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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 22-én a 

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

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

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

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

    Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője 
    Bari Sándor főtanácsos 
    Nyíri Lajos főtanácsos 
    Csabai Gyula Borsodi Közszolgáltató Nonprofit 
    Kft. ügyvezetője 
    Horváthné Ipacs Katalin Szociális Szolgáltató 
    Központ Vezetője 

 
 
Molnár Oszkár polgármester köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket, majd 
megállapítja, hogy a jelenleg 11 fős testületből 10 fő jelen van.  
Elmondja, hogy az önkormányzati törvény értelmében minden önkormányzat képviselő-
testületének évente egyszer, november 30-ig közmeghallgatást kell tartania. Ezek után 
kéri a közmeghallgatáson megjelenteket, mondják el kérdéseiket, felvetéseiket. 
 
Slezsák Lajos Semmelweis utcai lakos szószerinti hozzászólása. 
„Polgármester Úr, Jegyző Úr, Tisztelet Képviselő Testület, Kedves más Jelenlévők! 
A természetvédelemről és a környezetvédelemről szeretnék szólni, úgy ahogy 
Edelényben ezek megvalósulnak, de előbb néhány kérdést szeretnék a jegyző úrnak 
feltenni, melyekre tárgyilagos választ szeretnék kapni: 

 

1. Kt.46. § (1) A települési önkormányzat a környezet védelme érdekében elemzi, 
értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de 
legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot; az Ön törvényességi felügyelete 

mellett erre 2012. óta, amióta Ön a jegyző, miért nem került sor? 

2. Kt.46. § (1) A települési önkormányzat a környezet védelme érdekében 

b) önálló települési környezetvédelmi programot dolgoz ki ebben is az Ön 
törvényességi felügyelete mellett mulasztásos törvénysértés áll meg, amire 
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2007 –  2014 közötti GAZDASÁGI 

PROGRAMJA ezt külön is meghatározza, miért nem tudott erről? 
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3. Edelény belterület szabályozási terve szerint a volt gépállomás 814/26 hrsz-ú 
maradék, valaha osztatlan közös tulajdonú területe Lk-2 kisvárosias lakóterület 
övezete zártsorú beépítéssel, ezzel ellentétesen ki és milyen alapon engedélyezte 
több alkalommal az osztatlan közös tulajdon megszüntetését is eredményező 
telekosztást? 

4. Ennek beépítési szabályaira a HÉSZ és az OTÉK vonatkozó előírásai az irányadók, 
ezek előírásaival ellentétes rendeltetésű épületek, építmények elhelyezésére kinek 

a tudtával, vagy engedélyével került sor? 

5. A terület rendeltetése és használata nem térhet el egymástól, ezért adódik az a 
kérdés is, hogy kinek a tudtával, vagy hozzájárulásával folyik ott mezőgazdasági, 

illetve ahhoz kapcsolódó gazdasági tevékenység? 

6. Az István király útja a Deák Ferenc utcáig Vt-7 Településközpont vegyes terület 
övezete, jellemzően lakófunkcióval nagytelkes beépítéssel, tud-e arról, hogy ezen a 
területen az építési övezeti rendeltetéstől eltérő használattal állattartás is folyik, 
mit tettek eddig ez ellen? 

7. Az Antal György és Herman Ottó utak közötti terület Vt-8 Településközpont vegyes 
terület övezete, jellemzően lakófunkcióval, kistelkes beépítéssel, tud-e arról, hogy 
ezen a területen az építési övezeti rendeltetéstől eltérő használattal állattartás is 
folyik, mit tettek eddig ez ellen? 

8. Az állatok darabszámától függetlenül azok tartójának a tevékenysége megkezdését 
megelőzően azt a település jegyzőjéhez be kell jelentenie az Állategészségügyi 
szabályzat szerint, milyen nyilvántartást vezet Ön ezekről, és mit tesz abban az 
esetben, ha a bejelentett állattartást nem a falusias építési övezetben kívánják 
folytatni? 

9. A HÉSZ 15.§ (7) szerint Az utcai telekhatártól számított 25,0 méteren belül 
állattartó épület nem létesíthető. (8) szerint Az utcai telekhatártól számított 40,0 
méteren túl a telekrész nem építhető be, kivéve csűrépítmény, vagy méhes, e 
korlátozás kizárólag a falusias építési övezetre vonatkozóan szerepel, máshol nem, 

akkor azokra a helyekre mi vonatkozik Ön szerint? 

10. A HÉSZ IV. sz. jegyzék Állattartására szolgáló épületek védőtávolságai 
táblázatában az előbbitől eltérő távolságok is vannak, Ön hogy oldaná fel ezt az 

ellentmondást? 

11. A HÉSZ III. sz. jegyzék Közegészségügyi érdekek miatt betartandó védőtávolságok 
táblázatában a 10. Fertőzésveszélyes kockázatot jelentő létesítmény és a 11. Bűz 
és porkibocsátó kockázatot jelentő létesítmény védőtávolsága 1000-1000 méter 
lakó és szállás épülettől, melyek környezeti hatástanulmány támogató véleménye 
esetén legfeljebb 500 méterre csökkenthető, felhívta-e a figyelmet erre az ipari 

park kijelölés folyamán? 

12. Az Albán pékség 3-4 éve készült új tetőfedésének piros színe a felület több, mint 
2/3 részén a kiszálló koromtól, portól már befeketedett, beszürkült, a többit pedig 
a belvárosban járók szívták be, meg kellene vizsgáltatni a légszennyezés mértékét 
és egészségre káros hatását, megszüntetésének, vagy mérséklésének 

lehetőségét.” 
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Dr.Vártás József jegyző köszöni a kérdéseket, egy egész kérdéssort hallhattak, és 
megmondja őszintén, hogy mindet meg sem bírta jegyezni, ezért azt kéri, hogy írásban 

adja be, és minden kérdésére írásban fognak válaszolni.  

 

Slezsák Lajos közbe szól, hogy most kéri a válaszokat. 

 

Dr.Vártás József jegyző: Egyes kérdéseire tud válaszolni, egyes kérdéseire nem tud 
most válaszolni, tekintettel arra, hogy Edelény közigazgatási területén nem 100-200 db, 
hanem több ezer ingatlan került kialakításra az elmúlt évtizedekben, illetve 
évszázadokban. A Helyi Építési Szabályzatnak elég összetettek az előírásai, melyet 
sajnos nem tud a fejében megjegyezni. Írásban fog válaszolni a jogszabályban 
megadott 30 napon belül. A kérdések elején még tudta jegyzetelni, azt követően már 
nem tudta feljegyezni az összetett kérdéseket. Gyakorlatilag arról tudja tájékoztatni a 
jelenlévőket, illetve Slezsák Lajos urat, hogy 2011. május 16-tól Edelény város jegyzője, 
ettől az időponttól 2018. november 22-ig a Slezsák úr által idézett törvény szerint a 
beszámoló elkészítésre került és a képviselő-testület tárgyalta, többek között a mai 
napon is. Javasolja, hogy kövesse figyelemmel a honlapot, keresse vissza az anyagokat, 
ezt követően, ha nem találta, természetesen tudnak segíteni a kiküldésével. A 
Környezetvédelmi Program egy visszatérő probléma, polgármester úrral, alpolgármester 
úrral és a kollégákkal is sokat beszéltek már róla. Valóban, Edelény Város 
Önkormányzatának Környezetvédelmi Programja lejárt folyamatban van az előkészítése, 
ugyanakkor egy ilyen programnak az elkészítése több millió forint. Erre egyrészt 
fedezettel kell rendelkezniük, akkor tudnak rá kötelezettséget vállalni, illetve van egy 
másik dokumentum is, amelyre Slezsák úr is nagyon sűrűn hivatkozott, ez a Helyi 
Építési Szabályzat, annak mellékletei, a szabályozási terv, szerkezeti terv. A jelenleg 
érvényes jogszabályok alapján el kellene készíteniük minél hamarabb a városnak a 
teljesen új Helyi Építési Szabályzatát, valamint szabályozási tervét, szerkezeti tervét, 
természetesen az alátámasztó munkarészekkel együtt. Ennek a tervezése folyamatban 
van, a képviselő-testület nem kis vita árán biztosított fedezetet. Ennek a tervnek az 
elkészítése 10 millió forintba kerül, és legalább másfél év időtartamban, de a jelenlegi 
változó szabályok alapján úgy saccolja, hogy legalább 2-3 év lesz, mire be tudják 
fejezni. Természetesen eddig és most is minden dokumentum a honlapon megtalálható 
– www.edeleny.hu – a közérdekű információk alatt, a hatályos szabályozási tervek, az 
Integrált Településfejlesztési Stratégiától kezdve elég sok dokumentum megtalálható. 
Azt tudja ezzel kapcsolatosan elmondani, hogy az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek 
nem több száz, hanem több ezer feladata van. Valóban igaz, hogy a környezetvédelmi 
program készítésében csúszásban vannak, de reméli, hogy a jövő évben már ebben is 
előre tudnak lépni. A felvetett kérdések kapcsán felsorolt és érintett utcák, mint az 
István király útja, Deák Ferenc, Antal György, Semmeweis, a Herman Ottó, Bólya utca 
is, sőt a Korányi utca is, amelyekre hivatkozott, - azt tudja mondani, ha válaszolni tudna 
minden kérdésre, hogy nem biztos, hogy megtehetné, tekintettel arra, hogy Slezsák 
úréknak van folyamatban hatósági ügyük, eljárásuk, melyhez kapcsolódóan az elmúlt 
napokban érkezett dokumentumok alapján építésrendészeti eljárás is van folyamatban. 
A törvényes előírásokat akkor tartják be, ha megvárják az eljárás végét. Az állattartási 
problémák nemcsak ezekben az utcákban, hanem a teljes városban igen nagy kihívást 
jelent a következők miatt. A 2010-es évet követően, éppen a gazdák segítése céljából a 
helyi önkormányzatoktól gyakorlatilag elvették az állattartásra vonatkozó 

