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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 23-

án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott 
közmeghallgatásán. 

 
Jelen vannak: Molnár Oszkár polgármester, Béres Tibor, Borza Bertalan, Csabai 

Gyula, Fischer Ferdinánd, Káli Richárd, Korbély Györgyi Katalin, 
Lázár István, Loj Balázs alpolgármester Magyar Árpádné, Sztankóné 
Sándor Ibolya, Virág Tamás  képviselők 

 
Igazoltan távol: Csabai Gyula képviselő 
  
Tanácskozási joggal jelen volt:  Dr.Vártás József jegyző    
         Ambrusics Tibor aljegyző 

    Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője 
    Horváthné Ipacs Katalin Szociális Szolgáltató 
    Központ Vezetője 

 
 
Molnár Oszkár polgármester köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket, majd 
megállapítja, hogy a 12 fős testületből 11 fő jelen van.  
Az önkormányzati törvény értelmében minden önkormányzat képviselő-testületének 
évente egyszer, november 30-ig közmeghallgatást kell tartania. Elsőként egy bővebb 
tájékoztatást kíván adni a képviselő-testületnek, a jelenlévőknek és az Edelényi Városi 
Televízión keresztül a lakosságnak a városban folyó, városfejlesztéssel kapcsolatos 
előkészületi munkákról, amelynek lassan beérik a gyümölcse. Annak a munkának, amit 
az elmúlt esztendőkben jegyző úrral, a városfejlesztési csoport munkatársaival 
egyetemben végeztek azért, hogy a következő esztendők, évtizedek Edelény város 
lakossága, felnövekvő ifjúsága számára olyan körülményeket tudjon nyújtani, ahol 
érdemes élni, érdemes dolgozni és érdemes sok-sok dolgozni, tanulni vágyó gyermeket 
felnevelni. Ez volt a céljuk és nagyon reméli, hogy a következőkben ismertetett céljaik 
elnyerik majd mindenkinek a tetszését. 
 
Az Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztési terveket ismerteti elsőként. 
Elmondja, hogy nemcsak az önkormányzat, hanem intézményei is nyújtottak be 
pályázatokat, ami a kivetítő különböző során látszik, hogy hová, mennyi és milyen 
összeggel nyújtottak be. A TOP (Települési Operatív Program) keretében összesen 11 
db pályázat került benyújtásra, ennek az igényelt támogatása 4.050.163.433 Ft, az 
EFOP-os keretre 8 db pályázatot, igényelt támogatás 1.292.961.144 Ft, a KEHOP-ra 2 
db pályázatot, 975.809.284 Ft értékben. A KÖFOP-ban 1 db pályázat ment be, 
8.999.995 az igényelt támogatás. A VP, vidékfejlesztési pályázatokra összesen 5 db 
került benyújtásra, 283.840.113 Ft összegben. Mindösszesen ez 34 db pályázatot jelen, 
és 6.611.773.969 Ft össztámogatást. 
 
