, Dohányos éren keresztül az élővizek felé történő elfolyása biztosított. 

Az elkészült terv tartalmazza az Észak-keleti rész elvezetését, a táblán elhelyezett térképen 

megtekinthetők. Lakosság részéről számtalan megkeresés érkezett, teljesen jóindulattal, és jó 

szándékkal, hogy a vizet nem lehet észak felé elvezetné a Máli ér felé. Nagyon sokáig 

huzakodtak vele, mert mindig ellentétes vélemények jöttek, hogy nem fog arra lefolyni a víz. 

De örömmel jelentheti, hogy a Máli ér felé lefolyik a víz. Előbb meg kellett volna lépni ezt a 

megoldást, de mindig van olyan, aki a pálya széléről bekiabálva, felülbírálja a vízügyi 

szakemberek, és a helyismerettel rendelkezők véleményét. Meg fogják erősíteni a 

mérnökurak, hogy van megoldás, meg lehet oldani, pénz kérdése elsődlegesen. Előzetes 

számítások alapján a város teljes belvízrendezése több milliárd forintot igényelne. 10 millió 

forintot költöttek az elmúlt években belvízvédekezésre. 2007-től minden évben mintegy 10-

12 millió forintot költöttek, kotrásra, nádvágásra, átereszek tisztítására, árokásásra, a 

tervezésekre. A 2010-es rendkívüli belvízhelyzet következtében, több mint 50 millió forintot 
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költöttek védekezésre. 8 db átemelő szivattyú működik a településen, amelyek most már 

biztosítják a víz elvezetését, így lakott területek nincsenek veszélyben. Jelenleg újabb 

probléma, ami megoldásra vár, a gazdák jogos észrevétele, mely szerint a szántóföldek 

víztelenítése nincs megoldva, nagyon sok helyen hiányoznak az elvezető árkok, amelyeknek 

hol volt gazdája, hol nem volt. Ezen lehet vitatkozni, itt van a Dél-Pest Megyei 

Vízgazdálkodási Társulás vezetője, ismeretei szerint jogkörük volt, pénzük nem a probléma 

megoldására. Pályázatot adtak be a külterületek vízelvezetésére. Tavalyi évben többször volt 

lakossági fórum, novemberben volt közmeghallgatás belvíz témakörben. Amint eldől, hogy 

milyen pályázati forrás áll rendelkezésre a Minisztériumon keresztül a gazdák részére, vis 

maior keretben, Habony úr tervezte, hogy összehív fórumot vállalkozóknak, 

gazdálkodóknak, melyben tájékoztatást kapnak arról, hogyan tudnak kártalanítási igénnyel 

fellépni. Tavalyi évben is volt arra lehetőség, hogy kártalanítási igényt nyújtsanak be, mert a 

belvíz miatt nem tudták megművelni földjeiket, erre az idén is lesz lehetőség. Közösen kell 

megoldást találni a termőföldek víztelenítésére. Elöljáróban ennyit szeretett volna elmondani, 

képviselő-társaknak adta meg a kérdés, hozzászólás jogát, válaszadásra pedig a 

szakembereknek. 

 

Gulykáné Gál Erzsébet képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők 

száma 10 fő 

 

Dr. Egedy Zsolt: Sokat beszélgettek már erről a témáról, tettek is a téma érdekében az 

elmúlt évtizedben, és nemcsak kizárólagosan 2007-től, más kérdés, hogy egy ilyen, extrém  

időjárási helyzetben, mindez kevésnek bizonyult. Elmondta, hogy az nem fedi a valóságot, 

hogy 2007-ig konkrét tervekkel nem rendelkezett a város, és nem tett semmit, hiszen az a 

bizonyos terv, amit polgármester asszony használhatatlannak minősített, az nem terv volt, 

hanem tanulmányterv. 2006-ot megelőzően ezzel pályázott az önkormányzat, más kérdés, 

hogy nem nyert. Viszont el kell mondani, hogy 2006-2010. között lett volna lehetőség az Új 

Magyarország Fejlesztési Terv keretén belül pályázni vízelvezetésre, viszont ezt nem tette 

meg a város. Mindenki előtt ismert, hogy miért nem, amikor 2006. év végén, 2007. év elején 

elkészült a gazdaságfejlesztési program, ami gyakorlatilag harmonizált a pályázati 

lehetőségekkel, akkor a belvízelvezetés nem élvezett prioritás. Ennek megfelelően nem is 

készültek kimondott kiviteli tervekkel, engedélyes tervekkel, amelyre elengedhetetlenül 

szükséges lett volna. Nagykőrös és Kocsér pályázott, nyertek is, utólag kiderült lett volna 

esélye Abonynak is, mert volt rá pénz. Nem tudja, hogy ennek az újbóli kiírása mikor fog 

bekövetkezni, egyáltalán átcsoportosították-e időközben ezt az összeget. Elmondta, hogy  

2007. előtt a Vízgazdálkodási Társulással együtt 50-50 %-os költségmegosztással, plusz az 

állami támogatással kiegészítve, a Kécskei út mellett rendezésre került a vízelvezető, mely 

kivezeti a városból a nagy mennyiségű csapadékvizet. Buzgány ér egy része felújításra 

került, más kérdés, hogy időközben más jellegű problémák jelentkeztek a felújított területen. 