rendeletalkotási jogot.  

http://www.edeleny.hu/
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Ennek eredményeképpen hatályon kívül kellett helyezni minden önkormányzatnak az 
állattartásról szóló rendeletét. Innentől kezdve, és amire hivatkozik Slezsák úr a Helyi 
Építési Szabályzatnak a jegyzékét, ami függelék, az nem  a helyi jogszabálynak a része, 
a függelék a jogszabálytól függetlenül cserélhető. Tekintettel arra, hogy nem a 
jogszabály része, ezért nem is kötelezően betartandó jelen pillanatban ezek a távolsági 
előírások jelenlegi információi alapján. Természetesen, amennyiben Slezsák úr átadja a 
listáját, mindenre tételesen válaszolni fognak. Az hogy a telekalakítások a hivatkozott 
gépállomáson hogyan történtek, nem tudja. Azt sem tudja, hogy voltak telekalakítások. 
A polgármesteri hivatalban 45-en dolgoznak, - korábban 65-esn -  a telekalakításokat a 
Földhivatal eljárása keretében hagyják jóvá, a vázlatokat a Földhivatal záradékolja, ezen 
belül pedig a jegyző  szakhatósági állásfoglalást ad ki. Azt nem tudja elképzelni, hogy 
bármelyik kollégája törvénysértő módon adott volna ehhez a földhivatali eljáráshoz 
szakhatósági állásfoglalást. Természetesen itt is egyedi ügyről van szó. Azt szeretné 
mindenképpen elmondani, hogy a közmeghallgatás célja az olyan közérdekű 
problémáknak a felvetése és megtárgyalása, melyek nem konkrétan személyekhez 
kötöttek. Tehát örül, hogy név nem hangzott el, természetesen tudja, hogy milyen 
nevek, milyen problémák vannak a jegyzék mögött. A problémák egy részével a héten 
is foglalkoztak, konkrétan a Semmelweis és a Bólyai út végén található gépállomáshoz 
kapcsolódóan. El kell mondani, hogy a Semmelweis és a Bólyai út végén található egy 
összekötő út az ingatlan-nyilvántartási állomány szerint. Az ott lakók biztosan 
emlékeznek arra, hogy valaha volt-e ott átjárható út az északi oldalon a Semmelweis és 
a Bólyi út között. A térképet pont a héten nézték Nyíri Lajos kollégával, térképi állapot 
szerint van, tehát nem tudja, hogy mivel tennének jobbat a Semmelweis és a Bólyai út  
lakóinak, ha ezt az utat megnyitnák és körbe lehetne közlekedni, vagy ha így hagyják, 
de a problémát meg fogják vizsgálni. Az övezeti besorolást szintén megvizsgálják, mert 
az övezeti előírások akár a kertvárosi lakóövezet, akár a falusi, vagy a városközponti 
vegyes terület esetében sajnos nincs minden a fejében, a vegyes területből van hét 
darab a városban, és a többi szabályozási övezetből is, ezért azt tudja ismételten 
elmondani, hogy minden kérdésre külön választ fognak adni. Ismételten szeretné 
hangsúlyozni, hogy semmilyen törvénysértő dologhoz nem asszisztált, és nem is 

tehetné. 

 

Molnár Oszkár polgármester mielőtt visszaadná a szót Slezsák Lajos úrnak, arra 
kéri, legyen kedves úgy fogalmazni, hogy még a gyanúja se merüljön fel, hogy valakit 

gyanúsítgat ártatlanul. 

 

Slezsák Lajos elnézést kér, semmilyen személyeskedés nincs ebben a dologban, de az 
önkormányzatokról szóló törvény világosan kimondja, hogy a testület fölött a 
törvényességi felügyeletet a jegyző gyakorolja, tehát ezek a kérdések jogosan szólnak a 
jegyző irányába, tehát nincs itt semmilyen személyeskedésről szó. A másik dolog; neki 
ugyan van ügye különböző hatóságoknál, de ő ezt az ügyet ebben a kérdésben nem 
említette. A kérdéseit közügyekben tette fel, és az azzal kapcsolatos állásfoglalását is 
abban fogja megfogalmazni. Az ő ügye véletlen, vagy nem véletlen egybeesés, hogy 
szóba került. Az első válaszra, hogy a képviselő-testület foglalkozott a környezetvédelmi 
tájékoztatással, elmondja, hogy a törvény nem a testület tájékoztatását mondja ki, 
hanem a lakosság tájékoztatását mondja ki. Az, hogy programot dolgoz ki, nem új 

keletű dolog. 
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Az építésügyi törvény kimondja, hogy abban az esetben, ha valamilyen teleknek 
megváltozik az építési övezeti besorolása, és ebből a tulajdonos kárt szenved, akkor 

kártérítés, vagy pedig kárenyhítés jár számára, attól függően, hogy milyen vonatkozású.  

A Helyi Építési Szabályzatnak a jegyzékére vonatkozó részét csak azért vetette föl, mert 
a HÉSZ 15. § (7) bekezdése világosan kimondja azt, hogy a telekhatártól 25 m-en belül 
nem létesíthető állattartó épület, viszont a jegyzéke szerint ez nem így van. A válaszra 

történő reagálása után szeretné elmondani, hogy miért is tette fel ezeket a kérdéseket. 

A kérdések nem véletlenek, nem csak róla, hanem számos, a kérdésekben említett 
területen, vagy azok közelében élők aggodalmáról szólnak, továbbá számtalan helye, 
területe lehet még a városnak, ahol ugyanezek a felháborító és egyben birtokháborító 
jogellenes magatartást fel lehetne lelni. Az Alaptörvény szerint a tulajdon társadalmi 
felelősséggel jár, a Ptk. pedig rögzíti, hogy a tulajdonost tulajdonjogának tárgyán 
jogszabály és mások jogai által megszabott korlátok között illeti csak meg a jogi 
hatalom, vagyis a tulajdonnal, annak használatával nem lehet mindent megtenni, 
márpedig a kérdésekben említett ingatlanok tulajdonosai gátlástalanul épp az 
ellenkezőjét teszik. Ők, az érintettek nem kötelesek elviselni, hogy a volt gépállomás 
területén gyakran a kora hajnali és a késő esti órákban pihenésünket zavaró zajos 
munkát végezzenek. Nagy monstrum gépeikkel olyan hangos robajjal közlekednek a 
keskeny úttesten, hogy a padkák porát felverik, és lakóépületek beleremegnek. A ki- és 
visszavonulásukkal érintett utcák lakóit fellármázzák különösen a melegebb 
időszakokban, amikor nyitott ablakok mellett lenne a legjobb aludni. Sokszor félve lesik 
a szél, vagy a szellő irányát, hogy a volt gépállomás területén folyó tevékenység 
keltette és a gépek által felvert padkapor miatt be kell-e szedniük a száradó ruhákat, 
vagy a koraestére tervezett szalonnasütés, vagy kerti parti közben feléjük fogja-e hozni 
az undort keltő disznóbűzt. Megítélése szerint a kifogásolt tulajdonosi tevékenységek, 
magatartások rosszhiszeműek és jogszabálysértők még akkor is, ha azokhoz a 
hatóságok tevőlegesen hozzájárultak, vagy statisztáltak, vagy hallgatólagosan szemet 
hunytak, az ő birtokaikat tilos önhatalommal, jogalap nélkül háborítják. Jegyző úr 
moshatja kezeit a birtokvédelmi igényükkel kapcsolatban, mert ez a sokukat érintő 
birtokháborítás már több mint egy éve fennáll, érvényesítésére csak bírósági perben 
volna lehetőségük, vagy pedig a Ptk. szerint e tilos önhatalom ellen ők, mint birtokosok  
- a birtok megvédéséhez szükséges mértékben – önhatalommal  ők is felléphetnek. De 
ennyire nem kellene konfrontálódni, ezért a hatósági és az önkormányzati közös 
fellépéssel kellene e jogtalan állapotot megoldani, mégpedig úgy, hogy a kifogásolt 
állapotokat megelőzőhöz képest kialakult környezeti minőségi visszalépés szűnjön meg, 
csak így tud eleget tenni az Alaptörvény Nemzeti hitvallásában és Alapvetésében, 
valamint az e követelményeket is teljesítő jogszabályokban foglalt előírásoknak. 
Mondandóját megerősíti az Alkotmánybíróság 13/2018. (IX. 4.) AB Határozata 
Indokolásának [19] pontja, melyből csak egy mondatot idéz: „A visszalépés tilalma 
elvének érvényesülésére az egyedi ügyekben eljáró jogalkalmazóknak is tekintettel kell 
lenniük a jogszabályok alkalmazása során.” 