A következő részben a megvalósítás alatt lévő pályázatokat ismerteti. 
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Az első, amire nagyon régen várt a város és most lesz lehetőség a beadni,  az az 
„Iparterület kialakítása Edelényben” című pályázat, ami a fejlesztési operatív 
program keretében került benyújtásra. Megvan a nyertes pályázat támogatási 
szerződése, az elnyert támogatás bruttó 724.000.000,- Ft, megvalósítani 2017. 
augusztus 1-től 2020. május 31-ig kell. Jelen pillanatban a tervezés szakaszában vannak 
az ipartelepnél. Annyit kell tudni róla, hogy a 27-es főút bevezető szakaszánál valósul 
majd meg az iparterület, és nem egészen 10 hektárról beszélnek, (9,7 ha az 
összterülete). Rengeteg korlát volt és van Edelényben, az egyik az, hogy a város 
külterületének jelentős része alábányászott, a másik, hogy sajnos az önkormányzatnak 
összefüggő területe, ahol egy ilyet meg lehetne valósítani, nincs. Nyilván nem mindegy 
a közlekedési megközelíthetőség, de Edelényben ettől ideálisabb helyet nem tudtak 
találni. Egy picit sajnos üröm az örömben, hogy ez a terület jelenleg szántó terület és 
magántulajdonban van. Volt még egy korlát ennél a területnél, a Borsod megyei 
rendezési terv tartalmazza az Edelényt elkerülő útvonal megépítését 4 km 
hosszúságban. Ennek a nyomvonala a IV. akna csatlakozásánál a Fogyatékosok Otthona 
felé van tervezve, ezen a nyomvonalon kerüli meg a várost, hajszálpontosan a leendő 
ipartelep szélénél. A múlt héten az Országos Ipari Parkok Egyesületének elnökével 
tárgyaltak Budapesten a vállalkozások várható betelepítéséről, és akkor segítséget kért 
tőlük ebben. Nyilván ezt a látogatást előzetes telefonbeszélgetés előzte meg, és mire 
odaértek, egy nagyon jó hírrel fogadta őket, azt javasolta, hogy célozzák meg az ipari 
park címet. Annyit tudni kell, hogy egy ilyen 10 hektáros kis területen ipari park címet 
nem lehet szerezni, egy kivételtől eltekintve, abban az esetben lehet szerezni, 
amennyiben ez innovációs, tehát tudományos, kutató-fejlesztő ipari park. A 
megbeszélés alapján el is küldtek egy szerződéstervezetet, amelyben minden segítséget 
megadnak abban, hogy kutatás, innováció felé próbáljanak elindulni. Tudni kell azt is, 
hogy Magyarországon 200 ipari park van, és összesen 10 db kutatás-fejlesztő ipari park 
van. Bátorítást kaptak, hogy nyugodtan kérjék meg az ilyen címet, és a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztériummal egyetemben mindent meg fognak tenni azért, hogy ide 
olyan cégek települjenek be, amelyek rendkívül nagy hozzáadott értéket állítanak elő. 
Ez zöldmezős beruházás, és tulajdonképpen a tervezési és kivitelezési résznek két 
szakasza van, az egyik egy inkubátorház, amit az ipari park bejáratához terveznek, a 
többi nyilván az alapinfrastruktúra kiépítése, a belső közlekedési út, a szennyvíz, 
csapadékvíz, ivóvíz, illetve az ÉMÁSZ, és az Internet kiépítése. 
A következő vásárcsarnok építése Edelényben, a helyi termelők piacra jutásának 
segítése érdekében címet viseli. Ez szintén a TOP keretében benyújtott pályázat, ez is 
nyertes pályázat, elnyert támogatás bruttó 294.000.000 Ft. Ennek a megvalósítási ideje 
2017. július 1-től 2019. május 31-ig. A megvalósítás helye a Penny Market, Borsod ABC 
mögötti terület. Már engedélyes építési tervekkel rendelkeznek, a kiviteli tervek minden 
valószínűség szerint két héten belül rendelkezésre állnak, ezután el tudják indítani a 
közbeszerzési eljárást. Ennek a kiviteli munkái kora tavasszal az időjárás függvényében 
el tudnak kezdődni. A vásárcsarnokban 5 db üzlethelyiség kerül kialakításra, illetve 
ahogy látszik a képen, kint és bent pultos elárusító helyek is helyet kapnak majd. 
Alapvető céljuk az, hogy a helyi őstermelők kulturált körülmények között tudják áruikat 
értékesíteni. Ezzel egy időben, amikor ez megnyílik, meg fogják tiltani helyi rendelettel a 
belvárosban a járdáról, autóból, innét-onnét történő árusítást, ami elég nagy problémát 
okoz már régóta Edelény belvárosában. Úgy gondolja, meg fogja érni, hogy ilyen 
kulturált körülményt tudnak teremteni mindenki számára. 
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A következő szintén TOP-os pályázat, Környezettudatos fejlesztések Edelényben, 
egy zöldebb városért címet viseli. Ez is megnyert pályázat, a támogatási szerződést 
aláírták, elnyert támogatás: bruttó 399.999.999 Ft. A beruházás megvalósulása 2019. 
június 1. Ez a pályázat több területen valósul meg, az egyik a Városi Sport és 
Szabadidőközpont. Az elmúlt három esztendőben nagyon sok minden valósult meg 
ezen a területen; megépült a nagy műfüves pálya, a nagy élőfüves pálya, a 60x40-es 
műfüves, a salakos teniszpálya, körbe a futópálya, a futókörön belül a salakos 
lábteniszpálya, távolugrógödör, a strand-röplabdapálya, az uszoda, amiről külön fog 
említést tenni. Ami még hiányzik a szabadidőközpontból az a központi épület, ami az 
öltözőknek, illetve egyéb szolgáltatásoknak is helyet tud nyújtani. Ennek a helye a két 
nagyméretű labdarúgópálya között a kerítésnél lesz. Az épületnek a tervei készülnek, 
tudomása szerint rövidesen megkapják rá az építési engedélyt, - várhatóan két héten 
belül, - és a kiviteli tervek elkészültét követően tudják a közbeszerzési eljárást elindítani. 
Ebben az épületben, mindamellett, hogy öltözők kapnak majd helyet benne,  helyet kap 
még egy un. ricochet pálya, ami gyakorlatilag majdnem olyan, mint a fallabda-pálya, 
csak minimálisan különbözik tőle. Helyet kap benne továbbá egy olyan terem, ahol a 
táncolhatnak, akár a Császta néptáncegyüttes, vagy bárki, és ezt a termet kétoldali 
tükörfallal fogják megvalósítani. Lesz benne táncterem, kondicionáló terem, egy büfé és 
egyéb kiszolgáló helyiség. Ez az egyik eleme ennek a pályázatnak, a másik eleme, hogy 
a gimnázium kerítése mellett épül meg a bevezető út, amely teljesen a központi 
épületig fog tartani. A parkolót az Edelényi Járási Hivatal mellett fogják megépíteni, az 
egész területen megoldják a csapadékvíz-elvezetést, a központi területre építenek meg 
egy rendkívül komoly játszóteret, és természetesen kiépítik a belső közvilágítást is, 
aminek egy része már készen van, de a bejárat és a parkoló felé bővíteni fogják. A 
másik blokkja ennek a pályázatnak az Oltalom Óvoda melletti terület, a Malomárok 
területe, ahol egy un. tanösvényt fognak megvalósítani ennek a pályázatnak a 
keretében, amely érinti az egész Malomároknak a rendbetételét; egy néhány száz 
méteres tanösvényt fognak kialakítani, ahol kulturált körülmények között lehet majd 
eltölteni az időt. 
Következő elnyert pályázat: kerékpárút építés, elnyert támogatás bruttó 450.000.000 
Ft, megvalósulása 2019. év vége. A kerékpárút gyakorlatilag át fogja szelni az egész 