Elkészült a Mátyás király úti elvezető rendszer a Hollósi lapos és a Piócás felé. Történtek 

olyan jogi aktusok is, amikor ingatlan tulajdonosoknak adta oda az önkormányzat a belvíz 

elvezető árok egy részét és annak környezetét, tartós bérletbe, díjmentes használatba, azért 

cserébe, hogy rendben tartja az ingatlantulajdonos az ingatlana melletti belvízelvezető 

szakaszt, így mindenkinek kedvező környezetet biztosítva. Kissé nagyobb kitekintésben 

mondana véleményt, és hozzászólást ebben a témában. Elhangzott többször a 

katasztrófavédelmi terv léte, vagy nem léte, nem tudja, hogy áll jelenleg, az biztos, hogy 

belvíztől függetlenül ezzel rendelkezni kell a településnek. Ezen túlmenően rendelkezni kell 

kistérségi katasztrófavédelmi tervvel. Szeretne választ kapni, hogy jelenleg hol tart a 
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katasztrófavédelmi terv Abony városában. Kell helyi felelős, aki nem csak békeidőben, 

hanem ilyen kemény helyzetben is a gáton van. Gáspár Csaba ABOKOM Nonprofit Kft. 

ügyvezetője az elmúlt 3-4 évben látja el a feladatot.  Eszközök infrastrukturális háttér, mivel 

rendelkeznek és mivel nem. ABOKOM Nonprofit Kft-nél rendelkezésre áll, ami 

rendelkezésre áll, a katasztrófavédelmi terv kistérségi vonatkozásában egyéb infrastrukturális 

lehetőségek is rendelkezésre állnak, ha csak a tűzoltóságot veszi alapul, akiknek a munkáját 

külön megköszönte. Új elemmel szeretné kiegészíteni, ezt a témakört, lehet, hogy bizonyos 

körökben népszerűtlen lesz, nem is ez a célja, más körökben népszerű, de nem is a 

népszerűség a célja. Helyi vállalkozásoknál, gazdasági társaságoknál és magánszemélyeknél 

meglévő infrastrukturális eszközök. Gondol itt pótkocsikra, szivattyúkra, erőgépekre, 

földmunkagépekre. Helyi védelmi terv részét kell, hogy képezze egy ilyen lista. 

Jogszabályok lehetővé teszik az erő- és munkagépek kirendelését, amennyiben szükséges, 

nyilván a költségek megtérítése mellett, amennyiben a tulajdonos üzemelteti. Ehhez 

kapcsolódóan a személyi állomány biztosítása is nagyon fontos. Az ABOKOM Nonprofit 

Kft-nél főállású dolgozók vesznek részt a védekezésben, illetve az önkormányzat által 

foglalkoztatott közmunkaprogramban dolgozók is részt vesznek a védekezési munkákban. 

Véleménye szerint egy önkéntes szerveződés keretén belül katasztrófa helyzetre kiképzett 

önkéntes csapatot lehetne létrehozni abonyi lakosokból. Teljes önkéntes alapon létrehozni, a 

hivatalos és a hivatásos alkalmazottakon túl. Tehát egészségügyi dolgozók, ABOKOM 

dolgozók, stb. Ha erre van igény a város polgárai részéről, akkor úgy gondolja, hogy létre 

lehet hozni. Nyilván az Ő képzésükről gondoskodni kellene. Kistérségi szinten az elmúlt 

évben volt a polgármestereknek, jegyzőknek tájékoztató, felvonult 2 tűzoltó autó a városban, 

bemutatót tartottak a munkájukról. Ehhez hasonlóan az önkéntesek számára is ilyen képzést 

tartana fontosnak, illetve az önkormányzat alkalmazásában lévő személyek számára is. 

Költségvetés tárgyalása előtt meg kell vizsgálni, milyen eszközök hiányoznak az ABOKOM 

Nonprofit Kft-nél, a védekezés még hatékonyabbá tételéhez, ennek milyen pénzügyi vonzata 

van. Véleménye szerint az ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezetőjének meg kell tennie erre 

vonatkozó igényeit, hogy a költségvetés tárgyalásakor konkrét igények álljanak 

rendelkezésre. Visszatérve a vállalkozásoknál lévő erőgépekre, véleménye szerint az 

okmányiroda rendelkezik olyan jellegű nyilvántartással, amely valamennyi erőgép, pótkocsi 

és azok tulajdonosairól szól. Ezen nyilvántartás alapján kiértesítést meg lehet tenni. Továbbá 

ezen nyilvántartás alkalmas lehet még az erőgépek forgalomból történő kivonására is. 

Klasszikus védekezés azon része rendelkezésre áll, mely például zsák, homok 

fertőtlenítőszerek. Az ABOKOM Nonprofit Kft. részére minden évben rendelkezésre áll egy 

bizonyos keretösszeg, mely a meglévő eszközök karbantartására biztosított. Sajnálatos 

módon kevés ez az összeg, de ennyi volt az elmúlt időszakban. Elhangzott, hogy az emberi 

