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Molnár Oszkár polgármester köszönti a rendkívüli testületi ülésen résztvevőket, 
majd megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 11 fős 
testületből 9 fő jelen van. 
 
Ismerteti az ülés napirendi pontját. 
Megkérdezte, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat, 
indítvány. 
 
Képviselő-testület tagjai részéről a napirendi ponttal kapcsolatban észrevétel, 
javaslat, indítvány nem volt. 
 
Polgármester ezt követően javasolja a rendkívüli ülés napirendi pontjának 
elfogadását. 
 
Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontját 9 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
180/2011.(IX.06.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Rendkívüli testületi ülés napirendi pontjának 

      meghatározása. 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
rendkívüli ülés napirendi pontját az alábbiak szerint határozza 
meg: 
 

   1./ Az illegális hulladéklerakók felszámolása. 
        Előadó: polgármester 
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1./ Napirendi pont tárgya:  
 
Az illegális hulladéklerakók felszámolása. 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 183./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester az Edelényi Városi Televízión keresztül tájékoztatni szeretné Edelény 
város lakosságát arról, hogy a múlt héten szerdán megtartott rendkívüli ülésen a 
most tárgyalásra kerülő napirendet levették napirendről, amely elég komoly vitát 
váltott ki a város két pontján keletkezett illegális hulladék elszállítása. Az egyik a 
Cseres utca alatti rész, a másik az új hulladéklerakó udvar melletti területen 
összegyűlt háztartási, kommunális hulladék, illetve építési törmelék. A napirend 
tárgyalása előtt felolvassa azt a lakossági felhívást, amelyet az ülés után készítettek 
jegyző úrral, és amely postázásra került az érintett lakosoknak, és úgy gondolja, 
hogy jó, ha az egész város tud erről. 
 

„LAKOSSÁGI FELHÍVÁS! 
 
Tisztelt Asszonyom/Uram! 
 
Önkormányzatunk az eltelt időszakban számos olyan intézkedést hozott, amellyel 
városunk tisztaságát kívánta biztosítani. Ilyen például, hogy a város egész területén 
biztosított a szervezett szemétszállítás, melynek igénybe vétele díjfizetés ellenében 
mindenki számára kötelező. Ennek ellenére szomorú tény, hogy a város több részén, 
beleértve az Ön lakókörnyezetét is, engedély nélkül a környezetre veszélyes 
hulladék kerül elhelyezésre, amely nemcsak rontja a város képét, hanem 
veszélyezteti az ott lakó polgárok, gyermekek testi épségét. 
Intézkedés született arra vonatkozóan, hogy a felhalmozott szemetet az 
önkormányzat saját költségén elszállítja, amelyre a közlejövőben már nem lesz 
lehetőség, hiszen jelentős költséggel jár. A város tisztasága, külső megítélése 
azonban azt igényli, hogy az elkövetkezendő időszakban az illegális szeméttároló 
helyek felszámolása érdekében hathatós intézkedés történjen. 
Ennek megfelelően a mai naptól a következő intézkedések születtek: 

- az illegális szemétlerakók megszüntetése érdekében az említett helyeket a 
rendőrhatóság és a polgárőrség bevonásával, a közterület-felügyelő 
közreműködésével és társadalmi aktivisták segítségével fokozatosan 
ellenőriztetni fogjuk, 

- aki illegálisan szemetet helyez el ki nem jelölt helyre, valamennyi esetben 
szabálysértési eljárásra kerül sor, a szabálysértési törvény 148. § (1) 
bekezdése alapján, környezetvédelmi szabálysértés elkövetése miatt, 
melynek a kiszabható pénzbírsága 150.000,-Ft, 

- a kiszabott pénzbírság meg nem fizetés esetén, illetőleg eredménytelen 
letiltás útján, elzárásra kerül átváltoztatásra, amely a Kazincbarcikai Városi 
Bíróság hatásköre és ezzel a jogszabályban írt lehetőséggel minden esetben 
élni fogunk, 
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- a szabálysértést elkövetőt a pénzbírság megfizetésén túl kötelezni fogjuk az 
önkormányzatnak okozott kár megtérítésére, azaz meg kell téríteni a szemét 
elszállításának költségét, 

- amennyiben megfizetési kötelezettségének nem tesz eleget végrehajtási 
eljárást foganatosítunk, amelynek során ingó- és ingatlan vagyona lefoglalásra 
kerülhet, illetve ingó vagyonának árverezését kezdeményezzük. 

 
Tekintettel az illegális szemétlerakó helyek számának elszaporodására, az ott 
elhelyezett szemét összetételére és arra az egészségügyi kárra, amelyek ezek 
jelenthetnek, a szabálysértővel szemben magas összegű, kétszeres előfordulás 
esetén maximális (150.000,-Ft összegű) pénzbírság kiszabása indokolt. 
 