várost, az egresi városrészből, az ipartelep szélétől fog indulni. A térképen jelölt piros 
szín azt jelzi, hogy épített kerékpárút valósul meg a fasor mellett, illetve a szántóföld 
szélén, ez tart egészen az egresi zebráig, majd a zebránál átjönnek az egyik sávval a 
menetirány szerinti jobb oldalra és mind a két oldalon menetirány szerinti két 
kerékpáros sáv kerül megvalósításra. Ez tart egészen a Borsod ABC-ig. A római katolikus 
és a református temetőkanyarban apróbb problémák vannak, ott elég szűk a lehetőség, 
ezért az ÉMÁSZ oszlopokat át kell helyezni, hogy a kerékpárút el tudjon férni. A 
katolikus temető felé eső oldalon zárt csapadékvíz-elvezetést fognak megvalósítani, a 
másik oldalon nem lesz csapadékvíz-elvezetés, mint ahogyan eddig sem volt. A 
térképen sárgával van jelölve a Dankó Pista út. A kerékpárút a főúttól rácsatlakozik a 
Dankó Pista útra, amelynek megvalósul a szélesítése, illetve felújítása, és a 27-es útra, 
az Antal György útra a kicsatlakozás is teljesen át fog épülni. Ez a kerékpárút a Dankó 
Pista úton teljesen a városi köztemetőig, a Tölgyfa útig fog tartani. Ha tovább jönnek a 
belvárosban, akkor látható újra egy sárga felfestés, az a Tóth Árpád és Kővágó út, itt is 
megvalósul a kerékpárút, bár itt nem lehet külön sávval megoldani, mert keskeny az út, 
hanem piktogramos felfestéssel valósulna meg, úgy hogy a Tóth Árpád út kiszélesítése 
fog megtörténni, és majd itt térnek rá a Kővágó útra. 
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A Kővágó és az Ifjúság út közötti rész teljesen fel lesz újítva, aszfalt burkolatot kap, 
továbbá felújítják a kisvasúti hidat, mellyel a borsodi városrész régi igényét fogják 
kielégíteni. A borsodi szakaszon is két sávos kerékpárút valósul meg végig, ami a 
Kossuth úton köt ki a 27-es főútra. A Borsod ABC, Penny Market csomópontban a 
parkolón keresztül felfestéssel fognak az Oltalom Óvoda előtt végigjönni a Tompa 
Mihály útig. A Tompa Mihály útnál fog kicsatlakozni a főútra Finke felé, és a menetirány 
szerint szintén kétoldali kerékpársávval biztosítják a kerékpárutat, majd bejönnek az 
Árpád útra. Az Árpád utat felújítják és szélesítik is a kerékpárút miatt, amely egészen a 
Szociális Otthonig fog vezetni. 
A következő elnyert támogatás az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Egresi Óvoda 
telephelyének energetikai korszerűsítése. Elnyert támogatás: bruttó 80.989.488 
Ft. A beruházás szinte készen van, a kivitelező lassan készre fogja jelenteni a munkát. 
Mint említette ez energetikai beruházás; külső hőszigetelés, nyílászárók cseréje, 
napelem-rendszer megépítése történt meg. Gyakorlatilag az épület teljesen önellátóvá 
válik, nem kell majd áramszámlát fizetni.  
A szociális város-rehabilitációs pályázatot 429.000.000 Ft-ra tudták beadni. 
Eredmény-hirdetés még nem volt, a pályázat értékelés alatt van, de egész nyugodtan ki 
lehet jelenteni, hogy gyakorlatilag ez is a nyertes pályázataik között szerepel, annál is 
inkább, mert később lesz egy társa, ami nélkül nem működik, az un. város-rehabilitációs 
szoft pályázat, amelyre viszont már támogatási szerződésük van, és amelynek 
megvalósítását gőzerővel készítik elő. Tehát ez a kettő egymástól nem elkülöníthető, 
csak együtt mozog. Erre még nem kapták meg a támogatási szerződést. Ezzel a 
pályázattal szeretne néhány tévhitet eloszlatni, amely szóbeszéd tárgya a városban és 
különböző butaságokat lehet hallani ezzel kapcsolatban. Több elemből áll a szociális 
város-rehabilitációs pályázat, és tudni kell azt, hogy csak és kizárólag úgy lehetett 
beadni a pályázatot természetesen, ahogy ki volt írva, hogy a feltételeknek meg 
tudjanak felelni. Ez nem volt egyszerű, ugyanis nagyon szigorú feltételei vannak ennek 
a pályázatnak is. A pályázati kiírásban nagyon fontos elem volt az, hogy egy un. 
akcióterületet kellett megszabni, amit igazából nem is ők szabták meg, hanem a KSH 
adatai alapján az un. szegregátumban lehet megvalósítani. Magyarul a cigány lakosság 
által lakott területen. Edelényben négy ilyen telep van, a legnagyobb az egresi, ezért a 
„fő csapás” irány az egresi telepnek a rehabilitációja, érinti részben a Móra Ferenc úti 
telep rehabilitációját is, és még sok-sok minden tartozik hozzá, amely ismert a 
pályázattal kapcsolatban. Azért is volt fontos az egresi telepnek a bevonása ebbe a 
pályázatba, mivel közvetlen szomszédságában szeretnék megvalósítani az iparterületet. 
Ebben az állapotában, ahogy ez a telep van, nem biztos, hogy jó fényt vetne rájuk az 
ipartelep szomszédságában, a szeméthegyek és egyéb olyan problémák, amik 
fellelhetőek ezen a telepen, de közvetlen szomszédságában épül meg a kerékpárút is. 
Ebben a pályázatban szerepel a Bányász klub felújítása, amely évtizedes kérése az 
edelényi lakosoknak. Ezen pályázat keretében fog megtörténni a Bányász klub 
felújítása, ami közösségi funkciót fog ellátni, különböző rendezvényeket, kulturális, 
oktatás programokat tudnak szervezni majd ebben az épületben. Nagyon fontos, hogy 
ennek a pályázatnak a keretében térfigyelő kamerarendszert fognak kiépíteni az egresi 
telepen, 25 kamera kerül majd elhelyezésre. Tehát ezen túl nem lehet majd azt 
mondani, hogy „én kivittem a szemetet, a szomszéd meg nem vitte ki”, tehát tudni 
fogják - amit egyébként most is tudnak, csak most még annyira nem bizonyítható, - 
ezen túl tudni fogják, hogy ki az, aki az árokpartra önti a szemetét annak ellenére, hogy 
ott van mind a két kukája az udvaron.  
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Hulladékgyűjtőket fognak kialakítani úgy az Egresen, mint a Móra Ferenc úton, hogy ezt 
az állapotot, ami ott található, megszüntessék. Lesz egy rendkívül érdekes 
próbálkozásuk, és reméli, hogy be fog válni, - az Egres út déli részén, a víztorony 
melletti részen egy 1 hektáros területen közösségi kertet valósítanak meg az ottani 
lakosok részére, ahol megtermelhetik önmaguknak a mindennapi betevő zöldséget, és 
mindent, amit szeretnének. Hogy ez nem lehetetlen, bizakodik, és majd meglátják, 
hiszen Finke városrészen két esztendővel ezelőtt elindult egy program, szintén 
közfoglalkoztatottak végzik, ez az un. Pro Lecsó program, azt gondolja, hogy 
mintaértékű az, amit ott végeznek azok az emberek, ez egy 15 fős közfoglalkoztatási 
program volt. Tehát a jó példa megvan az egresiek előtt is, a finkeiek már 
bebizonyították, hogy lehet így is csinálni. Természetesen itt az Egresen nem 
közfoglalkoztatásban fogják a kertjüket művelni, nem fognak érte semmilyen pénzt 
kapni, saját érdeke lesz mindenkinek, hogy megtermelje a saját zöldségét. Az 
nyilvánvaló, hogy mindent biztosítanak majd ahhoz, hogy ezt az egy hektáros területet 
meg tudják művelni az ott lakó emberek. Úgy gondolja, hogy nyugodtan elmondhatja, 