életek védelme a legfontosabb első körben, utána a házak állapota. Nincs pontos tudomása 

arról, hogy jelenleg hány ház van életveszélyben. Kérésként merült fel korábban, hogy 

minden képviselő jelezze a körzetében előforduló ilyen irányú eseteket. Tudomása szerint ezt 

mindenki megtette. Hivatal részéről rendelkezésre áll nyilvántartás a veszélyeztetett házakra 

vonatkozólag. E tekintetben dönteni kellene arról, hány üresen álló önkormányzati és 

használatba vehető lakással rendelkeznek. Amennyiben nem rendelkeznek megfelelő számú 

lakással, akkor a költségvetésben keretet kell biztosítani lakások vásárlására, vagy 

lakbértámogatás biztosítására. Az önkormányzatnak kell ilyen esetben jótállnia és bérelni 

lakásokat a bajba jutott polgárok számára. Magára a rendszerre rátérve elmondta, hogy olyan 

metodika szerint kellene haladni, hogy elsősorban az északi és a déli területet kellene 

megvizsgálni, valamint az ehhez kapcsolódó külterületi részeket, hiszen az érintettek jelen 

vannak, ehhez kellene feladatokat rendelni, valamint a feladatokat pénzügyileg konkretizálni. 
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Néhány ilyen problémát nagy vonalakban szeretne megemlíteni, melyek a mai napig nem 

kerültek orvoslásra. Amikor a város északi rendszerét elindítják a piac területétől, egy 

hirtelen nagy mennyiségű rövid idő alatt lehulló csapadék esetében a Thököly út vízelvezető 

rendszere nem bírja tovább vezetni a nagy mennyiségű csapadékot. Kiönt az útra, bemegy a 

portákra. Mindenképpen átereszeket kell építeni, mert így a Vak Bottyán út alatt nem 

biztosított az elvezetés, akkor a Szabadság út, Szeretet út irányába nem tud elvezetődni. 

Batthyány útnál el van csúszva az áteresz, Gáspár úr mondta, hogy 2,5-3 millió forint kellene 

a helyreállításra, ezt biztosítani kell. Az elmúlt években a rendszer folytatása, az Andrássy út 

átemelője elkészült, gyakorlatilag működőképes. Buzgány ér a 4-es alatt átmegy, 

információja szerint az egyik tanya feletti áteresz beszakadt, csak tájékoztatásként mondta a 

jelen lévő vízgazdálkodási társulás képviselőjének, mely feltartóztatja a víz elfolyását. 

Északi rendszer nagyobb problémája, az Abonyi Lajos út, Dembinszky lapos. Abonyi Lajos 

úti kispiócás és nagypiócás területe. Ismeretei szerint a Piócás lapos és gyep tulajdonosai 

bejelentették értékesítési szándékukat a polgármester asszony felé, mely szerint eladásra 

ajánlották az önkormányzat számára. Megfontolásra javasolta, hiszen ez egy időszakos 

vízgyűjtő területet biztosítana. Problémát az okozza, a régi térképen szerepel, hogy ennek a 

területnek a folytatása a Fábián tanya, 4-es út és a sertéstelep környéke. Valamikor nagyon 

sok víz volt, és ez a terület nem került beépítésre, abban az irányban ment le a víz. Kérdezte, 

hogy a Máli ér felé elvezető részt érintő pályázat hol tart, nem hivatalos értesülése szerint 

tartalék listára került, erről szeretne bővebb felvilágosítást kérni. Igaz, hogy jelenleg a Máli 

ér irányába lemegy a víz, az ABOKOM Nonprofit Kft. kialakította az elvezetést, de nem 

azon a nyomvonalon, amelyről a tervek szólnak. Célszerű lenne a most tűzoltó jelleggel 

kialakított elvezetést megnézni mérnöki szemmel, célszerű lenne módosítani a terveket, ezt 

már a szakmának kell eldöntenie. Mi lesz addig, ha ez a pályázat nem ér révbe, nem lesz 

kivezetés? Mindenképpen támogathatónak tartaná, hogy a pályázat Dembinszky lapos 

kotrására vonatkozó részét kezdjék el, saját felelősségre, saját költségen. Amennyiben a mély 

részt ki tudják kotorni, akkor a Vécsey út felől a Mikes út alatti átvezetőnél annyi területet 

tudnak nyerni, melyen ez a vízmennyiség el tudna helyeződni. Mindig is mondta a régi 

rajzok alapján, hogy a 4-es alatt volt csatlakozás a déli területek felé. Gáspár úrtól kér 

tájékoztatást, hogy áll jelenleg ennek a résznek az elvezetése, konkrétan a vasút alatti 

átvezetésre gondol. Ezt a szakaszt is mindenképpen be kellene költségelni, nyilván amikor 

rendelkezésre állaz összeg, így tud dönteni a testület. Ami a belvárosi részt érinti, az a Vasút 

út – Arany János út kereszteződése, nagy mennyiségű csapadék esetén az óvoda vízben áll. 

Az óvoda része, valamint az Arany János út melletti vízelvezető kitakarítása mindenképpen 

fontos, ezért fedezetet kell rá biztosítani. A Csiky lapos és az Baross úton lévő kivezetés 

biztosított. Véleménye szerint a 2011. évi költségvetésben első körben a rendszer 

működésképességét, a víz mozgását akadályozó pontokat kell megszüntetni, a rendszer 