Edelény, 2011. szeptember 5. 
 
           Molnár Oszkár                                                       Vártás József 
             polgármester                                                             jegyző 
 
Természetes a rendőrkapitány úrnak is írtak egy levelet, és kérték hathatós 
közbenjárását azért, hogy lehetőségükhöz mérten ellenőrizzék ezeket a területeket. 
Úgy gondolja, hogy ennek egyszer, s mindenkorra véget kell vetni, s nem engedhetik 
meg, hogy itt milliókat dobáljanak ki félévente azért, mert valakik úgy gondolják, hogy 
nem a kukába és nem a konténerbe, hanem a házuktól nem messze öntik ki a 
szemetet, - erre nincs mentség.  
Az előterjesztéssel kapcsolatban arról ad tájékoztatást, hogy 14 cégtől kértek be 
árajánlatot a hulladék elszállítására, és mai nap 14:00 óra volt a határidő. Mindössze 
három árajánlat érkezett be a 14 cégtől, ezt tárgyalják most. 
Ezt követően a napirendet vitára bocsátja. 
 
Virág Tamás képviselő kérdése, hogy a három ajánlattevő cég közül, az ÉHG Zrt. 
kivételével, alkalmas-e a törvény szerint a hulladék ártalmatlanítására, tárolására? 
 
Polgármester  válasza, hogy a Mónusz Kft., és a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit 
Kft. ártalmatlanításra és tárolásra nem jogosult, de ez nem is kérdés, hiszen az 
ártalmatlanítás és tárolás a sajókazai regionális hulladéklerakóban történik minden 
esetben. Teljesen egyértelmű volt az árajánlatkérésből, hogy mire kértek árajánlatot, 
tehát a hulladék felrakására és elszállítására a sajókazai hulladéklerakóba, illetve az 
ottani elhelyezési díjra, hiszen ott elhelyezési díjat kérnek. Az árajánlatok erre 
érkeztek.  
 
Virág Tamás képviselő elmondja, hogy nagyon fontosnak tartja a város tisztaságát 
és nagyon felháborítja, hogy a város különböző pontjain leraknak illegálisan 
hulladékot. Fontosnak tartja az önkormányzat törekvését, hogy rend legyen a 
városban. A legutóbbi ülésen is az volt a véleménye, hogy nincs versenyhelyzet az 
elszállításban, s mint kiderült, tényleg nincs versenyhelyzet a megküldött három 
ajánlat szerint. Véleménye szerint a térségben az ÉHG Zrt-n kívül más alkalmas 
szervezet nincs a hulladék lerakására és tárolására.  
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Azt mondta akkor is és most is azt mondja, hogy a hulladéktároló udvar körül 
kialakult helyzet kimondottan annak a következménye, hogy az ÉHG Zrt. két éve 
nem teljesítette azt a kötelezettségét, amit vállalt, hogy a hulladéklerakó udvart 
elkészíti. Most sincs kész, majd a területre odavittek egy kupaccal, majd azt követte a 
többi és előállt egy olyan helyzet, amiért most az önkormányzatnak hárommillió 
forintot kell kifizetnie az ÉHG Zrt-nek, hogy elvigye onnét és ártalmatlanítsa.  
Véleménye az, hogy az ÉHG Zrt-nek kötelessége lenne ingyen, bérmentve 
elszállítani, mert két éve nem csinálta meg a hulladéklerakó udvart. Négy évre 
képviselőnek megválasztásra kerültek és nekik a közpénzzel megfelelően és 
felelősséggel kell gazdálkodniuk. Szerinte ebben az esetben is nekik el kell dönteni 
azt, hogy az ÉHG Zrt. érdekeit képviselik, mert gyakorlatilag nekik itt egy érdekük 
van, hogy eltűnjön a szemét és ne is fizessenek érte, mert az ÉHG-nak a mulasztása 
generálta, mert nem épült meg a hulladéklerakó udvar. Azt gondolja, hogy az 
árajánlatnak is úgy kell elkészülnie, ahogyan a törvény előírja, hogy átlátható, 
értelmezhető és összehasonlítható legyen. Ezeket az előző előterjesztésnél nem 
tapasztalta, most  kaptak három árajánlatot, amit a maga részéről nem tart 
elfogadhatónak és nem is fogja támogatni. Véleménye szerint el kellett volna nézni 
más irányba is, északkeletre, Miskolc térségére. Tudomása szerint 60 nap állt 
rendelkezésre, hogy megszüntessék az illegális hulladéklerakót, és nem tudja, hogy 
miért kellett 10, vagy 11 nappal a végrehajtási határidő előtt elkezdeni ezt a 
tevékenységet, miért nem kezdtek hozzá jóval előtte. Megismétli, hogy az ÉHG Zrt. 
vigye el ingyen a szemetet, mert ő generálta. 
 