aki ebben a programban, vagy a hasonló programban nem óhajt részt venni, annak 
nincs keresnivalója ebben a városban, annak máshol van keresnivalója. 
A következő eleme ennek a pályázatnak, hogy mindent megpróbáljanak biztosítani az 
ottani lakosoknak, hogy az egresi zöld területen egy bitumenborítású, kisméretű 20x40-
es futballpálya fog megépülni, továbbá egy játszótér és egy szabadtéri kondicionáló 
park. Ez is ebben a pályázatban fog megvalósulni azért, hogy be tudják bizonyítani azt, 
hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy az Edelényben élő cigány 
származású embereknek biztosítanak mindent. Most már ott pattog a labda, nekik kell 
bebizonyítani majd, hogy méltóak erre. 
A Miskolcról Edelénybe vezető útszakasz növényesítése is tervezve van, tehát 
díszbokrok, díszfák ültetése fog megtörténni. Mindezen fejlesztések érdekében kötelező 
önkormányzati tulajdonú, vagy önkormányzati tulajdonba kerülő lakások felújítása. Nem 
véletlenül, egyik eleme ennek a pályázatnak, amit sokan félremagyaráznak, mert 
hallanak ezt-azt ezzel kapcsolatban. Tehát elmondja még egyszer, hogy ennek a 
pályázatnak kötelező eleme önkormányzati tulajdonú lakások felújítása a cigánytelepen. 
Ebből a pályázatból az egresi telepen, részben a Móra Ferenc úti telepen fel fognak 
családi házakat újítani. Nem fog költözni senki sehová, akik benne laknak, azok fognak 
továbbra is ott lakni. E nélkül az elem nélkül ezt a pályázatot nem lehet megnyerni, nem 
lehet megvalósítani. Van egy másik lehetőség is, amin egy pillanatig sem gondolkodtak, 
hogy ha nem tudnak a telepen saját önkormányzati tulajdonú lakást felújítani, akkor a 
szegregátumban élőket lehetőség van a pályázatból beköltöztetni az integrált 
városrészbe. Tehát a kettő közül lehetett választani, ők azt választották, hogy helyben 
fognak felújítani családi házakat. Erről a pályázatról még nem kapták meg a hivatalos 
értesítést, és még a támogatási szerződés nincs aláírva, viszont az előbb azt is 
említette, hogy ez a pályázat együtt mozog, egymás nélkül nem létezik a 
következőkben ismertetendő szoft-program megvalósításával. Erre aláírt támogatási 
szerződéssel rendelkeznek, elnyert támogatás bruttó 130 millió forint, beruházási 
helyszín az egresi és belvárosi szegregátum. Félre ne értse senki, a tervezett 
tevékenységek elég sokrétűek, szociális munka biztosítása (legalább 180 főnek egyéni 
fejlesztési tervet kell készíteni.) Tehát a szegregátumban élők közül  180 embernek 
egyéni fejlesztési tervet kell készíteni, és még részét képezi majd egészségnapok, 
egészségügyi szűrések, sportnapok szervezése.  
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Lesz olyan is pénzügyi szakemberekkel, hogy adósságkezelési tréning és tanácsadás az 
érintett csoportnak, ezermester és háziasszony alapiosmeretek elsajátítása, 
gyermekeknek szakkörök, foglalkozások, fejlesztő programok szervezése, 
bűnmegelőzési és áldozattá válást megelőző rendezvények és a közösségi kerthez 
kapcsolódó oktatás szervezése. A készültségi állapot szerint januártól kezdik indítani 
ezeket a programokat. 
Ezek voltak az un. TOP-os pályázatok. Van még egy TOP-os pályázat, ami nemcsak 
Edelényre, hanem az Edelényi Kistérségre vonatkozik, az un. helyi foglalkoztatás 
együttműködések az Edelényi Kistérségben című pályázat. Itt az elnyert összeg 
bruttó 670 millió forint, a tervezett megvalósítás már zajlik, és 2020. május 31-ig tart. 
Itt nem Edelény volt a pályázó, hanem az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása, a 
konzorciumi partner a Megyei Kormányhivatal. A paktumiroda Edelényben került 
kialakításra. Itt is nagyon szerteágazóak a tevékenységek, amelyeket majd meg kell 
valósítani, ennek a pályázatnak rengeteg szakember igénye van, nem lesz egyszerű 
ennyi szociális és egészségügyi és különböző szakembert találni. Tervezett 
tevékenységek többek között a stratégiai dokumentumok elkészítése: helyzetelemzés, 
stratégia, igényfelmérések, munkaprogram készítése, 290 fő képzése, átképzése, pl. 
állatgondozó, biogazdálkodó, dísznövénykertész, erdészeti szakmunkás, kertész, gyógy- 
és fűszernövény termesztő, kerti munkás, zöldség- és gyümölcstermesztő, állattartó. 
Betanított fémipari szakmacsoportokban képzések, átképzések megvalósítása, pl. 
lakatos, csőszerelő, hegesztő, fémmegmunkáló. Minimum 145 fő támogatott 
foglalkoztatásban részesül ezekben az oktatásokban, átképzésekben, 5 fő pedig 
vállalkozóvá válást elősegítő támogatást kap majd. Így összesen 440 fő részesül 
támogatásban. A paktum aláírása a Kormányhivatallal november 30. 
A következő pályázat hasonló, ez az un. GYEP 2. program, melynek volt már egy első 
része, amikor a volt egresi iskola épületében dolgozott a megvalósító csoport egy része. 
Az un. gyermekesély programok megvalósítása, közel 500 millió forint az erre 
elnyert összeg. Az Edelényi Járás a megvalósítási helyszín, a körzeti szociális 
szolgálatok, ahol van az Edelényi Járásban Edelényen kívül: Szendrőben, Szendrőládon, 
Boldván, Borsodszirákon, Perkupán és Bódvaszilason. Itt kerül majd megvalósításra ez a 
pályázat.  Tervezett tevékenységek: rengeteg foglalkozás és rendezvény megvalósítása: 
sportnapok, falu- és városnapok, egészségnapok, táborok, szakkörök, képzések. 
Hiányzó szakemberek pótlása: pszichológus, szociális munkás, fejlesztő pedagógusok, 
szociálpedagógusok. 
Következő pályázat Edelény Város Önkormányzat ASP központhoz való 
csatlakozása. Ez alapvetően a hivatalt érinti, egy 9 millió forintos elnyert pályázatról 
van szó, amely az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereinek használatához 
szükséges eszközök beszerzését és üzembe helyezését jelenti, működő, az ASP központ 
által létesített keretrendszer és szakrendszeri szolgáltatások létrehozása, államkincstár 
által szervezett képzéseken való részvétel, az igazgatási, pénzügyi, iktatási 
munkatársaknak a részvételével. Gyakorlatilag ez egy a Kormány által elrendelt ASP 
rendszer, amelyet az ország összes önkormányzatának egy idő után meg kell 
valósítania, direktben be lesznek csatolva a magyar államkincstárhoz, a 
minisztériumokhoz. 
Következő pályázat a szennyvíz projekt. Ma délután kapták meg a konzorciumi 
szerződés módosított változatát, amelyet kedden kell Budapesten aláírni. Jelenleg az 
összes elszámolható költség 1 milliárd 21 millió forint, amelyből az elnyert támogatás 
bruttó 970.810.551 Ft, viszont ez az összeg még változik. 
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Ilyen sokáig azért húzódott el ennek a közbeszerzése és eredményhirdetése, mert 
központilag a kormány a konzorciumban még 500 millió forintot a forráshoz hozzátett, 
és ha jól tudja, most 5 milliárd az összforrás erre az egészre, és sok települést érint, 
főleg Nógrád megyei és egy kicsit távolabb fekvő településeket és Edelényt. Minden 