átjárhatósága miatt. Amennyiben még marad keret, akkor nyilván a nádvágás, kotrás és a 

szerves anyag elszállítására kell fedezetet biztosítani. Elsősorban viszont a helyi építési 

szabályzatnak megfelelően a mély fekvésű, lapos területekre vonatkozó építési tilalmat kell 

elrendelni. 2000-ben döntés született erre vonatkozóan, viszont nem került betartásra. Hivatal 

megkapta feladatául, hogy minden ilyen területre, egyedileg végignézve építési tilalmat kell 

elrendelni, a változtatási tilalom, mint jogi lehetőség továbbra is fenn áll. Kérdésként merül 

fel, mit lehetne hosszú távon a rendszer helyreállítása tekintetében infrastrukturálisan 

beruházni, megfontolásra javasolná kotrógép vásárlását. Végignézve a kimutatást, nagyon 

sok pénzt költöttek kotrógép bérlésére. Ha egy jó állapotú használt kotrógépet vásárolnak, 

akkor a belterületi és a külterületi belvízrendszert rendbe lehetne tenni. A gép működtetését 

önköltségben meg lehetne oldani. Bizonyára sok észrevételt vetett fel, hosszabb időt vesz 
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igénybe ezek megválaszolása. Maga részéről az elhangzottakat vitaindítónak szánta, teljesség 

igénye nélkül. 

 

Rohányiné dr. Balogh Edit: Cifka József mérnök úr itt van, ő meg tudja erősíteni abban, 

hogy a 2007-ben talált tervekkel nem lehetett pályázni. Továbbá felkérte, az általa elkészített 

tervet ismertesse, mely a benyújtott pályázat részeként készült el, az észak-keleti rész 

tehermentesítésére vonatkozóan.  

 

Cifka József: Ismertette az észak-keleti rész tehermentesítésére vonatkozó terveket.  

 

Dr. Magyar Gábor Sándor: Korábbi testületi ülésen kérte, hogy a szakértői találkozó jöjjön 

létre, ne csak fantomokra való hivatkozást halljanak itt. Hosszú ötletelés után örömét fejezte 

ki, hogy létrejött a találkozó. A korábban elindított vita, jelenleg egy 20 perces expozéban 

megismétlődött Dr. Egedy Zsolt képviselő részéről. Véleménye szerint nem kellene tovább 

fokozni a dolgot, ugyanis azért gyűltek szakemberekkel össze, hogy megoldást találjanak a 

kialakult helyzetre. Nagyon jó lett volna megtenni az előző ciklusban, ezért nem is érti a 

hatalmas ötletáradatot, nem most kellene napirendre kerülnie. Mindenkit megpróbál erre az 

álláspontra helyezni, nem csak azért, hogy felelősöket keressenek, hanem azért, hogy a saját 

hibáikból tanuljanak. Messzebbről látva az eseményeket, mindenképpen szemet szúr, hogy 

érdekek mellett mennek el, mely nem lehet célja a beszélgetésnek. Célja, hogy eredményt 

érjenek el, hiszen május óta nem történt előrelépés, csak annyi, hogy keringették a vizet a 

városban. Furcsa félmegoldások mentén költött el a város 40 millió forintot. Ezek után le 

kellene vonni a megfelelő anyagi konzekvenciákat. Egyszerű a megoldás, hiszen tudják, 

honnan-hová folyik le a víz. Erre ne kelljen a városnak 8 hónapot várnia, és ne kelljen 40 

millió forintot elköltenie, hiszen ez nem csak pénz kérdése, hanem nagyon sok ember 

személyes életének az élhetetlenné tételéhez járult hozzá. Egyrészt az előző ciklusban 

tevékenykedő testület, másrészt ebben a töredék ciklusban részt vevők, mert a helyzetet nem 

a helyén kezelték. Hiszen nem vis maior helyzetről van szó, ez egyfajta adottság, ami egy 

bizonyos szélsőséges helyzetben ténnyé válik. Adottságokat jól fel kell mérni. További 

ötleteléstől óva intett mindenkit, meglátása szerint nem hoz szerencsét. Próbáljanak ebben a 

mederben haladni, mert ez visz előre. 5 perc alatt el lehetett volna mondani, amire várt fél 

éve, vagy négy hónapja. Kérdezte, van-e arra vonatkozó felmérés, milyen kapacitása van az 

elvezető rendszernek, milyen vízterhelést bírnak és mennyi idő alatt tudják elszállítani? 

Történtek-e erre vonatkozó felmérések? Mértékadó árvízszintnél egy mértékadó maximális 

csapadékmennyiséget ki kell jelölni, amit az új beruházás képes megfelelően kezelni. Másik 

dolog, hogy a puffer kapacitásokat ki kell tisztítani. Végig járta a területet, gyakorlatilag az 

összes belső vízállásos rész feltöltésre került, szemétlerakással elsősorban, másodsorban a 

fizika törvénye által töltődött fel. Ezen részek kitisztítása véleménye szerint nagyban 

hozzájárulnának a kapacitás növelésére. A fent említett két dologra lenne alapvetően 

kíváncsi. Még egyszer, a Máli ér kapacitása, mennyit bír el, naponta hány m3 vizet tud 

elvezetni? Belső vízállások, víztárolók kitakarítása mennyire lenne fontos és mekkora 

kapacitást jelentene?  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Hozzászólás megerősítette abban, hogy sokkal keményebb 

kézzel, sokkal határozottabban ki kell állni a meggyőződése mellett. Nevezetesen, hogy a 

Máli ér felé kell a vizet elvezetni. Bárki is akarja meggyőzni, a véleménye mellett mindenkor 

ki fog állni. Korábban elhangzott, hogy észak felé nem folyik le a víz, ennek ellenére a 

tengerszint feletti magasságot figyelembe véve oda vezetik a vizet, és el is folyik. Az 
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önkormányzati törvény egyértelműen leírja, hogy a helyi védekezés feladata és annak 

irányítása polgármesteri hatáskör. Lehet a testületnek más véleménye, de a jövőben Cifka úr, 

Csesznyik úr és Gáspár úr véleményét fogja figyelembe venni, és nem fogja érdekelni, kinek 

a földjén keresztül megy le a víz. Az volt a baj, hogy engedett beleszólást, úgymond 

demokratikus alapon, vannak dolgok, amiben nincs beleszólás, egyértelműen határozott 

utasítást kell adni, innentől kezdve nem fog engedni semmiféle kritikai észrevételnek. 