 
Dr.Vártás József jegyző: Szerinte félreértés volt abban a személyeskedésben, 
polgármester úr nem így értette a személyeskedést, itt a kérdéssorban hangzottak el 
olyan dolgok, melyek cégnévre utalt, egyéb utalásokra értették. Nem személyével 
kapcsolatosan értették a személyeskedést.  
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Úgy gondolja, megfelelő választ adtak. Slezsák úr a második hozzászólásának elején azt 
mondta, hogy Edelény Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 2007-2014 
között időszakra volt, és hogy egyébként törvénysértőek, mert nem alkottak. Ebben a 
pillanatban is elérhető, és a Kormányhivatal törvényességi felügyelet keretében azonnal 
jelzett volna, ha nem alkotta volna meg Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2014. októberi választásokat követően – a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvényének megfelelően - a rendelkezésre 
álló hat hónapon belül. A testület elfogadta Gazdasági Programját, mely 2014-2019-es 
megbízatási időtartamra szól. Tehát Edelény Város Önkormányzata rendelkezik egy 
nagyon átfogó Gazdasági Programmal, mely 45 oldal terjedelembe e pillanatban is 
elérhető akár a hivatalban, akár az Interneten, sőt a BAZ. Megyei Önkormányzat 
honlapján is. Tehát ebben egy picit pontosítana, rendelkeznek Gazdasági Programmal, 
és nem törvénysértőek, továbbá rendelkeznek Integrált Településfejlesztési 
Stratégiával, Helyi Építési Szabályzattal, Szabályozási Tervvel, Szerkezeti Tervvel is. 
Béres Tibor képviselő úrnak a levelét természetesen a hivatal is megkapta, dolgoznak a 
kivizsgálásán, illetve a válaszoknak a megadásán, a jelzett problémáknak a megoldásán. 
Nem lesöprik a problémát, hanem meg fogják válaszolni a kérdéseket. A második 
hozzászólásában a sertésbűzre utalt, illetve a folyamatban lévő eljárásra, és igen ő erre 
gondolt, és ha jól tudja, egy nagyon átfogó eljárássorozat van az ügy mögött, és mint 
jegyző, nem mosni szerette volna kezeit, hanem egy összeférhetetlenségi ok miatt, 
eljáró szervet kért. Lehet, hogy Slezsák úr nem így gondolja, de ennél tisztább és 
átfogóbb, megnyugtatóbb megoldás nemcsak az Ön, hanem a környék lakóinak 
számára nem lehetett volna, mint hogy Sajószentpéter város jegyzőjét jelölték ki az 
eljárásra, aki a rendelkezésre álló információk alapján elég sok szakhatóságnak, többek 
között a környezetvédelemnek is megküldte a beadványát. Úgy tudja, hogy minden 
hatóság meg is vizsgálta, ebből kifolyólag vannak eljárások. Úgy gondolja, hogy ennek 
az eljárásnak lesz is eredménye. Tehát nem a kezét szerette volna mosni, hanem éppen 
az ügy terjedelmére, és az ügy fennállásának régi voltára tekintettel megnyugtató 
eljárást szerettek volna nyújtani a lakosság részére, mert nem csak Önt zavarja ez a 
probléma. Az eljárás végén meg fognak születni azok a döntések, melyek azokat a 
kérdéseket, amelyek akár az állattartó épületnek az elhelyezése vonatkozásában, vagy 
egyéb szakhatóságok vonatkozásában tett, fennállnak-e, illetve a szükségeseket el is 
fogja rendelni a hatóság. A birtokvédelem és a jogok érvényesítésének jogszabályi 
előírásait nem ők alkotják, még csak nem is a képviselő-testület, hanem a magyar 
országgyűlés, amely a Ptk-ról szóló 2013. évi V. törvényt elfogadta, vagy éppen a 
birtokvédelmi eljárásról szóló jogszabályokat megalkotta és kimondta azt, hogy 
amennyiben a probléma egy évnél régebben fennáll, akkor hogyan kell eljárni, hogyan 
kell megítélni, ki az eljárásra jogosult szerv, hogyan lehet ebben eljárni. Nem egyszerű 
a jog érvényesítésének az útja, de ez nem egyszerű a munkaügyi perekben sem, a 
válóperekben sem, a gyermekelhelyezésekben sem, sajnos a birtokvédelmi ügyekben 
sem, sőt a telephely-engedélyezési ügyekben sem. Szeretné ismételten hangsúlyozni, 
hogy nem lesöpörni szeretnék, nem a problémától szeretnének elfordulni, meg fogják 
vizsgálni, és válaszolni fognak minden feltett kérdésre. 
 
Bari Sándor főtanácsos elmondja, hogy munkakörénél fogva személyes érintettsége is 
van Slezsák úr hozzászólásával kapcsolatban, ezért úgy érzékelte, hogy válaszolnia kell. 
Úgy gondolja, hogy Slezsák úrnak van rálátása a településrendezési kérdésekre, 
szabályozásra, ezért gondolja, hogy egy kis szemléletbeli hozzáállást kellene tisztázniuk.  
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Azt gondolja, hogy a Helyi Építési Szabályzat, Rendezési Terv annak az előírása nem azt 
jelenti, hogy ami jelenleg azzal ellentétes, vagy nem felel meg a szabályozásnak, azt 
módosítani kell, azt fel kell számolni. A Településrendezési Terv arra való, hogy a város 
vezetése célt tűzzön ki, és meghatározza, hogy a jövőben merrefelé, milyen beépítéssel, 
milyen százalékkal, milyen telekalakítással, milyen célokat akarnak elérni. Példaként 
említené, hogy ha egy telekmegosztás nem felel meg a jelenlegi szabályozási 
előírásoknak, az nem jelenti azt, hogy azt a telket újra kell osztani, hogy megfeleljen a 
jelenlegi HÉSZ-nek, vagy ha a beépítési százalék vagy az épület elhelyezés nem felel 
meg, az nem jelenti azt, hogy le kell bontani. Ezt csak általánosságban és példaként 
mondta, és természetesen ez nem jelenti azt, hogy a lakosságot sértő egyedi kérdések 
esetében ne kerüljön sor felülvizsgálatra annak érdekében, hogy bizonyos tevékenység 
a jogszabályoknak megfelel-e, vagy működési engedélyben kiadott feltételeket 
betartják-e.  
 
Fodor Béla: Ők 1974-ben, amikor ideköltöztek, itt építkeztek. Jegyző úr azt mondta, 
hogy át kell nyitni a Semmelweis és Bólyai utcát. Ez igaz? 
 
Molnár Oszkár polgármester: Jegyző úr nem ezt mondta, a hangfelvételt majd 
vissza lehet hallgatni. 
 
Fodor Béla: Azért kérdezi, hogy miért kell átnyitni, mert ha eddig zsákutca volt, akkor 
nekik miért kell elviselni, hogy ott jöjjenek a teherautók, a kamionok. Ha egyszer zsák- 
utca volt, akkor legyen zsákutca, ne legyen megnyitva és közlekedjenek arra, amerre 
akarnak. Ha viszont átnyitódik, bontsák le az egész épületet. A Katona József útról 
kitiltották a nagy teherautókat, akkor innét miért nem lehet? 
 