Polgármester az előző rendkívüli ülésre hivatkozva, elmondja, hogy akkor is 
elmondta alpolgármester úr és ő is, hogy az ÉHG Zrt. a hulladéklerakó udvarok 
létesítésére pályázati pénzt nyert. Amikor kiírta a tendert a kivitelezésre, egy portugál 
cég nyerte meg, majd a kivitelezés megkezdése előtt ez a portugál cég elment 
Magyarországról és nem tudták rajta számon kérni. Új pályázati eljárást kellett 
lefolytatni az ÉHG-nak, ezért húzódtak el a hulladéklerakó udvarok építése, és nem 
csak itt Edelényben, hanem mindenütt. Lehet, hogy peres úton lehetne „keresgélni”, 
ezt nem tudja. Képviselő úr azt mondta, hogy nincs versenyhelyzet. Már az előző 
testületi ülésen is versenyhelyzet volt, mert az ÉHG Zrt. 3 millió forint + ÁFA, a 
Borsodi Közszolgáltató Kft. 4 millió forint + ÁFA összegért vállalta volna a szállítást. 
Most 14 db árajánlatkérést küldtek ki. Képviselő úr megjegyezte, hogy északkeletre, 
Miskolc térsége felé is kellett volna esetleg árajánlatkérést küldeni. Most szeretné 
felsorolni telephely szerint, hogy milyen cégeknek küldték meg az árajánlatkérést. 
Ezek a cégek a következők voltak: ÉHG Zrt. Kazincbarcika, Kék Konténer Kft. 
Hernádnémeti, Nagy Sándor Konténerszállítás Miskolc, VMT Kft. Onga, Nádasi 
Konténer Miskolc, Speciál-Trans Kft. Miskolc, AVE miskolci szemétszállító cég, 
Mónusz Kft. Edelény, Kazinc-Tüzép Kazincbarcika, Lakatos és Tsa. Transport Kft. 
Miskolc, AC Fuvarozó Kft. Miskolc, FK-Trans Fuvarozó Kft. Miskolc,  Trevel-Tourist 
Kft. Edelény. Tehát ezektől a cégektől kértek árajánlatot, három árajánlat érkezett be, 
a Mónusz Kft. bruttó 8.250.000 forint árajánlatot adott, a Borsodi Közszolgáltató Kft–
nél össze lehet szorozni azzal a mennyiséggel, amivel a Mónusz Kft. számolt, ennek 
alapján 6.780.000,- Ft + ÁFA az ajánlata, az ÉHG Zrt. 3.000.000,- Ft + ÁFA. Ért 
mindent, de azt mégsem, hogy mi a baja képviselő úrnak a közpénzekre való 
odafigyeléssel. Ha nem figyelnének oda a közpénzekre, ez az önkormányzat már 
réges-régen csődbe ment volna. 
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Vattay Béla alpolgármester a hulladéklerakó udvarok építésével kapcsolatban, hogy 
érthető legyen, szükségesnek tartotta az időben visszamenni 2001-ig, amikor létrejött 
a Sajó és Bódva Völgye Önkormányzati Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás, 
akkor még 108 önkormányzat csatlakozásával.  Ez a társulás bízta meg akkor az 
ÉHG Zrt-t a hulladéklerakó üzemeltetésével, és ez a cég biztosította  a projekt 
megvalósításához szükséges 10 %-os önrészt. Tehát ez a projekt az ISPA program 
keretében valósult meg, mely során megépült a sajókazai hulladéklerakó, a nagyobb 
településeken a szelektív hulladékgyűjtő szigetek, a sajókazai hulladék-feldolgozó 
üzem, amelynek üzemeltetését az ÉHG Zrt-re bízták. A most már 118 településből 
álló önkormányzati társulás írta ki a pályázatot a hulladékudvarok megvalósítására, 
tehát az ÉHG-nak ilyen értelembe ehhez nem volt köze. Köze most lesz, amikor 
megépülnek az hulladéklerakó udvarok és üzemeltetésre át fogja venni. Tehát a 
kettő nem ugyanaz, mert nem az ÉHG Zrt. a kivitelező. Azt a hárommilliárd forintot is, 
amiből ez a komplett beruházás megvalósult, a társulás nyerte. Amikor Virág Tamás 
képviselő úr azt mondja, hogy nem megfelelően képviseli Edelényt, szeretné 
elmondani, hogy annak idején nem kis erőfeszítésébe került, hogy itt Edelényben is 
épüljön hulladéklerakó udvar, mert mindössze 8 épülhetett, és sokat kellett azért 
harcolni, hogy ne a színi leágazásnál legyen, de a sok kis település is meg tudja 
közelíteni. Úgy gondolja, hogy ha ez a hulladéklerakó udvar megépül és átadásra 
kerül, ez egy nagy eredmény lesz, amely az edelényi képviselő-testület  érdeme lesz. 
A beérkezett árajánlatokat tekintve fontosnak tartotta megjegyezni, hogy az ÉHG Zrt. 
3 millió forint + ÁFA ajánlatában benne van a Cseres úton lévő illegális szemétlerakó 
felszámolása is, és ebből is látszik, hogy kőkeményen fogják a forintot és mindenkor 
a város érdekét képviselik. 
 