Megkérte a szakembereket tegyék meg tájékoztatásukat, mindazon információt osszanak 

meg a testülettel és a jelenlévőkkel, amely abban erősíti meg, hogy a Máli ér felé folyik a víz 

a Zagyvába.  

 

Horváth Béla: Nagyon időszerű erről a témáról beszélni, nagyon sok település most 

szembesül a problémával. Az elmúlt időszakban felmerült vízgazdálkodási problémákból 

lehet tanulni. Őseink nagyon jól tudták, hogy magasabb területre kell építkezni, de időközben 

ezek a területek elfogytak. Korábbi szkeptikus hangok ellenére bebizonyították, hogy az 

északi irányba elvezethető a víz. Déli rész vízelvezető lehetőségei kimerültek. Felhívta a 

figyelmet, hogy a gazdálkodók felmérték a külterületi problémákat is, melyre hivatottak 

megoldást találni. Véleménye szerint a Máli ér felé megnyílt vízi út nagyon sok lehetőséget 

ad. Megfelelő műszaki létesítménnyel, ésszerűen lehet a kapacitásbővítést kiépíteni. Nagyon 

jól tudják, hogy ebben az évben az új kormányzati metodikában minden pénzre pályázni kell. 

Először meg kell indokolni a fejlesztést, és a megfelelő támogatást kell megkérni. Központi 

műszaki irányítási törzshöz megérkezik az igény, akkor tudnak beavatkozni. Külterületi 

fogadóképesség bővítésével, az északi terület vízelvezetése megoldottá válik.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Hajdu Huba urat kérte fel, hogy tájékoztassa a képviselő-

testületet a Máli ér befogadóképességéről. Tény, hogy jelen állapotban is képes befogadni a 

vizet, amennyiben a beruházás megvalósul, ez még inkább megoldottá válik.  

 

Hajdu Huba: Elmondta, hogy nemcsak Abony költött sok pénzt a belvízhelyzetre, hanem a 

Dél-Pest Megyei Vízgazdálkodási Társulás is. A társulási finanszírozásról tájékoztatásként 

elmondta, hogy az elmúlt évben alapvetően megváltozott a finanszírozás struktúrája. 2011. 

január 01-től nem kell a Társulás részéről hozzájárulást fizetni. 2010. december 31-ig ez a 

fizetési kötelezettség még fennállt. Társulás kérte az APEH-től, az önkormányzatok 

jegyzőitől, hogy a gazdák részéről elmaradt befizetések esetében a behajtást végezzék el. 

Kérte Abony Város Önkormányzat jegyzőjét szíveskedjen segíteni, hogy a Társulás 

forráshoz jusson, melyet a védekezésre fordítanak. 20 település területén gazdálkodnak. 48 

gazdálkodóval szemben kezdeményeztek behajtást, ennek megvalósításában kért segítséget, 

mely összeg közel 3,8 millió forint. 2011. január 01-től a kormány átvállalta a gazdák által 

fizetendő összeget. A Vidékfejlesztési Minisztérium 4,6 milliárd forintot különített el, de a 

Társulás részére történő felosztás még nem történt meg. Gondoljon bele mindenki, hogy ez 

milyen működési problémákat vet fel. Január 01-vel 25 közmunkást tudtak beállítani, 

azonban ezek az emberek nem fogják megoldani a problémát. Máli ér nemcsak a Dél-Pest 

Megyei Vízgazdálkodási Társulás területén működik, hanem a Jászkiséri vízgazdálkodási 

társulás területén is. Amennyiben a finanszírozás megoldódik, akkor a Máli ér kitakarításával 

és rendszeres karbantartásával megoldható a helyzet, a befogadó képesség megnövekszik. 

Szóba került Dr. Egedy képviselő úr részéről, hogy 2000.-ben született egy megállapodás, a 

terület korszerűsítésére. Szeretné kezdeményezni ezzel kapcsolatban, hogy a korábbi 

megállapodás kerüljön újra megfogalmazásra, mely szerint az együttműködés keretein belül 

kerüljön megoldásra egy pótmunka. Két héttel ezelőtt elmondható volt, hogy a Dohányos 
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értől a víz szállítása különösebb gond nélkül működik. Viszont az elmúlt két hétben olyan 

mértékben feliszaposodott a Dohányos ér, valamint a rajta lévő 6 áteresz, hogy gyakorlatilag 

már nem tudja funkcióját betölteni. Nagyon gyorsan kellene ezekben a dolgokban 

együttműködni és a szükséges forrásokat megteremteni. Más területeken a gazdák 

összefogásával meg tudták oldani a helyzetet, erre ösztönzött Abonyban is mindenkit.  