Dr.Vártás József jegyző: A felvetés kapcsán visszatérne a Szabályozási Tervre, amit 
Bari Sándor kollégája is próbált mondani. A Rendezési Terv szabályozási lapján, ahol le 
van rajzolva, hogy hol mennek az utak, lehet-e építményt elhelyezni, milyen előírások 
alapján, ebben a jövőbeni, mintegy település telekalakítási, formálási tervben a 
Semmelweis és Bólyai út végén van kiszabályozva egy ingatlan, ami önkormányzati 
tulajdonú, és ezt a két utcát az északi végén összekötnék. Ő csak azt mondta el, hogy 
mi lenne jobb az utcában lakóknak, hogyha zsákutca maradna, vagy ha ezt a két utcát 
összekötnék. Tehát nem azt mondta, hogy meg kell nyitni, hanem, hogy a Szabályozási 
Tervben tervként ez ott szerepel. 
 
Béres Tibor képviselő: Az elhangzott problémák az ő képviselői körzetében vannak, és 
még annyit szeretne elmondani, hogy a lakossági fórumon elhangzott dolgokat 
továbbította a hivatalnak. Néhány problémára már sikerült megoldást találni, amik csak 
kisebb útburkolati javításokat érintett, de próbálnak úrrá lenni azokon a problémákon is, 
amelyek a lakosságot foglalkoztatják, illetve próbálják a minél jobb közérzetet 
biztosítani mindenkinek. Kéri jegyző urat, hogy a körzetét érintő kérdésekre a választ 
kapja meg ő is, mint a körzet képviselője. 
 
Slezsák Lajos elmondja, hogy három esetben történt a 2003-as rendezési tervhez 
képest olyan telekalakítás, amely ellentétes a 2003-as Szabályozási Tervvel. Az, ami 
most fel van téve az önkormányzat honlapjára az a 2013-as felülvizsgálat során készült 
Szabályozási Terv.  
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A 2003-as már nincs rajta, és az azelőtti sem azok is valamennyien – az 1973-as is – a 
gépállomás területét nem engedte abban a funkcióban. Mi erre vonatkozóan a törvényi 
előírás? Szó szerint idézi a törvényt: ”Ha az építmény, az építményrész felújítása, 
átalakulása, átalakítása területrendezési okokból vált szükségessé, ezek költségei, 
továbbá az épület használatának az átalakítás miatt történt korlátozásából eredő károk 
megtérítése, a munkálatok során bekövetkezett értékemelkedés levonásával a települési 
önkormányzatot terheli.” Tehát, ha megváltoztatnak egy területi besorolást, egy 
teleknek a használati módját, - márpedig a gépállomás területhasználati módját 
megváltoztatta az önkormányzat, vagy valamikor a tanács is, mint építéshatósági 
testület - akkor ezt a kérdést figyelembe kellett volna venni, kártalanítani kellett volna a 
valamikori tsz-et, vagy a tsz után ennek a területnek a megvásárlóját, amennyiben 
kérte volna. Ha meg nem kérte, akkor meg nem használhatja úgy, ahogy ő akarja. Ez a 
teljes kártérítés, és a kárenyhítés: ha a településrendezési okból az építmény, 
építményrész lebontása vált szükségessé, a tulajdonosnak kisajátítási kártalanításra 
vonatkozó szabályok szerint kártalanítani kell. Tehát ezzel kapcsolatban az a lényeg, 
hogy óvatosan kell bánni itt a településrendezési tervek készítésével, jóváhagyásával, 
mert ott, ahol megváltozik a telek használati módja, vagy az ingatlan használati módja, 
akkor számolnia kell az önkormányzatnak azzal, hogy a használati mód megváltozásával 
esetleg a tulajdonost, az akkori használót ilyen kár érheti, és ebben az esetben őt 
kártalanítani kell. Ilyenről nincsen szó a gépállomás területén. Arra nem kapott választ, 
hogy milyen alapon adtak oda több épületre építési engedélyt, tehát magtárra, 
szárítóra, stb. ilyenekre, amelyek ugyancsak bosszantják az ott élő lakosságot. 
 
Dr.Vártás József jegyző: Elmondja, hogy a rendezési tervek, illetve a Helyi Építési 
Szabályzatok ezek nem új dolgok, ezek nagyon régóta vannak, 10-20-30-40 éve is 
voltak rendezési tervek. A rendezési tervek nem úgy születnek, hogy megrajzolják őket 
és a testület hatályba lépteti, hanem egy jogszabályban lefektetett, nagyon hosszú 
véleményezési szabályrendszer útján kerülhetnek csak a testület elé, akkor több 
lépcsőben, megvan, hogy először mit kell kidolgozni, az alapján hogyan lehet tovább 
lépni, a lakosságot hogyan kell bevonni, a lakosságnak mikor, milyen lehetőségei 
vannak, hogy a kérelmeiket előterjesszék, az igényeiket érvényesítsék. Régen is úgy 
zajlott egy rendezési terv készítése, hogy minden esetben egy lakossági tájékoztatással 
indult, és Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete eldöntötte, hogy 
módosítja-e a rendezési tervét, vagy új rendezési tervet készít, véleményezhetik, 
benyújthatják javaslataikat. Ha ez a szakasz lezárult, akkor léphetnek tovább, akkor 
kezdték összerakni, ami után megint véleményezésre bocsátották nemcsak a lakosság 
felé, hanem a jogszabályban megjelölt 24 szakigazgatási szerv felé is, illetve a 
társönkormányzatok felé is. A lakossági fórum minden esetben megtartásra került. Az, 
hogy volt-e ez ilyen szinten figyelemmel kísérve, vissza fogja nézni, hogy megtudja, 
hogy az elmúlt évtizedekben volt-e e tekintetben a rendezési tervek készítésének során 
akár Slezsák úr, akár az ottani lakosság részéről megkeresés. Nem emlékszik arra, hogy 
2009 óta ebben a kérdésben jött volna megkeresés a rendezési terv módosítása 
kapcsán. Az, hogy milyen engedélyek voltak kiadva, nem tudja. Azért nem tudja, mert 
akármilyen furadolog, a jogszabály a jegyzőhöz telepíti az I. fokú építésügyi hatósági 
feladatokat, de annak is csak egy körét. Ugyanakkor a jegyző, aki nem rendelkezik 
felsőfokú szakképesítéssel ezen a területen, illetve nem rendelkezik építésügyi vizsgával, 
alá sem írhat egy engedélyt.  
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Dönteni és kiadmányozni csak olyan szakember tud, aki megfelelő képesítéssel és 
építésügyi szakvizsgával rendelkezik. Nem tudja elképzelni, hogy ők törvénysértően 
adtak volna ki építési engedélyt. 
 
Mata Miklósné: Virágüzlete van a Dankó Pista úton és jelen pillanatban útfelújítás 
folyik, kirakták az üzleténél a megállni tilos táblát a kanyar után. Több mint 20 éve 
működik az üzlete, jelenleg az autók nem tudnak megállni az üzlettel szembeni 
területen. Azt szeretné megkérdezni, hogy a munkálatok során lesz-e ott valamilyen 
tereprendezés, ahol esetleg meg tudnak majd állni az autók. Azt szeretné elmondani, 
hogy az üzlete előtt nemcsak a hozzáérkező vevők állnak meg, hanem azok is, akik a 
Kincsem parkolóját használták, ami most már le van zárva. 
 
Nyíri Lajos főtanácsos: A Dankó Pista utat a kerékpárút építése miatt szükséges 
korszerűsíteni, ami azt jelenti, hogy a 27-es főközlekedési útnál kiszélesítik a meglévő 
torkolatot, hogy a közlekedés biztonságosabbá váljon, mint jelen helyzetben van. A 
virágbolt előtt megálló gépjárművek jelenleg is akadályozták a gépjárműforgalmat. 
Kiszélesítik a becsatlakozásnak az elágazását, jelenleg ott nem lehet megállni 
gépjárművel pontosan azért, hogy a balesetveszélyes helyzeteket elkerüljék.  
 
Molnár Oszkár polgármester: Nyilvánvalóan nem volt egy normális állapot hosszú 
évek óta, ami az üzlet előtti parkolást illeti. Tényleg nem lehet, hogy megálljanak az 
autók pontosan ott, ahol közvetlenül ott van a kicsatlakozás a 27-es főközlekedési útra. 
Viszont ott van a terület a túloldalon, és ezzel kapcsolatban kollégája meg fogja keresni 
a virágbolt tulajdonosát, hogy a szembeni oldalon óhajt-e zúzottköves parkolót. Ennek 
sem hatósági, sem más szempontból akadálya nincs, tehát attól nem kell félni, hogy a 
boltnál nem tudnak megállni a vásárlók, csak nem a bolt ajtajában fognak megállni, 
hanem a túloldalon. 
 