valószínűség szerint az edelényi megvalósításához is 120-150 millió forint körüli 
összeget központilag még hozzá fognak rakni. Itt alapvetően a szennyvíztelep 
rekonstrukciójáról van szó. Eredetileg az önkormányzatnak kellett megpályázni, majd 
menetközben a magyar állam magához vonta az összes ilyen pályázatot az országban, 
és ezért van az, hogy több település konzorciumban valósítja meg a pályázatát a 
Nemzeti Fejlesztési Programirodán keresztül. Tehát, amint említette a szennyvíztelep 
rekonstrukciója, 5 db közterületi szennyvízátemelő rekonstrukciója történik meg a 
Borsod, Tompa Mihály, a Bocskai, István király és a Napsugár úton. A Bocskai úti 
szennyvíz nyomóvezeték teljes rekonstrukciója megvalósul ebből a pályázatból, illetve a 
Tormás úti beton szennyvízvezeték rekonstrukciója. Az, hogy mikor fog elkezdődni, nem 
tudják, valószínűleg tavasszal elkezdődnek a munkák, megvalósítani 2020-ig kell. 
Ezek voltak a nyertes pályázatok. 
Következnek a bírálat alatt lévő pályázatok: 2016 és 2017 évben az önkormányzat 
folyamatosan nyújtott be pályázatot TOP, EFOP és VP forrásokra, melyek közül még 13 
pályázatnak nincs eredménye. Ezek mellett a Művelődési Központ is nyújtott be 
pályázatokat EFOP forrásokra, amelyről még szintén nincs döntés. 
Bírálat alatt lévő pályázat a „Jó szerencsét Császtán” – Edelény térségének 
bányászmúltját bemutató tematikus élménypark. Igényelt támogatás: 462.000.000 
Ft. Beruházási helyszín a Császta-szőlőhegy, tervezett megvalósulás 2021 vége. 
Tervezett tevékenységek: az edelényi bányászat emlékét őrző interaktív földalatti 
bemutatóhely, tematikus pihenő és játszópark, látogatókat fogadó épület (előadó- és 
kiállítótér, ajándékbolt, büfé). 
Szintén TOP-os pályázat a Mátyás Óvoda és Bölsőde II. épületének a felújítása, 
ahol 3 bölcsődei és két óvodai csoport található. Ez az épület elég rossz állapotban van, 
és ha sikerül megnyerni ezt a pályázatot, akkor a teljes felújítás mellett ez az épület is 
nyeregtetőt kap a jelenlegi lapostető helyett, amely lényeges eleme a felújításnak. 
Ennél a pályázatnál igényelt támogatás bruttó 250.000.000 Ft. 
A másik pályázat a kohézió erősítése Edelényben és térségében címet viseli. Az 
igényelt támogatás bruttó éréke 120.072.950,- Ft. Ezt a pályázatot konzorciumban 
nyújtották be; Edelény, Boldva, Mucsony, Izsófalva, Rudolftelep, Ziliz, Sajóecseg, 
Sajósenye, Hangács. A helyszín, az említett települések. A tervezett tevékenységek: a 
területi és társadalmi hátrányok következményeinek, a szegénység mélyülésének, 
újratermelődésének és területi terjedésének mérséklése, mélyszegénységben élők 
integrációjának előmozdítása, információs pontok létrehozása, megújított helyi 
esélyegyenlőségi program elkészítése, helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése, 
meglévő fórumainak fejlesztése – ez 12 új programot jelent – közösségi interjúk 
készítése (60 db) és eredményeinek megvitatása (12 alkalom), közösségi akciók, 
tevékenységek,események megvalósítása (24 alkalom). 
Következő pályázat az edelényi és borsodsziráki gyermekek részére kulturális és 
ismeretterjesztő foglalkozások. Igényelt támogatás 14.515.000,- Ft. Beruházási 
helyszín: Mátyás Óvoda és Bölcsőde, a Szent Miklós Gör.kat. Általános Iskola és Óvoda, 
Borsodi Általános Iskola, Bartók Béla Általános Iskola Borsodszirák, Szent János Gör.kat. 
Gimnázium, Edelényi Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola.  
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A tervezett megvalósulás 2018 vége. Tervezett tevékenységek: Helytörténeti (havi) 
szakkör, heti sakkszakkör, iskolás témanapok: épített és természeti értékeink, 
zenetörténet, bábkészítés és bábozás, hagyományőrző kulturális órák, szavalóverseny, 
óvodás mesék, témanapok fejlesztő kulturális órák, olvasótáborok, színházlátogatás. 
Összes bevonandó gyermek száma: 100 óvodás és 750 iskolás gyermek. 
Következő benyújtott pályázat a Borsodi Tájház csűr épületének infrastrukturális 
fejlesztése. Igényel támogatás 57.870.000 Ft. Tervezett tevékenységek: Borsodi 
Tájház csűr épületének felújítás, hogy egész évben alkalmas legyen oktatási és 
ismeretterjesztési célokra, illetve múzeumi tanulmánytár (szórakoztató elektronika 
1940-1990 közötti készülékekből) kialakítása. 
Következő benyújtott pályázat: Esély Otthon! Itt az igényelt támogatás 200.000.000,- 
Ft. Ez is egy olyan pályázat, ami félremagyarázható, ugyanis itt is önkormányzati 
tulajdonú bérlakásokról van szó, ezeknek a felújításáról, a város különböző részein. A 
tervezett tevékenységek a következők: 18-35 éves korosztály életkörülményeinek és 
foglalkoztatási lehetőségeinek segítése, önkormányzati lakások felújítása – pl.: István 
király útja 46., Borsodi út 4., ÉMÁSZ-ház, a Szentpéteri úti ingatlanok, a finkei posta 
épületében lakások kialakításával. Ehhez kapcsolódik, és a pályázatnak elengedhetetlen 
része az ösztöndíj program, a helyben és környéken elhelyezkedő szakmunkásoknak és 
diplomásoknak, személyre szabott felkészítés a munkaerőpiacon való érvényesüléshez, 
motivációs tréningek. Lefordítva, ez a pályázat arról szól, hogy az önkormányzat 
tulajdonában álló szociális bérlakásokat fel tudják újítani ebből a pályázatból. Ezek az 
ingatlanok jelen pillanatban mind üresen állnak. Felújítás után olyan 18 és 35 év közötti 
fiatalokat tudnak beköltöztetni, aki dolgoznak és dolgozni akarnak a jövőben is, akik 
tanultak, és akik tovább akarnak fejlődni, tovább akarnak tanulni. Félre értés ne essék, 
hogy kiket akarnak ide betelepíteni. 
A következő pályázat egy EFOP-os pályázat: Komplex humánszolgáltatás 
fejlesztése. Ezt is konzorciumban nyújtották be: Edelény, Boldva, Szendrőlád, Lak, 
Abod, Hangács, Ziliz Önkormányzata. Az igényelt támogatás 249.999.096 Ft, ebből 
Edelényre 159.884.578 Ft jut. Tervezett tevékenységek: városi rendezvények és napok 
szervezés, álláskeresési tanácsadás: ezekből is látszik, milyen tudatosan próbálják a 
lakosságot felkészíteni az iparterületre érkező cégek által generált munkaerő-keresletre. 
Része a tevékenységnek a különböző szűrések, megelőző vagy prevenciós programok, 
sport- és egészségnapok. Helyi civil szervezetek és egyesületek támogatása 
(nyugdíjasok, sportklubok (sakk, billiárd, egyéb sport), további szervezet pl. Rákellenes 
Liga, Hegyközség, stb.- szakkörök, nyári napközis táborok, ösztöndíj-programok, illetve 
testvérvárosi rendezvények megvalósítása. 
A következő szintén egy EFOP-os pályázat, amely egy kapcsolódó pályázat, a már 
említett szociális város-rehabilitációs, az ahhoz kapcsolódó szoft, majd ez a harmadik 
lába ennek az együttesnek, térségi gyermek programok infrastrukturális 
támogatása. Magyarra lefordítva az önkormányzat tulajdonában álló rakacai üdülő 