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Sajnálatát fejezte ki, hogy hónapok kellettek ahhoz, hogy a 

szakemberek meghallgatásra kerüljenek. Nagyon örül, hogy a Máli ér felé megvalósult a víz 

elvezetése. Idősebb emberek tapasztalatai alapján ezt a megoldást látták jónak és nem a 

városban való keringetését. A mostani költségvetésnél mindenki azt mondja, hogy kell rá 

fedezet, de majd akkor is mondják ezt, amikor ténylegesen döntenek a költségvetésről. 

Erőfeszítések ellenére problémát okozott az átemelt víz, magasabb vízállást eredményezett, 

továbbá a Kodály Zoltán, Semmelweis és a Csiky G. úton olvadáskor fog problémát okozni. 

Véleménye szerint a Tamási Áron útra egy átemelő szivattyút be kellene tervezni. Kérdezte, 

hogy készülnek-e tervek a költségvetésben, milyen keretösszeget terveznek és milyen 

munkálatok férnek bele? Várja, hogy végre előrelépés történjen ebben a dologban. 

 

Gáspár Csaba: Nagyon sok kérdés felhalmozódott, megpróbál mindenre válaszolni. Dr. 

Egedy képviselő úr felvetésére elmondta, hogy a Fábián tanyától lejjebb 4 méter mélységig 

ki kell építeni az árokrendszert. Amennyiben a felgyülemlett mennyiséget kellene elvezetni a 

többi terület felé, mint például az Abonyi Lajos útról, mely esetében nagy mértékben lakott 

területről van szó. Az ott lakók is harcolnak a vízzel. Ha északról lefelé délre terelik a vizet, 

a már amúgy is terhelt csatornát megterhelik, akkor visszaduzzasztást érnek el. Elhangzott, 

hogy a városban keringetik a vizet, erre azt tudja mondani, hogy a szakemberek részéről is 

elhangzott, hogy rendkívüli vízmennyiséggel állnak szemben. Szivattyú kapacitása nem 

bírja, így is több hétbe tellett, mikorra normalizálták a helyzetet. Mindenkinek az volt a 

benyomása, hogy nem tesznek semmit, valójában viszont megfeszített munkát végeztek. 

Jövőt illetően a tervek meg vannak, reméli, hogy nem lesz ennyi eső. 2 évi mennyiségű 

csapadék esett le 10 órán belül, így nem folyt le a Thököly út felől sem, de lehetne sorolni az 

utcákat. Minden egyes olyan elvezető terület, aminek lefolyása volt, órákon belül megtelt. 

Ezek olyan állapotok, hogy még nagyapáink sem emlékeztek ilyen esetre. Lakosság részéről 

elhangzott nagyon sokszor, hogy az önkormányzat és az ABOKOM Nonprofit Kft. a hibás, 

mert nem tettek semmit. Nagyon kevés ember ment oda, hogy felajánlják a segítségüket. Az 

ABOKOM Nonprofit Kft. eszköz- és személyi állománya véges, még egyszer mondta, a 

lakosság részéről nem tapasztalt jóindulatot. Akkor lett más a helyzet, amikor az országos 

médiákban megjelentek, akkor már megszűntek a telefonálások. A jövővel kapcsolatban 

elmondta, hogy három dolog kell a belvízhez, pénz, pénz és pénz. A tervező úr megtervezte 

80 millió forintba került. Északi rész mentesítése, ennél jóval többe fog kerülni. A 

költségvetés tervezésekor pontos számot fog adni erre vonatkozólag. Nem lehet kerületekre, 

vagy utcákra bontani, ez egész Abonyt érintő probléma. 

 

Kovács László: Nagyon örül annak, hogy létrejött ez a találkozó és közelebbi képet 

kaphatnak szakmai szempontból a belvízzel kapcsolatban. Közösen el tudják dönteni, hogy 

mi az, amit a költségvetésbe bele tudnak tenni, mert szükséges. Önkormányzati törvény 

nemcsak azt mondja, hogy a polgármester felelős, hanem a polgári védelem szigorúan 

polgármesteri hatáskör. Az elkövetkezendő időben úgy tűnik, enyhülni látszik a helyzet, de a 

problémát meg kell oldani. Kérdezte a szakemberektől, van-e olyan rendszer, ami 

egységesen kezeli a belvíz elvezetését külterületen, és katasztrófavédelemmel össze van-e 
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hangolva? Kérte, hogy a jövőben ne adjanak építési engedélyt mély fekvésű területekre, mert 

ezzel elzárják a víz természetes elfolyását.  

 

Dr. Magyar Gábor Sándor: Elmondta, hogy Cifka úrtól nem kapott választ arra a 

kérdésére, hogy a belterületi laposokkal mit lehetne tenni? 

 

Cifka József: Megvizsgálták, hogy ilyen vízmennyiség elvezetésére képesek a kivezető 

csatornák. A területet kivezetésre alkalmassá kell tenni. Település tele van olyan mély 

vonulatokkal, melyben megáll a víz. Ezt bizonyos szempontból a település előnyére lehetne 

fordítani, ezen részek kitisztításával alkalmas lenne víz elvezetésére. Amennyiben tározót 

építenének, akkor nem kellene szivattyút beállítani a víz átemelésére.  

 

Dr. Magyar Gábor Sándor: Tapasztalata szerint ez összefügg a városon belüli rendszerrel. 

Korábban meg volt a víz saját mozgása a csatornák felé.  