Magyar Árpádné képviselő a Cseres úti illegális szemétlerakó felszámolásával 
kapcsolatban kérdésként fogalmazta meg, hogy érdemes-e erre pénzt költeni, hiszen 
az éven másodszor volt eltakarítva ezen a területen, majd újra keletkezett. Hogy ne 
alakuljon ki ismét itt szeméttelep, szerinte segítséget jelenthetne, ha a Polgárőr 
Egyesület ellenőrizné a területet, melynek fejében több önkormányzati támogatást 
kapnának. Véleménye szerint ez még mindig olcsóbb lenne, mint milliókért 
felszámolni a szeméttelepet. Megoldást jelenthetne az is, ha ide egy 4 m3-es 
konténert helyeznének ki. 
 
Polgármester  elmondja, hogy a mai napon volt egy másik „szemetes” történet is, a 
hivatalban le kellett igazolni az ÉHG Zrt. gépkocsivezetőjének egy szállítólevelet, 
mert Sztankóné Sándor Ibolya képviselő asszony megkérte az ÉHG-t, hogy a 
Markovics-tanyáról szállítsák el az árvíz után ott maradt bútort, stb-t. A 
gépkocsivezető elmondta, hogy egy 18 m3-es konténerrel van itt, amely jó félig van, 
de ő csak 7 m3-t írt be. Megkérdezte, hogy ennek a 7 m3-nek mennyi az elszállítási 
díja. Válasza az volt, hogy 73.000,- Ft. Ezzel is szerette volna érzékeltetni, hogy ezek 
nem olcsó „játékok”. A Cseres úti illegális szemétlerakó kapcsán a gépkocsivezető 
azt is elmondta, hogy azért keletkezik ilyen hatalmas mennyiségű szemét azon a 
városrészen, mert kukáznak az emberek, minden kacatot, lomot hazavisznek, amit 
rövid úton visznek és kidobják, mert nem tudják hasznosítani. 
Most felhívja a figyelmet, hogy ezek után ezt a területet rendkívül szigorúan fogják 
ellenőrizni. 
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Ezt követően – mivel további kérés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta, 
majd meghozta az alábbi határozatot: 
 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
181/2011.(IX.06.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
 

Tárgy:  Illegális hulladék lerakók felszámolása 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:  
 
1. az illegális hulladéklerakók felszámolására és a 

megtisztított területek szennyeződésmentesen tartására 
3.000.000,-Ft + ÁFA, azaz bruttó 3.750.000,- Ft-ot biztosít 
az általános tartalék terhére. 

 
2. A bekért árajánlatok alapján a legkedvezőbb ajánlatot adó 

ÉHG Zrt-vel történő szerződés megkötésére felhatalmazza 
a polgármestert. 

 
Határidő: hatósági kötelezés szerint  
Felelős: polgármester 

 
 
 

 
Polgármester  – mivel több tárgy, hozzászólás nem volt - megköszöni a megjelenést, 
s az ülést bezárta. 
 

 
 

K.m.f. 
 
 
 
  Molnár Oszkár             Vártás József  
   polgármester                  jegyző 
 
 
 
 
 
 



K I V O N A T  
 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 31. napján 
megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
181/2011.(IX.06.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
 

Tárgy:  Illegális hulladék lerakók felszámolása 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:  
 
3. az illegális hulladéklerakók felszámolására és a 

megtisztított területek szennyeződésmentesen tartására 
3.000.000,-Ft + ÁFA, azaz bruttó 3.750.000,- Ft-ot biztosít 
az általános tartalék terhére. 

 
4. A bekért árajánlatok alapján a legkedvezőbb ajánlatot adó 

ÉHG Zrt-vel történő szerződés megkötésére felhatalmazza 
a polgármestert. 

 
Határidő: hatósági kötelezés szerint  
Felelős: polgármester 

 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Vártás József s.k.        Molnár Oszkár s.k. 
     jegyző          polgármester 
 

Kivonat hiteléül: 
 

-kiadó- 
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Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 31. napján 
megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
180/2011.(IX.06.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Rendkívüli testületi ülés napirendi pontjának 

      meghatározása. 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
rendkívüli ülés napirendi pontját az alábbiak szerint határozza 
meg: 
 

   1./ Az illegális hulladéklerakók felszámolása. 
        Előadó: polgármester 
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