épület teljes felújítását és berendezését jelenti. A tervezett tevékenységek: egy 22 
férőhelyes szállás kialakítása (külső és belső nyílászáró csere, hőszigetelés, 
akadálymentesítés, villamos-hálózat felújítása, belső burkolatok cseréje, 
fűtéskorszerűsítés, foglalkoztató termek kialakítása, udvarrendezés, eszközbeszerzés: 
bútorok, berendezések, fejlesztő eszközök, informatikai eszközök, sport- és 
játszóeszközök. Ennek a pályázatnak az értékelése is folyamatban van. 
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Következő benyújtott pályázat a külterületi utak fejlesztése és karbantartásához 
szükséges gépek beszerzése. Igényelt támogatás 110.544.848 Ft, melyhez kell 
önerőt tenni 5.818.152 Ft összegben. A beruházás helyszíne: Császta szőlőhegy. 
A tervezett tevékenységek: Császta szőlőhegyen meglévő külterületi földutak felújítása 
1888,82 m hosszban, a meredekebb szakaszokra aszfaltburkolat, a történelmi 
pincesorra bazalt kockakő burkolat van tervezve. Az önkormányzat részére 
útkarbantartó munkagépekhez megfelelő erőgép, hótoló és gréder beszerzését tervezik. 
Ezt a pályázatot konzorciumban tudták benyújtani Abod Község önkormányzatával, 
részükre függesztett hótoló és ágaprító gép kerül beszerezésre. 
A következő pályázat a Művelődési Központ felújítása, amely vidékfejlesztési 
pályázat, 50.000.000 Ft-ot lehetett igényelni, itt is kell önerőt hozzátenni 2.631.579 Ft 
összegben. Az 50 millió forint arra lenne elegendő a Művelődési Központnál, hogy a 
legsürgősebb beavatkozásokat elvégezzék. A statikai állapota már nagyon rossz ennek 
az épületnek, a tavaszi időszakban a lépcsők cseréje is elkerülhetetlen volt. 
A következő VP pályázat a közösségek ház felújítása, ez a panzió épületének 
felújítását jelenti. Itt energetikai fejlesztésre nyújtottak be 49.999.998 Ft értékben 
támogatási igényt. Ebben a felújításban benne van a külső homlokzat, padló- és 
padlásfödém hőszigetelése, homlokzati nyílászárók cseréje, fűtéshálózat korszerűsítése 
gázkazán cserével, padlófűtéssel, villamos-hálózat cseréje, energiatakarékos fogyasztók 
felszerelésével, napelem elhelyezése a tetőre. Ebből a panzióból közösségek házát 
szeretnék megvalósítani, ami szervesen tudna kapcsolódni a jelen pillanatban még 
előkészítés alatt álló, un. határon átnyúló pályázattal, amelyet a szlovák partnerrel 
közösen szeretnék benyújtani, és ez a ház teljesen ideális lenne annak meg-
valósítására. 
Szintén vidékfejlesztési pályázatot nyújtottak be az Idősek Otthona konyha-
fejlesztésére, nagyon sok gép, berendezés cserére szorul, de egyéb gondok is vannak 
a finkei konyhával, a fűtés, az elektromos hálózat, a vízellátás, csatornarendszer, 
gyakorlatilag minden elavult, ezt szeretnék felújítani. 
Szintén vidékfejlesztési pályázat a vásártér fejlesztése. Igényelt támogatás: 
49.998.497 Ft. Amennyiben ezt sikerül megnyerni, akkor egy teljesen kulturált új 
vásárteret tudnának a vásárba látogatóknak és ott elárusítóknak biztosítani. Terveznek 
fedett és nyitott elárusítóhelyeket is, illetve azon a részen, ahol büfé kocsik már hosszú 
évek óta üzemelnek, azt a részt úgy kialakítani, hogy ők elektromos áramot is tudjanak 
vételezni, illetve magát az étkező részt a büfék előtt fedetté szeretnék varázsolni. 
Van még egy KEHOP-os pályázat: szemléletformáló programok az 
energiahatékonyság és a megújuló energiák népszerűsítéséért Edelény 
városában, amellyel kapcsolatban az imént mindent elmondott. 
Ez a rengeteg fejlesztés, amit az imént ismertetett reményeik szerint meg fog valósulni. 
Munkatársait, akik ebben a hihetetlen, és tudást próbáló munkában részt vettek, illetve 
ennek az előkészítésében és majd a megvalósításában, ezúton is köszönetet mond, nem 
csak a maga, hanem a képviselő-testület és az egész város nevében. 
Ez az egyik része a városfejlesztési elképzelésének, és egy lehetséges folytatását is 
szeretné ismertetni. Egy évvel ezelőtt kezdődött egy történet, akkor gondolt egy 
merészet és írt egy levelet Lázár János miniszter úrnak. Ebben a levélben leírta, hogy 
nagyon sok fejlesztési igénye volna Edelénynek, ezért szeretné miniszter úr és a magyar 
kormány segítségét kérni az elképzeléseik megvalósításához. Erre a levelére április 13-
án kapott egy rendkívül pozitív választ, amelyben miniszter úr arra kérte, hogy egy 
kidolgozott anyagot küldjenek el részére. 
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Áprilistól, vagyis 6 hónapon keresztül dolgoztak jegyző úrral, városfejlesztési csoporttal 
egyetemben ennek az anyagnak az előkészítésén. Október első napjaiban küldték el a 
levelet a miniszter úr részére, amelyben nagyon sok mindent kért. 
Tulajdonképpen három részre bontható megfogalmazott kérésük, igényük. Az egyik, az 
Edelény Város Önkormányzata által megvalósítandó városfejlesztési projektek. Római 
II-vel jelölték az Edelény városát érintő, de nem Edelény Város Önkormányzata által 
megvalósítandó projekteket,  a III-at, mint a Kistérségi Társulás elnöke a térségi 
fejlesztést érintő, és nem Edelény Város Önkormányzata által megvalósítandó 
projekteket rakta egy csokorba. Dióhéjban szeretné ismertetni azokat a kéréseket, 
amelyeket elküldtek: Az iparterülethez a jelenleg rendelkezésre álló forrásigényük 
minden valószínűség szerint nem lesz elegendő, ezért 252.440.000 Ft-ot kérnek. A 
képviselőtársai tudják, hogy itt a területvásárlás és további olyan területeket is 
szeretnének megvásárolni, amelyek lehetőséget adnak egy második ütemre az ipari 
park majdani fejlesztésére, illetve még különböző dolgokat szeretnének megvalósítani. 
Szeretnének itt egy telephelyet létrehozni a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
részére, természetesen megfelelő méretű üzemcsarnokkal, tároló-csarnokkal, irodaház-
zal egyetemben. A következő kérésük a régi magtár épületének a hasznosítása, mely 
ipari műemlék épület, és amelynek gazdasági célú hasznosítását szeretné 
megvalósítani, többek között egy játszóházat benne, nyilván különböző kiszolgáló 
helyekkel, cukrászdával, büfével. Tavaly próbáltak pályázni vágóhíd megvalósítására a 
Belügyminisztériumnál a start közmunkaprogram keretében. Sajnos ezt a pályázatot 
elutasították, de most újra kéri a magyar kormánytól, miniszter úrtól, hogy biztosítsák 
számukra azt a lehetőséget, hogy a vágóhidat meg tudják építeni, nyilván a terület adva 
van Damak felé, a jelenlegi sertéstelepnél, ahová eredetileg is tervezték, amire 
egyébként építési engedéllyel rendelkeznek. Természetesen ennek keretében nemcsak 
egy vágóhidat szeretnének megvalósítani, hanem magát a sertéstelepet is felújítani, 
bővíteni, és olyan állapotba hozni, amit a mai kor követelményei megkívánnak. Ezek 
voltak a gazdasági funkcióra elküldött igényük. 
Az un. városi funkcióra elküldött kéréseik: 