 

Cifka József: Nagyon sok érintett terület magánkézben van. Így nagyon problémás 

megoldani, mert ott nem rendelkeznek csatornával.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Corvin utca folytatása a Szent László utca irányába, Abonyi 

Lajos és a Nagysándor József út mind-mind magánparcella. Problémás ott tározót 

megépíteni.  

 

Cifka József: Rendbe lehet ezeket a dolgokat rakni, de nagy problémát jelentenek.  

 

Gáspár Csaba: Nagyon sokat jelentene, vagy jelentett volna a hirtelen csapadékos 

időszakban a vízelvezető árkok kitakarítása, az elvezető szakaszok folyamatos kotrása. A 

napokban szembesültek azzal, hogy a Szent László útról csak csordogál a víz, meg kellene 

kotorni, eközben kiderült, hogy lakossági szeméttel van tele és csodálkoznak, hogy nem 

megy le a víz. El nem tudják képzelni, hogy milyen területeken és mit kell küszködni emberi 

hanyagság miatt.  

 

Szabados László: Elmondta, hogy a Mikes Kelemen úti áteresznél kotrást végeztek, ekkor a 

Vécsey K. út felőli oldalon földneves beton került az átereszbe, mely megkötött. Kiderült, 

hogy egyik lakos viakoloros kocsi beállót készített, és a kimaradt anyagot ott helyezte el. 

Amikor kitakarították 20 cm-es vízcsökkenés következett be a Dembinszky út felé. 

Véleménye szerint a lakosság fejében is rendet kell tenni. A Vécsey K. út zárt 

csatornarendszerében is találtak már elhelyezett szemetet. Egy másik esetében, amennyiben 

fél órával később érkezik, konyhai szeméttel teli zsák 600 méteres részen eldugította volna a 

Semmelweis és a Kodály Zoltán úti részt. El lehet mondani, hogy a belterületen a mostani 

vízszint közelít az aszályos időben lévő vízszinthez. Mátyás Király úton a szívó oldalon kb. 

50 cm-t, a nyomó oldalon pedig 30 cm-t apadt. Ezen a részen már csak szakaszosan kell 

működtetni a szivattyút. Vécsey K. úton szintén folyamatosan működik a szivattyú, toló árral 

van leszűkítve, mert ideiglenesen került kiépítésre. Abonyi Lajos úton közel 1 méteres, 

valamint a Piócásnál is 1 méteres különbség van. 88-as km kőnél egy hete tettek be 50 cm-es 

átereszt, egy hét alatt ezzel az átmérővel dől a víz 8 cm-es apadás van, tehát folyik el a víz a 

Máli ér felé. 
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Dr. Egedy Zsolt: Örömmel hallgatta Szabados László úr tájékoztatóját. Örül, hogy kaptak 

tájékoztatást, kérdés, hogy ezzel megelégszik-e a testület, vagy határozatot hoz és 

iránymutatást fogalmaz meg. Kérte, hogy a még rendezésre nem került kritikus pontok 

rendezését költségeljék be. Hajdú Huba úr felvetésére elmondta a Máli ér ide eső része 

ismételten kotrásra került. Ez az út igazából működőképes. Kovács úr halkan megjegyezte a 

vendégek soraiból, hogy a Mirhó felé folyik a víz, mivel azon a területen gazdálkodik, tehát 

nem állít valótlan dolgot. A déli területen, a Törteli út környékén néhány gazda 

összefogásával elkezdődött a kotrás. Tehát ezt a fajta összefogást, folytatni kellene. Hajdu 

urat megkérte, hogy írásban is juttassák el az általa elmondottakat. Gazdák bevonásával a 

belterületi víz is tovább tudna folyni. Kérdezte, hogy a beadott pályázat jelenleg hol tart? A 

katasztrófavédelmi tervvel sem tudja, hogyan állnak, erre is szeretne választ kapni. Az 

ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezetőjét arra kérte, hogy javaslatait, igényeit költségelje be és 

a költségvetés tárgyalásakor dönteni tudnak. Kérdezte, hogyan állnak az ABOKOM által már 

kifizetett és az önkormányzat felé elszámolt költségekkel? Van-e a városnak tartozása az 

ABOKOM Nonprofit Kft. felé? Felvetette korábbi hozzászólásában egy kotrógép 

vásárlásának lehetőségét, nem tudja, hogyan látja a helyi szakma, nem tudja milyen 

költségből lehetne megvalósítani. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Uniós pályázattal kapcsolatban semmilyen hivatalos 

tájékoztatást nem kapott, erre vonatkozó válasz nem érkezett. Mennyire volt vis maior 

helyzet, 5 pályázatból kettőre már fizetett a kormány. Megköszönte a településfejlesztési 

osztály munkáját, mert helyben írták meg a pályázatot, de az igényelt összeg töredéke jött 

meg. Az ABOKOM Nonprofit Kft. többek között ezért nem kapta meg a pénzt. Hitelbe 

dolgozott a cég, illetve a munkát végző vállalkozók is. Amennyiben a vis maior támogatás 

nem érkezik meg, akkor a 2011. évi költségvetésben tervezni kell ezen összegeket. Helyi 

védelmi bizottság kistérségi szinten működik, ennek tagjai a települések polgármesterei, 

tűzoltó parancsnok, kistérségi tiszti főorvos. A tervek készítése elsősorban a polgári védelem 

feladata, minden évben azt a tájékoztatást kapták, hogy ezek a tervek részletesen 

tartalmazzák, hogy katasztrófa helyzetben mit kell tenni. A polgári védelem határozza meg, 

hogy az önkormányzatoknak kell elkészíteni a belvíz-védekezési tervet, mást nem kérnek az 

önkormányzattól. Bármilyen segítségre szüksége van a városnak, napi kapcsolatban vannak a 

helyi védelmi bizottság összes tagjával.  Belvízvédekezéssel kapcsolatban tudják, hogy mit 

kell igénybe venni, milyen vállalkozásokra számíthatnak. Eddig is volt markolója a cégnek, 

valamint vásárolni is lehet, csak anyagi vonzatát nem tudják biztosítani. A költségvetéshez 

konkrét adatokat az ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezetője jelenleg nem tud mondani. 