Kaczvinczki József elmondja, hogy a Dankó Pista út elején a tavasz folyamán 
elkezdték a villanyoszlopokat kicserélni, a lakóházuk bejárójánál is van egy oszlop, és 
akkor kérdezte az ott munkálatokat végzőktől, hogy nem lehet-e beljebb tenni 2 m-rel. 
A válasz az volt, hogy nem kaptak rá engedélyt. Nem tudja, hogy az önkormányzat és a 
vállalkozó, aki csinálta, milyen kapcsolatban voltak ennek kapcsán, hogy nem volt 
eligazítás, hogy majd később el kell bontani. Tudomása szerint a Dankó Pista úton az 
utat is csinálni fogják, és ha megemelik az út szintjét, magasabb lesz a járdától, és így 
minden víz a járdán fog folyni. Kérdezi, hogy ennek az elvezetése hogyan lesz 
megoldva.  
 
Molnár Oszkár polgármester: A villanyoszlopokkal kapcsolatban van egy elég 
érdekes híre mindenki számára. A kerékpárút projektjét lassan két éve, hogy elkezdték, 
a pályázat beadása több mint két évvel ezelőtt történt, és már a tervezési szakaszban 
jártak, amikor derült égből villámcsapásként az ÉMÁSZ nemcsak a Dankó Pista úti 
oszlopot cserélte ki, hanem a temető kanyarban is kicserélt 7 db villanyoszlopot. Erről 
az ÉMÁSZ sajnos az önkormányzatot nem értesítette. Ez a hálózat az ÉMÁSZ 
tulajdonában van, és gyakorlatilag nem is köteles az önkormányzatot értesíteni. Akkor 
szembesültek a dologgal, amikor már végezték a munkálatokat, akkor pedig már nem 
hagyták abba, és nem érdekelte őket.  
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Most a kerékpárút építése nyomán nemcsak a Dankó Pista úti oszlopot kell arrébb 
helyezni az ÉMÁSZ-nak, hanem a temető kanyarban lévő, a tavaly évben berakott 7 db 
új oszlopot is hátrébb kell helyezniük, mert egyébként nem fér el a kerékpárút. A Dankó 
Pista úti vízelvezetéssel kapcsolatban elmondja, hogy ezt az utat egy útépítő mérnök 
tervezte, nyilván figyelembe véve a vízelvezetés problémáit is, és az biztos, hogy az 
aszfaltos út a lakatlan oldalra fog lejteni, tehát az a víz biztosan oda fog folyni, ami az 
úttesten képződik. A Dankó Pista út 3. számú és 5. számú ház előtt probléma a víz 
elvezetése, ami hosszú évtizedes probléma, gyakorlatilag ott nincs vízelvezetés csak a  
másik oldalon. Arra jelenleg nem lát lehetőséget sem, hogy az önkormányzat zárt 
vízelvezető árkot tudjon kiépíteni, mert rendkívüli drága, és a Dankó Pista út 7., 9. 
számtól kellene 27-es főútig megvalósítani. Itt valamelyest korrigáltak, a hét áteresz, 
betongyűrű régen betömődött, ami már nem látja el a funkcióját. Ezt most a jelenlegi 
munkálatok keretében helyreállították, és újra lehetőség lesz arra, hogy a Dankó Pista 
útról lejövő csapadékvíz a Kincsem-patakba át tud majd folyni. 
 
Szilágyi Adolf elmondja, hogy Edelénynek 2010 óta nagy gondja a Bódva-híd. Tudja, 
hogy polgármester úr többször szorgalmazta az új híd építését. Örülhetnek, hogy 2010 
óta nem volt olyan nagy vízhozam, hogy veszélyeztesse Edelényt, de sürgetni kellene az 
országgyűlési képviselőn keresztül minden kapcsolatot felhasználva, mert ha valami 
történik, ugyanaz fog bekövetkezni, mint 2010-ben. Azt kéri, hogy minden fórumon 
sürgessék. Köszöni Béres Tibor képviselő úrnak a közbenjárását, hogy az út kátyúzása 
megtörtént. A másik téma a fúrt kutakkal kapcsolatos, és a VTV-ben most is fut a 
képújságban, hogy be kell jelenteni az ásott és fúrt kutakat. Két hete megjelent egy 
újságcikk, és politikai körökben lehetett hallani, hogy két évvel meghosszabbítják a 
bejelentést, de erről még nem hallott, viszont az újságban tényként volt közölve, hogy 
el lesz halasztva. Jegyző úrnak van-e hivatalosan tudomása arról, hogy két évvel 
meghosszabbították a bejelentési kötelezettséget, vagy fennáll ez a kötelezettség, mert 
ez esetben kapkodni fog mindenki. 
 
Dr.Vártás József jegyző: Az elmúlt két hónapban a legtöbbet elhangzott kérdés a 
fúrt és az ásott kutak kapcsán jött hozzájuk. Azt tudja, hogy van hivatalos információ, 
mely úgy hangzik: Magyarország kormánya kezdeményezi, és az országgyűlés 
december elején tárgyalja és vélhetően jóvá is fogja hagyni azt a törvénymódosítást, 
amely következtében 2020. december 31. napjára tolják ki a 2018. december 31-ei 
határidőt. A tájékoztató levélben még az is le volt írva, hogy 2019. évben várhatóan az 
első hónapokban kerül majd sor azoknak a jogszabályoknak a megalkotására, melyek 
majd szabályozzák, és vélhetően könnyítik ezeknek az engedély nélkül, régebben 
létesített kutaknak a fennmaradási és üzemeltetési engedélyének a kiadását. Azt tudja 
mondani, hogy várjon mindenki türelemmel, és várják meg ameddig 2019 első 
hónapjaiban ezeket a szabályokat megalkotják. Erről fogják tájékoztatni a lakosságot. 
Aljegyző urat megkéri, hogy a VTV képújságában futó hirdetmény kerüljön levételre. 
Azt hozzáteszi, hogy a most hatályos jogszabályok alapján 2018. december 31. a 
határidő, de úgy gondolják, hogy a kormánynak az országgyűlésben minősített 
többsége van, így az álláspontját késznek lehet venni az ügyben. Azt javasolják az 
ügyben, hogy aki teheti, az várjon. 
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Molnár Oszkár polgármester: A Bódva-híddal kapcsolatban feltett kérdésre 
elmondja, hogy ennek a hídnak az újjáépítésére, illetve új híd építésére a Nemzeti 
Közútkezelő Nonprofit Kft. megrendelt egy tervet egy budapesti tervező irodától. A 
tervek el is készültek, a kiviteli engedélyes tervek is, ami nem sokára le fog járni, de 
természetesen meg fogják újítani. A legutolsó információ szerint a 2020-2022 közötti 
közútépítési ütemben van betervezve az edelényi új Bódva-hídnak a megépítése. 
Természetesen, ahol lehetősége van, megpróbálja sürgetni, ez magától érthető, mert ez 
problémát okozhat, ha ne adj Isten olyan árvíz jön, mint nyolc évvel ezelőtt. 
 
Béres Tibor képviselő: A lakossági fórumon felmerült, és levélben is jelezte a hivatal 
felé, ezért szeretné megkérdezni Polgármester urat, hogy lát-e arra esélyt, hogy 
valamilyen úton-módon a köztemető úthálózatát a jövő évben be tudnák tervezni, mert 
a halottak napja előtt is olyan állapotok voltak a csapadékvíz-elvezetés kapcsán, amit a 
lakosok panaszoltak, a hozzátartozóknak nagyon nehéz volt közlekedni. Az az úthálózat 
már személyi közlekedésre sem alkalmas, illetve a felső soron lévő csapadékvíz-elvezető 
ároknál pedig olyan vízmennyiség gyülemlik fel, hogy hiába vitt ki a Kft. oda zúzottkövet 
olyan sár képződött, hogy a gépkocsik sem tudtak járni. A jövő évben erre valamilyen 
megoldást kellene találni. A Kft-nek ezúton szeretné megköszönni a gyors munkáját, 
amit nem csak az ő körzetében, hanem Edelény több részén is látható volt a kátyúzás. 
Szeretné megköszönni a Kft. vezetésének azt is, hogy a katolikus temetőből segítgettek 
a szemét elszállításában. Itt szeretné felhívni a lakosság figyelmét, hogy a katolikus 
temető nem kommunális szeméttározó, és szíveskedjenek mellőzni a kommunális 
szemétnek az odapakolását, mert ez kegyeleti dolog is, illetve sok problémát is jelent 
mindenki számára. 
 