- A rendezési terv készítése, amely részben folyamatban van, de sajnos nincs rá 
fedezetük 

-  A Nagy-Császta szőlőhegyre az ivóvízhálózat kiépítése – nemcsak az eddig 
meglévő dolgok miatt, hanem az imént vázolt turisztikai célú fejlesztés miatt is 
elengedhetetlen a Nagy-Császtára az ivóvíz kivezetése, 

- Sok-sok esztendővel ezelőtt javasolta, és nem fordult közvetlenül a magyar 
kormányhoz csak a Kormányhivatal vezetőjéhez annak idején, amikor felújították 
a hivatal épületét. Edelényben a Járási Hivatal hat telephelyen működik, ő már 
akkor javasolta, hogy foglalja el ezt az épületet a Járási Hivatal, ahol elférnek, az 
önkormányzat pedig kapjon arra lehetőséget, hogy egy kisebb új városházát 
tudjanak építeni a római katolikus templommal szembeni zöld területen, 

- A kolónia épület bontása, illetve még több lakás megvásárlása a városban 
szociális bérlakás céljára, szintén dolgozó, dolgozni akaró fiatalokról szeretnének 
gondoskodni a jövőben. 

- Egy térfigyelő rendszert szeretnének kiépíteni a városban. 
- Belterületi vízrendezést szeretnék megvalósítani. 
- A közelmúltban megvalósított belvárosi parkoló bővítése és burkolása. 
- Közel 300 millió forintot kért  edelényi belterületi utak felújítására. 
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A szabadidő-sport és turisztikai funkció fejlesztésére kérnek támogatást a Városi 
Sport és Szabadidőközpontra, a Művelődési Központtal kapcsolatban nagyon rég óta 
az a véleménye, hogy annak az épületnek nem szabad túl sokáig megmaradnia, 
mert előbb-utóbb össze fog dőlni, olyan állapotban van, tehát egy városi Művelődési 
Központ megépítésére kér támogatást 
- Az önkormányzat már 10 évvel ezelőtt megrendelt egy tervet a városi sportcsarnok 
megépítésére, ez a terv jelenleg is rendelkezésre áll. A következő kérés ez lenne a 
kormány felé.  
- Említette a turisztikai pályázatban, hogy az az összeg, amire lehetőség van ebből a 
pályázatból, a Földvárra nem elegendő, ezért a Földvár fejlesztésére kérnek a 
miniszter úron keresztül a magyar kormánytól egy egymilliárdos összeget. 
- Vannak olyan Edelényt érintő, de nem az önkormányzat által megvalósítható 
beruházások, amelyek rendkívül fontosak, és amelyek közül némelyikkel eléggé 
előrehaladott állapotban vannak, ez az új Bódva-híd, amelyre a Közútkezelő 
Nonprofit Kft. elkészíttette a terveket, melyre építési engedéllyel rendelkeznek. Az új 
Bódva-hídhoz elengedhetetlen az új védőgátnak a megépítése. A 2010-es árvíz óta 
csak egy apróbb helyreállítás történt. 
- Rendkívül fontosnak tartja a Borsod ABC melletti csomópontban egy 
körforgalomnak a megépítését. 
Ezek azok az elemek, amit nem tudnak kivitelezni, viszont rendkívül nagy szüksége 
lenne a városnak ezekre a fejlesztésekre. 
Harmadikként, amit említett kistérségi elnökként a nagyon régen óhajtott Rakaca tó 
rekultivációja, illetve a Bódva-völgyi kerékpárút megépítése. 
Információi szerint a levele célba ért, aminek a tartalmát dolgozzák föl miniszter úr 
munkatársai. Azt is el kell mondani, hogy ilyen anyagot nem túl sok önkormányzattól 
kapott még Magyarország kormánya, illetve miniszter úr. 
A város jövőjével kapcsolatban ennyit szeretett volna elmondani 

 
Ezek után kéri a közmeghallgatáson megjelenteket, mondják el kérdéseiket, 
felvetéseiket. 
 
Almási Csaba: A Bódva úton lakik, és azt kérdezné, hogy mikor lesz új, járható járda 
az utcának, amit a 2010-es árvíz tönkre tett. Mi az oka annak, hogy még nem valósult 
meg az új híd, annak kiszélesítése, és hogy új utat kapjanak. A gát sem lett rendbe 
téve, csak ott, ahol a gátszakadás volt. Miniszterelnök úr itt járt az árvíz idején, és azt 
mondta több alkalommal is, hogy Edelény  árvízkárosult részén mindent újjávarázsolnak 
és mindent megtesz, hogy támogatást adjon az újjáépítéshez. Kérdése az 
alpolgármester úrhoz, hol van ez megoldva. Az ígéretek hűlt helye maradt a 
miniszterelnök felől. Arról is szólt, hogy a biztosító sem fizetett volna kártérítést, ha nem 
lett volna polgármester úr, és ha nem intézkedett volna, hogy mérjék fel az öt utcában 
a károkat. A Bódva-híd és a Bódva utca között megépített járdát, az ebben való  
önzetlen fáradozást köszöni Polgármester úrnak és Nyíri Lajos úrnak. 
 
Polgármester: Nem térne vissza a Bódva-hídra és a gátra, arról már az előzőekben 
beszélt. Miniszterelnök úr itt volt már az árvíz másnapján, illetve a gátszakadás utáni 
napon és ő megígérte, hogy mindig oda fog figyelni Edelényre, és az edelényi emberek 
problémáira, Edelény fejlesztésére.  
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Mint a bevezetőben látható volt, azt gondolja, hogy az a rengeteg nyertes pályázat, 
amit megnyertek, az is bizonyítja, hogy miniszterelnök úr és a magyar kormány igenis 
figyel rájuk, és nem véletlenül ismertette dióhéjban azokat a kéréseket, amit tolmácsolt 
levél útján Lázár János miniszter úrnak és miniszterelnök úr felé. Biztos abban, hogy 
ezek a kérések, ha nem is teljes egészében, de bizonyos részben meghallgatásra fognak 
találni. 
 