Tavalyi évnek megfelelő összeget be kell tervezni. Egyébként elmondta, hogy korábban 

lehetőség lett volna saját markológéphez jutnia a városnak, mely a TK-víz tartozásaként 

került volna beszámításra, de különböző erők ezt megakadályozták. 

 

Gáspár Csaba: Az ABOKOM Nonprofit Kft. ez évi költségvetésre vonatkozó igényét meg 

fogja tenni. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy minden évben vízjogi létesítési engedélyt 

kell kérni, melyre ugyancsak fedezetet kell biztosítani.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Korábban kérés volt a képviselők felé, hogy mindenki jelezze, hány 

veszélyeztetett ház van a körzetében. Ezt bizonyára minden képviselő megtette. Továbbra is 

fenntartotta, hogy az építési engedélyek kiadásánál vegyék figyelembe, hogy a mély fekvésű 
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területekre ne adják ki. Sajnálja, hogy a markológép vásárlására vonatkozó felvetését 

személyes hangvételűnek ítélte a polgármester asszony. A TK vízzel kapcsolatban elmondta, 

hogy az önkormányzat felé fennálló kintlévőség fejébe az erőgépet felajánlották, viszont a 

munkagép ekkor már nem állt rendelkezésre. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Nem személyeskedett, de tény, hogy a lehetőség elúszott. 

Lehetett volna markológépe az ABOKOM Nonprofit Kft-nek. Veszélyeztetett házakkal 

kapcsolatban elmondta, hogy a felmérések megtörténtek, részletes kimutatással 

rendelkeznek. Statikust kell megbízni, annak felmérésre, hogy mely ingatlanok 

alkalmatlanok lakhatásra. Környező településeken ugyan ilyen probléma van, melyre 

egységes álláspontot fognak kialakítani. Amennyiben bontási kötelezést adnak ki és a 

tulajdonos nem tudja megtenni saját költségén, akkor az önkormányzatnak kell kifizetni. 

Nem cél a kilakoltatás, megoldást kell találni, hogyan lehetne megmenteni a házakat, 

aládúcolással, vagy más módon. Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy lehet-e 

kártérítési keretet létrehozni ezen ingatlanok megmentésére, kártalanítására. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Kérdezte, hány ilyen ingatlan van jelenleg? 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Jelenleg három ingatlanra van bontási kötelezettség kiadva. 

 

Dr. Németh Mónika: Elmúlt héten 3 ingatlant érintően került kiadásra hatósági határozat. 

Egy helyen bontást kell végrehajtani, de nem belvízzel érintett területekről van szó, hanem 

elhanyagolt ingatlanokról. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: A költségvetési koncepcióban a belvíz-helyzet kiemelt 

helyen szerepel. Meg kell határozni, hogy mekkora összeget biztosítsanak fedezetül. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Továbbra is kérte a képviselő-testületet, hogy szavazzanak arról, hogy a 

mély fekvésű területeken a beépíthetőség szempontjából átfogó ellenőrzést és összegző 

anyagot készítsen a településfejlesztési osztály. Felül kell vizsgálni a helyi építési 

szabályzatot. 

 

Dr. Magyar Gábor Sándor: Véleménye szerint a vízügyi szakemberek bevonásával ki 

kellene alakítani a tórendszer összefüggővé tételét. Szolgalmi jog bejegyzésével ezek között 

a tavak között, hogyan tud mozogni az aktuális vízmennyiség. Egy ilyen tanulmány 

elkészítésével az illetékes minisztérium felé megkereséssel lehet élni. Mélyen fekvő 

ingatlanok esetében tegyék meg a megfelelő intézkedéseket. Kérte, hogy az ABOKOM 

Nonprofit Kft. írja össze, hogy milyen mennyiségű szemét került lerakásra illegálisan, ezt 

milyen költséggel lehet elszállítani. Amennyiben ismertté válik a szemetelő kiléte, nagyon 

határozottan fel kell lépni, és a legnagyobb szigorral lecsapni.  

 

Dr. Németh Mónika: Elmondta, hogy az SzMSz szerint szóbeli előterjesztés esetén, írásos 

határozati javaslatot kell készíteni. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Véleménye szerint jelen esetben tájékoztatásról van szó, így 

nem hoznak határozatot. Megköszönte mindenkinek a részvételt.  
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Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás? 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

- - - 

 

 

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, így Romhányiné dr. Balogh Edit 

polgármester az ülést bezárta. 

 

Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját! 

 

Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült! 

 

K.m.f. 

 

        

 

Romhányiné dr. Balogh Edit    Dr. Németh Mónika 

                       polgármester          jegyző 

     

 

 

    Fekete Tibor                    Habony István 

jegyzőkönyvi hitelesítők 

 