Darmos László: A Szentpéteri út végén lakik, 1984-ben építkeztek oda, és azóta az a 
kis bekötő út nincs rendbe téve, alig járható. Úgy látszik, ez a rész nem Edelényhez 
tartozik, ott semmilyen munkát nem végeznek, a szemételtakarítást sem, de főleg az 
utat, ami fontos lenne az ott lakóknak, hogy közlekedni tudjanak rajta. 
 
Molnár Oszkár polgármester: Ugyanazt tudja mondani, mint Béres Tibor képviselő 
úrnak a felvetésére is köztemető belső úthálózatával kapcsolatban, hogy nem sokára 
elkezdik a jövő évi költségvetés tervezését, és meglátják, hogy mi fér bele. Nyilván azt 
tudják, hogy Edelényben melyek azok a kritikus pontok, azok az utcák, ahol aszfaltozni 
kellene. Ez nem akarat kérdése, hanem pénzkérdése. Erre most nem tud konkrét 
ígéretet tenni, természetesen, ha egy mód és lehetőség van rá, akkor azt a rövid 
szakaszt megpróbálják megcsináltatni, ugyanúgy, mint ahogy a köztemetőben is. 
 
Fischer Ferdinánd képviselő: Tartott egy lakossági fórumot a Mátyás király úton, ahol 
felvetődött a hulladékszállítással kapcsolatos probléma. A társasházak lakói kérdeztek a 
szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan, mivel ott nem egyedi hulladéktároló 
eszközök vannak, hogy tőlük nem viszik el sem a zöld hulladékot, sem a szelektív 
hulladékot, ha kiteszik a konténer mellé. A társasházaknak a szelektív 
hulladékgyűjtését, hogyan lehetnek megoldani? 
 
Loj Balázs alpolgármester: Éppen a mai napon beszéltek a társasházak szelektív 
hulladékának az elszállítása kérdésében. Zavarban is van, mert képviselő úr azt mondta, 
hogy nem szállítják el. 
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Az volt a megállapodás, és egyfajta íratlan szabály is, ha átlátszó zsákban rakják ki, 
legyen az intézmény, közület, vállalkozás vagy lakos, azt elszállítják. Ez ügyben holnap 
felteszi a kérdést a Zöld Völgy Kft-nek, hogy ez működik-e, attól függetlenül, hogy 
átalakult a hulladékszállítás rendszere. Szerinte az átlátszó műanyagzsákban lévő 
hulladékot el kellene szállítaniuk a társasházi lakóövezetekből is. Kért egy kimutatást 
azzal kapcsolatosan, hogy a társasházakban a szelektív hulladékgyűjtő edényeket 
kihelyezhessék, amik rendelkezésre állnak, viszont addig, amíg nincsenek rendezve a 
társasházaknak a viszonyai, tehát nem alapítanak szövetkezetet, vagy nem alakítanak 
valamilyen intézményesült formát, addig nem tudják átadni a hulladékgyűjtő edényeket. 
Tehát, kell hogy legyen egy közös képviselő a társasháznál. Felszólításukra a legtöbb 
helyen ez megalakult, a Mátyás király úton is sok helyen, a Miklós Gyula úton mindkét 
társasházban. Viszont még van néhány társasház, ahol nincs közös képviselő, és addig, 
amíg nem választanak, addig nem tudják átadni a szelektív hulladékgyűjtő edényeket. 
Mondaná, hogy mely társasházaknál nincs közös képviselő: Mátyás király út 1., Mátyás 
király út 3., Mátyás király út 3/A., Mátyás király út 2., Mátyás király út 4. és Antal 
György út 16. 
 
Vécsei Ernőné kérdezi, hogy a kerékpárút meddig kerül megépítésre. Másik kérdése, 
hogy az Árpád úton a templomnál, illetve az óvodánál a járda mikor fog megépülni, 
rendkívül rossz és hiányos. 
 
Molnár Oszkár polgármester: A kerékpártú egésze a Szociális Otthonig fog 
megépülni. A járdaépítéssel kapcsolatos kérdésre annyit tud mondani, hogy elég sok 
problémájuk volt az elmúlt időszakban a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel, ezért 
történt néhány hónapja vezetőváltás. Gyakorlatilag a szeptember elejéig terjedő 
időszakot megelőző esztendőben semmiféle érdemi munka nem folyt a Kft. részéről. Az 
azóta eltelt jó két hónapban rengeteg mulasztást bepótolt az új vezetés, Csabai Gyula 
ügyvezető úr jóvoltából, és a Kft. dolgozóinak újfajta szemléletéből fakadóan. Éppen ma 
délelőtt arról is beszéltek ügyvezető úrral, hogy rövidesen leülnek egyeztetni a jövő évi 
közmunka-programra beadandó pályázatot, amelyet a Kft. be fog nyújtani, amelyben 
egészen biztos, hogy jelentős mértékű járdaépítést is tervezni fognak. Tehát az, ami 
néhány év óta szünetel a városban, a járdaépítési program, a jövő évben folytatódni 
fog. Ügyvezető úrban bízva, biztos abban, hogy ő végig járja a várost, illetve közösen 
végig fogják járni, és a legkritikusabb szakaszok újjáépülnek. Erre ígéretet is ad. 
 
Slezsák Lajos: Nem nézett annak utána, hogy mit mond a vonatkozó jogszabály arra 
vonatkozóan, hogy a közmeghallgatáson feltett és meg nem válaszolt kérdéseket hogy 
kell megválaszolni. Ő egy kérdését sem személyes indíttatásból tette, hanem közügyben 
tette, és az lenne a kérése, hogy a válasz is hasonló módon a köz részére is jelenjen 
meg. 
 
Molnár Oszkár polgármester: Erre annyit tud mondani, hogy a jogszabály úgy szól, 
hogy 30 napon belül írásban kell megválaszolni azokat a kérdéseket, amelyeket helyben 
valamilyen oknál fogva nem tudnak megválaszolni. Az pedig, hogy az ottani 
lakóközösség is tudomást szerezzen róla, ennél mi sem természetesebb, hiszen az előbb 
beszéltek róla, hogy Béres Tibor a körzet képviselője is meg fogja kapni a választ. 
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Korbély Györgyi Katalin képviselő a Katona József út kereszteződésével kapcsolatban 
elmondja, hogy ott az út beszakadt kb. két hónapja, ezért felvette a kapcsolatot Nyíri 
Lajos úrral, aki azt mondta, hogy a Borsodi Közszolgáltató Kft. fogja megcsinálni. A 
megkeresés óta eltelt két hét. A baj az, hogy akinek itt nincs helyismerete, és leesik a 
hó, valaki belemegy a gödörbe, ott törik ki az autó kereke. A másik probléma a 
Napsugár úr mögötti résszel kapcsolatos. Több ott lakó jelezte a kertek végén lévő gaz 
eltakarítását. Van még egy probléma, a Móra Ferenc úton felhalmozódott szemét, amit 
már a gaz is benőtt. Ennek elszállítását is valahogyan meg kellene oldani. 
 
Molnár Oszkár polgármester: Az első kérdés megválaszolására felkéri Csabai Gyulát, 
a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét. 
 
Csabai Gyula Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője: A jelzett kátyúval 
kapcsolatosan egyeztettek polgármester úrral, amivel kapcsolatban képviselő asszonyt a 
tegnapi nap folyamán kereste többször telefonon, de foglalt volt. A munkát a mai napra 
ütemezték, megkötött szerződésük még nincs a kivitelezési feladatokra, de 
természetesen szeretnék minél hamarabb elkezdeni, mert a probléma súlyát érzékelik. 
Abban maradtak polgármester úrral és Nyíri Lajos úrral, hogy mihelyt az időjárás 
engedi, akkor elkezdik a munkálatokat. Egyeztették, hogy a kátyú kapcsán, milyen 
rétegrendet alkalmazzanak. 
 
Korbély Györgyi Katalin képviselő felvetette még, hogy a Lévay út sarkánál is meg 
van süllyedve az út, illetve a Katona József út kereszteződésében azt is jó lenne 
kijavítani. Kérdezi, hogy erre mikor kerülhet sor. 
 
Csabai Gyula Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője: Elmondja, hogy a 
közfoglalkoztatás keretében 47 tonna aszfalt áll rendelkezésre, a probléma az, hogy a 
munkálatokat nem tudták folyamatosan végezni az időjárás miatt. A problémás részekre 
aszfaltvásárlásra van még keretük, és ha az idő alkalmas lesz a munkavégzésre, akkor 
még az éven megcsinálják. 
 