Káli Richárd képviselő: A járdaépítésre reagálna elmondja, hogy az ott lakók nagyon 
sok lakossági fórumon felvetették ezt a problémát, ezekről a Kft-t és Polgármester urat 
is tájékoztatta, de nemcsak a Bódva út, a Tóth Árpád, az Újtemplom út járdaszakaszai 
szorulnak felújításra. Az idén elindult egy járdaépítési program, több helyen megvalósult 
a járdaépítés, amit ezúton is megköszön Polgármester úrnak és a Borsodi Közszolgáltató 
Nonprofit Kft-nek. Reméli, hogy ez a jövő évben folytatódni fog, és a balesetveszélyes 
járdaszakaszok megépítésre kerülnek. A Bódva depóniájával kapcsolatban elmondja, 
hogy 2016 márciusában írt egy levelet a Vízügyi Igazgatóság vezetőjének, akinek a 
kezelésében van a depónia, és feltette azt a kérdést, hogy 2010 óta milyen munkálatok 
és milyen események történtek a depóniával kapcsolatban. Válaszlevelében leírta, hogy 
folyamatosan figyelik a pályázatokat és amint kiírásra kerül egy pályázat a depónia 
megerősítésére, ill. magasításával kapcsolatban, azonnal meg fogják pályázni, és el 
fogják indítani ennek a dolgait. Úgy gondolja, hogy maga a Bódva-híd átalakítása, 
újjáépítése egy nagyon jó irány, hiszen ennek az előszele, és bízik benne, hogy a 
jövőben a gát is megerősítésre kerül ilyen formában, mint ahogy ezt igazgató úr meg is 
erősítette. 
 
Loj Balázs alpolgármester: Megköszöni Almási Csabának a felvetéseket, kérdéseket, 
mert fontos ezeket a dolgokat tisztázni. Mindannyian tudják, hogy a 2010-es árvíz olyan 
mély nyomot hagyott nem csak azokban a lakosokban, akik érintettek voltak az árvíz 
által, hanem azt hiszi, hogy egész Edelényre, az egész térségre elmondható, hogy nem 
felejtik el azt az esztendőt. Csak megerősíteni tudja, és csatlakozik Káli Richárd 
képviselőtársához, hogy a járdarekonstrukciók, ha nem is olyan ütemben, ahogyan 
szeretnék, de elkezdődtek, és biztos benne, hogy eljutnak a Bódva útra is, és orvosolni 
fogják előbb-utóbb a problémát. Valóban, miniszterelnök úr itt volt, és ott voltak 
mögötte, amikor azt ígérte, hogy újjáépítik Edelényt. Azt gondolja, hogy az a rengeteg 
árvízi rekonstrukciós pályázat, amit Edelény elnyert, többek között a Bódva út újra-
aszfaltozására is, de a Széchenyi, Katona József utat is említhetné, vagy ha 
visszaemlékeznek, hogy a kastélybejárat és a Borsodi út 4. előtti szakasz milyen 
állapotban volt, amikor itt volt a miniszterelnök úr és ezeket az interjúkat adta, és 
valóban nem tudott továbbmenni a Borsodi út szélénél, - tehát ahhoz képest egy 
újjáépített állapotot láthatnak. Amit felvázolt polgármester úr az elmúlt másfél órában, 
azt hiszi, bizonyíték arra, hogy az újjáépítés nem áll meg ott, hogy helyreállítják 
összetört, víz által szétzúzott épületeket, épületrészeket, utcákat, járdákat, hanem  
folytatódik ez az újjáépítés, Edelény újjáépítése. A depóniával kapcsolatban Káli Richárd 
képviselő úr elmondta, hogy milyen választ kapott a levelére, és valóban ők is mindig 
mondták, hogy mi lesz itt, nem erősítették meg a gátakat, és mi van, ha hasonló 
helyzet alakul ki. Mindig azt mondták válaszul, hogy Boldvától Hidvégardóig 
záportározók épültek, és mindig szkeptikusan fogadták, hogy hát nem biztos, hogy 
megoldást jelent, és az lenne a jó, a látványos megoldás, és az adna nagyobb 
biztonságérzetet az embernek, ha a gátakat megerősítenék, magasabbra tennék. 
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Viszont ez év tavaszán volt az az állapot, amikor nagyon magas volt a Bódva vízszintje, 
és azt mondták a szakemberek, hogy egy hasonló állapotnak kellett volna 
bekövetkeznie, mint 2010-ben, és nem jött ki még csak a medréből sem a folyó. Azt 
gondolja, hogy azok a záportározók, valamint az újjáépített rakacai víztározó gát és az 
új szifonok, amiket beépítettek a rakacai víztározóba, azok teszik a dolgukat, és azok a 
vízügyi szakemberek, akik nála sokkal jobban értenek a dologhoz, azok tudták, hogy mit 
csinálnak, és mire költik a pénzeket. 
 
Füzéri István: Polgármester úr beszámolója végén említette a parkolókat, ami a 
piacnál van. Való igaz, jelen pillanatban bokáig érő sárban kell járni. Ennek a parkolónak 
másik fontos része is van. Nonszensz, hogy a gyalogátkelő helyen kell ki- és 
beközlekedni. Erre megoldást kellene találni, elég széles az a belvárosi út, be lehetne 
vezetni középtájon a gépjármű forgalmat. Másik felvetése a szelektív hulladékgyűjtés, 
ami a vásártéri részen csütörtöki napon történik, amikor a vásár is van, és ilyenkor nem 
viszik el a szemetet, két hét után szállítják a szelektív hulladékot. Nem gondolja, hogy a 
vásárnapot kellene áttenni, inkább a szállítás napját. A harmadik téma a Malomszög 
utca, amire rácsatlakozik a járműút, ott nincs levédve a Malomszög út, nincs kitéve a 
sarkára elsőbbségadás kötelező tábla. A járművek bátran kanyarodnak ki, jönnek a 
buszok is, pedig igazság szerint ott jobb kéz szabály lenne. Javasolna oda kihelyezni egy 
táblát. 
 
Polgármester: A belvárosi parkolóval kapcsolatban már elmondta a lehetőségeiket, a 
szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban viszont most szembesültek, hogy vásárnapon 
történik az elszállítása. Nyilván ezzel kapcsolatban a holnapi nap intézkednek. 
Alpolgármester úr tartja a kapcsolatot a Zöld Völgy Kft-vel, mint szolgáltatóval, 
természetesen átrakatják a járat időpontját egy másik napra. Sajnálja, hogy hamarabb 
nem jelezték a környéken lakók, mert akkor már régen megoldásra került volna ez a 
probléma. A közlekedési táblát pedig természetesen kihelyeztetik, és köszöni ezt az 
észrevételt. 
A bevezetőjében rengeteg mindent felvázolt a város jövőjével kapcsolatban, s ezért 
ezúton is szeretne köszönetet mondani Demeter Zoltán országgyűlési képviselőnek, aki 
nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy ezek a pályázataik sikeresek legyenek. 
 
Magyar Árpádné képviselő az egresi városrészre megálmodott fejlesztéseket köszöni 
Polgármester úrnak, a városfejlesztési csoport munkatársainak, akik figyelemmel 
kísérték ezeket a pályázatokat, és azoknak is, akik ezt tervezték, illetve akik részt vettek 
benne, és végezetül, de nem utolsó sorban Miniszterelnök Úrnak. 
 
Polgármester – mivel további kérdés, vélemény nem volt - megköszönte a részvételt, 
s a közmeghallgatást bezárta. 
 

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