Káli Richárd képviselő: Minden éven felmerülő kérés idős lakosok részéről, ami nem új 
keletű. Az egyedül élő idős lakosok az SZTK-ba, kórházba, temetőbe nehezen tudnak 
kijutni, ha nem rendelkeznek gépjárművel, illetve ha a rokonság sem rendelkezik 
gépkocsival, hogy kivigyék őket. Szeretné kérni, ha megoldható a jövőben, hogy 
megvizsgálnák egy helyi járat bevezetésének a lehetőségét a városban, hogy az 
időseket akár a kórházba, SZTK-ba, a városi köztemetőbe való el- és visszajutásukat 
tudnák segíteni. 
 
Molnár Oszkár polgármester: Nyilván egy hagyományos 45 fős buszról szó sem 
lehet, hiszen nem lenne akkora kihasználtsága, hogy a Volánnak megérje üzemeltetni. 
Neki nagyon régen dédelgetett álma az, hogy egy kis buszt, egy helyi járatot 
próbáljanak meg Edelényben üzemeltetni, hogy óránként járna Borsodtól Finkén 
keresztül az egresi lakótelepig a temetőt is bekapcsolva. Emlékszik a képviselő-testület, 
hogy amikor elfogadták az ez évi költségvetési rendeletet, abban egy mikrobusz 
vásárlása is be volt tervezve, amely többek között szolgálhatta volna ezt a célt is, 
viszont sajnálatos módon az élet produkál különböző igényeket, és pontosan a mai 
ülésen tárgyalták a 10 millió forintos hitel felvételét, aminek az eredeti célja pontosan a 
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mikro-buszbeszerzés, amit sajnos most lakásvásárlásra kell fordítaniuk a mikrobusz 
beszerzése helyett. Úgy gondolja, hogy a képviselőtársai is hasonlóan, úgy mint ő, 
fontosabbnak tartották azt a célt, hogy a veszélyben lévő lakásokat vásárolják meg, 
hogy ne költözzenek máshonnét ide Edelénybe olyanok, akik nem idevalóak. Ő is 
szeretné, ha lenne egy ilyen kisbusza a városnak, de nem tudja, hogy ez mikor lesz. 
Pályázati lehetőség sajnos nem volt erre az elmúlt években, nem tudja, hogy a 
közeljövőben lesz-e ilyen pályázat. Ha lesz, természetesen fognak egyet szerezni, jövőre 
meglátják, hogy mennyire tudnak „nyújtózkodni” a költségvetésben.  
 
Sztankóné Sándor Ibolya képviselő: Megerősíti képviselőtársa igényét, számára is 
többen jelezték, és a városban valóban nagy igény lenne erre, mert nem működik taxis 
szolgáltatás, mert még ezt is megfizetnék az egyedül élő beteg emberek, hogy az SZTK-
ba, kórházba vagy a temetőre eljuthassanak. Másik téma; a múlt héten lakossági 
bejelentésre kiment a tájház utáni parkoló és a földvár alatti részre, ugyanis ott illegális 
szemétlerakó hely alakult ki. Szeretné kérni a Kft. ügyvezetőjétől, hogy ha lehet, 
szállítsák el mielőbb, mivel ez itt kirándulóhely és a Bódva partján van. Harmadik téma, 
hogy Borsodon van két olyan romos épület, a volt Postakocsi épülete életveszélyes, az 
ott lakók jelezték neki, hogy a tető be van szakadva, előtte buszmegálló van, nem 
beszélve arról, hogy sok gyermek közlekedik arrafelé. Tudja, hogy már alpolgármester 
úr ebben az ügyben már lépett, azt szeretné, ha mielőbb eldőlne, hogy mi lesz annak az 
épületnek a sorsa. A másik épületet illetően úgy tudja, hogy önkormányzati tulajdon, ez 
az un. régi ”Fidrus-ház”, ez az épület is életveszélyes. Ezt is meg kellene nézetni, és 
döntést hozni mi legyen az épülettel. 
 
Molnár Oszkár polgármester: Nem az a szándéka, hogy mindent rákenjen a Kft. egy 
évére, de azt az épületet régen le kellett volna bontani. Az éven mindenképpen el lesz 
bontva az a romos kis épület. A benzinkút melletti volt postakocsi kocsmával 
kapcsolatban aljegyző úr tud válaszolni. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: A romos épületeknél a bontás elrendelése I. fokon az Ózdi 
Járási Hivatal Építéshatóságának a hatásköre. Bejelentés alapján ennek az épületnek a 
rendbetételét, az elbontását az Ózdi Járási Hivatal elrendelte, a határidő szeptember 30-
án letelt. Tekintettel, hogy a kötelezett budapesti Kft. nem tett eleget ezen 
kötelezettségének, ezért ezt a tényt jelezték az Ózdi Járási Hivatal felé, és ma 
megküldték azt a határozatot, amelyben a Nemzeti Adóhivatal felé elrendelte a 
végrehajtást, mivel a végrehajtás az adóhivatalnak a kötelezettsége. Ma szintén 
érdeklődtek, és meg van pályáztatva a bontást végző személy, erre fog érkezni pályázat 
az Ózdi Járási Hivatalhoz, és le fogják bontani az épületet. 
 
Csabai Gyula Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője: Az illegális 
szemétlerakással kapcsolatban mondana néhány gondolatot.  A képviselő-testületnek 
van egy határozata, miszerint a Környezetvédelmi Alapból szavazott meg egy bizonyos 
összeget az illegális szemétlerakók felszámolására, amiről a Kft. kapott egy jelentést a 
közterület-felügyelőktől. Azt kell látni, hogy ezeknek a felszámolását most el fogják 
kezdeni, viszont, hogy csak érzékeltesse, a korábbi ügyvezetésnek volt az Edelényi 
Járási Hivatal Népegészségügy Osztálya részéről egy eljárása lakossági bejelentés 
alapján.  
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Mivel akkora mennyiségű szeméthalom gyűlt fel, és nem a város illegális lerakóiban, 
hanem a Nonprofit Kft. telephelye és a sportpálya közötti területen, hogy onnan nekik 
42 tonna szemetet kellett elszállítani, nagyságrendje bruttó 1.100 eFt. Igaz, hogy ebben 
a 42 tonnában legalább 4 tonna olyan hulladék is benne van, amit a régi katolikus 
temetőről szállítottak oda. Itt csatlakozna Béres Tibor képviselő úr által elmondottakhoz,  
hogy ott sajnos már olyan lakossági hulladékot találtak, mint pl. ruhákat és mindenféle 
használati tárgyakat. Azt látni, hogy a temető hulladék részét a lakosság egy része 
illegális szemétlerakó helyként használta. Hogy mi lehet a megoldás ennek 
felszámolására a későbbiekben, azt gondolja, hogy a képviselő-testületnek a 
későbbiekben mindenképpen van vagy lesz feladata, de igyekszenek. Itt kéri a lakosság 
segítségét is, és hogy ha ilyet lát valaki, hogy hozzák furikkal, utánfutóval a szemetet, 
és bárhová leöntik, akkor jelentés akár feléjük, akár az önkormányzat felé, mert ebben 
kell egy lakossági összefogás, hogy ezeket teljes mértékben fel lehessen számolni. 
 
Molnár Oszkár polgármester: Ügyvezető úr által elmondottakkal teljes mértékben 
egyetért. A közelmúltban fordult elő és sajnos Edelény területén elképesztő módon, hol 
itt, hol ott, időről időre elkezdődik az illegális hulladéklerakás, annak felhalmozódása. 
Több alkalommal sikerült különböző iratok alapján beazonosítani az elkövetőt az 
alapján, amit a szemétben találtak a munkatársai, aki lerakta oda a hulladékot. Ez ellen 
a személy ellen sikerült is fellépniük, ami nagyon ritka esete annak, amikor utol tudják 
érni az elkövetőt. Ő is arra kéri a lakosságot, hogy próbálják meg jelezni azt, ha valahol 
tapasztalják a város bármely területén az illegális hulladéklerakást. Nem győzik 
eltakarítani, évek óta sok-sok millió forintot költenek arra, hogy az illegális hulladék-
lerakókat megszüntessék. Sajnos el kell mondani, hogy nem csak a telepek környékén 
képeznek illegális hulladéklerakót, hanem a város azon pontjain is, ahol nem is 
gondolná az ember, ahol tisztességes, jó nevelt családok élnek. Kéri ő is a lakosságot, 
hogy közös erővel próbáljanak meg ezen a szemléleten változtatni, hiszen ott van a 
hulladékudvar, a lakosság oda beviheti a keletkezett hulladékát és fizetni sem kell érte. 
 
Lukács Bertalanné: Borsodon lakik a Déryné utcában, ahol évek óta problémájuk, 
hogy azon a keskeny kis közön közlekednek a nagy teherautók, és teljesen tökre teszik 
az utat. A házuk is veszélyben van, és azt tudni kell, hogy ez az út 3,5 tonnára van 
engedélyezve. Ott járnak be a fát szállító nagy teherautók pótkocsikkal. Lehet-e tenni 
annak érdekében, hogy ezt meggátolják, mert fittyet hánynak arra, hogy ki van téve a 
tábla. A rendőrségen is hiába voltak, nem történik semmi, s úgy látszik, hogy az itt 
lakók nem számítanak. 
 
Molnár Oszkár polgármester: Szó sincs arról, hogy nem számítanak, nincs olyan, aki 
nem számít ebben a városban. Az elmúlt időszakban a munkatársaival, Nyíri Lajossal, 
Sztankóné Sándor Ibolya képviselő asszonnyal többször beszéltek arról, hogy milyen 
megoldást tudnának tenni. Tudják nagyon jól, hogy ki van téve a súlykorlátozó tábla, 
azt is tudják, hogy figyelmen kívül hagyják a ténylegesen nagyobb teherbírású 
gépjárművek ezt a táblát. Ez a része a rendőrség feladata nem az önkormányzaté. Az 
önkormányzat nem tud büntetni, a rendőrség tud, ha valaki nem tartja be a közlekedési 
szabályokat, márpedig ez szabálysértés. Tudják azt is, hogy ott elég nagy kátyúk is 
vannak, ha esős az idő elég nagy tócsák keletkeznek, és a házakat, kerítéseket felverik 
az arra járó autók.  
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Egyszerűen tanácstalanok, és tegnap azt mondta képviselő asszony, hogy nincs más 
lehetőség, de fognak a ház mögött emelni valamilyen módon egy korlátot, hogy azt 
verjék fel az autók pocsolyával és ne a ház falát. Tehát értik és tudják a problémát, 
szeretnék megoldani, csak nem könnyű abban a nagyon szűk kis utcában. Tegnap 
javasolta Nyíri Lajos kollégának, hogy rakjanak ki vagy három fekvőrendőrt, hogy csak 
lépésben tudjanak haladni az autók. Ez is egy pici megoldás lehetne, nyilván nem 
végleges, de keresik a megoldást. Azt tudja ígérni, hogy a közeljövőben azokat 
úthibákat, süllyedéseket amik az aszfaltban vannak a Déryné úton, azokat korrigálni 
fogják. 
 
Loj Balázs alpolgármester: Az illegális hulladéklerakással kapcsolatban 
kiegészítésként elmondja, hogy az utolsó 3-4 alkalommal be tudták azonosítani, hogy ki 
rakta le a szemetet, és nem csak azokkal a módszerekkel, amit polgármester úr 
elmondott. Szeretné felhívni a lakosság azon tagjainak a figyelmét, akik úgy gondolják, 
hogy az erdő az hulladéklerakó, vagy a szántóföld, vagy a cserjés, hogy Edelényben 
egyre több köztéri kamera van, ami nagyon szépen megmutatja, hogy ki, mit és mikor 
szállít. Szeretné őket lebeszélni erről a tevékenységről különös tekintettel arra, amit 
polgármester úr is elmondott, hogy egyszerűen nem logikus kivinni a Császtai útra, 
vagy a vasút mellé a szemetet, mivel sokkal közelebb van a hulladékudvar, ahol 
ingyenesen lehet elhelyezni. 
 
Magyar Árpádné képviselő: A körzetéből felszólalt Darmos László úr, akinek igazat 
ad abban, amiről beszélt, ez az egy utca, amire még jobban oda kell figyelni, mert igaz, 
amit elmondott, hogy szemetes, és rossz állapotban van az út. Sok gyerek megfordul 
arra, a szemetet elszórják, a közmunkások mindennap járnak oda takarítani. A Borsodi 
Közszolgáltató Kft. ügyvezetője ígéretet tett, hogy kátyúzni fognak az Egresen is. Más 
témában elmondta, hogy utazása során tapasztalta – főleg ünnepnapokon -, hogy a 
buszpályaudvar nem volt takarítva, rengeteg szemét volt szétdobálva, amire oda kellene 
figyelni, nem beszélve arról, hogy látják a városon át utazók, mert lehangoló látvány, és 
az önkormányzatot szólják meg ezért, holott ez a feladat nem az önkormányzaté. Jónak 
tartaná, ha a Volán a buszvárókhoz rakna ki szemétgyűjtőt, mert nincs mindenhol, pl. 
az Egresen sincs. Elmondta még, hogy több olyan lakos kéri a menetrend módosítását a 
Volántól, akik a Boschba járnak dolgozni, mert a Miskolcról 10:50 órakor induló járat 
11:45 órára ér Edelénybe, és az autóbusz állomásról 30 percet jelent felgyalogolni az 
Egresre. Ezt a kérést Nyíri Lajos főtanácsos úrnál kezdeményezte azzal, hogy ebben az 
ügyben vegye fel a kapcsolatot a Volánnal. Következő téma, amely szintén egy kérés, 
hogy a volt egresi iskola és a Katona József utca közötti részen a közvilágítás bővítését 
kérné megoldani, mert elég sötét ez a rész, több lámpatestre lenne szükség. 
 
Nyíri Lajos főtanácsos: A kérést a Volánhoz továbbította, arról kapott tájékoztatást, 
hogy vizsgálják az ügyet. A közvilágítással kapcsolatban elmondja, hogy az ÉMÁSZ 
minden lehetőséget biztosít, közvilágítási lámpa kihelyezésére, általában 4-5 db-ot 
szokott az önkormányzatnak díjmentesen biztosítani. A közvilágítási lámpákat 
leghamarabb 2019. február és április között tudják kihelyezni. 
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Molnár Oszkár polgármester elmondja, hogy az ÉMÁSZ minden évben biztosít 4-5 
db lámpatestet az önkormányzatnak, meghatározva, hogy hová kérik beépíteni. 
Egyetért azzal, hogy a Katona József és a Bányász út között kell elhelyezni 
lámpatesteket. A másik dolog; nem rég írta alá azt a kérést a Volán felé, amely a késő 
esti buszjáratot illeti. A szemetesek kihelyezésével kapcsolatosan elmondja, hogy 
megpróbálhatnak szemeteseket kihelyezni a buszmegállókba, viszont biztos abban, 
hogy azok a gyerekek, akik most is szétdobálják a szemetet az egresi buszmegállóban, 
azok nem hogy bele fogják dobni a szemetesbe, hanem még abból is ki fogják szórni, 
de természetesen meg lehet próbálni, és majd meglátják egy hét után, hogy mi lesz az 
eredménye ennek. 
 
Sztankóné Sándor Ibolya képviselő szeretné megerősíteni polgármester urat, mert 
nagyon sokáig probléma volt Borsodon, a volt játszótér előtti konténerek körül. Nagyon 
hamar tele volt, utána mellérakták. Megbeszélte a környéken dolgozókkal, hogy mi 
lenne, ha elszállíttatnák onnét a konténert. Elvitették a konténert, nincs szemét. 
Feleslegesnek érzi, hogy plusz szemeteseket rakjanak ki. 
 
Kacvinczki József: Arról szólt, hogy az út alatti eltömődött vízelvezetőket milyen 
módszerrel lehetne kitisztítani. A vízműveknek van olyan gépe, amit a szennyvízvezeték 
dugulásánál használnak. Szerinte itt a Dankó Pista útnál is az iszapot a vízelvetőből ki 
kellene mosatni, mert akkor hiába csinálják meg az utat, a víz meg nem tud elfolyni. 
Van-e erre illetékes, aki ezt meg tudná oldani? 
 
Molnár Oszkár polgármester: Az ilyen helyeket Womával lehet kimosatni. A Dankó 
Pista út elején, amikor behelyezték az új gyűrűket, felhívta a figyelmet, hogy mielőtt 
beterítik földdel, előtte takarítsák ki a kereszt-szelvényben a Kincsem-patak felé a 27-es 
számú főút alatti vízelvezetőt. 
 
Nyíri Lajos főtanácsos: Az átereszépítésnél a kivitelező jelezte a gyűrűk beépítésének 
időpontját, így egyeztette a Borsodi Közszolgáltató Kft. vezetőjével, Csaba Gyula úrral  a 
vízelvezetők kitakarítását, ami megtörtént minden irányban, a buszmegálló, a Kincsem-
patak irányába és a Dankó Pista úti áteresz irányában is. Tehát ezt a munkát 
lehetőségeikhez mérten elvégezték. 
 
 
Polgármester – mivel további kérdés, vélemény nem volt – megköszönte mindenkinek 
az aktív részvételt, s a közmeghallgatást bezárta. 
 
 

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

 


