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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19én 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
Tanácskozási joggal jelen volt: Vártás József jegyző
Ambrusics Tibor aljegyző
Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője
Szabóné Varga Marietta Borsodi Közszolgáltató
Nonprofit Kft. ügyvezetője

Molnár Oszkár polgármester köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket, majd
megállapítja, hogy a közmeghallgatás határozatképes, mivel a 12 fős testület teljes
létszámmal jelen van.
Kéri a közmeghallgatáson megjelenteket, mondják el kérdéseiket, felvetéseiket.
Béres Tibor képviselő két dolog miatt kért szót, az egyik, hogy nagyon sajnálatosnak
tartja azt a problémát, hogy még nem sikerült megoldani azt, hogy élő egyenes
adásban menjenek a képviselő-testületi ülések. Ennek azért is szót kíván adni, mert
több lakos is jelezte számára, hogy a múltkori önkormányzati ülésnek a
hangminősége nagyon rossz volt, ezt polgármester úr felé is közölték a lakosok.
Bízik benne, hogy a mostani ülésük már jobb hangminőségben készül. Reménykedik
abban is, hogy az elkövetkezendő időben sikerül megoldani azt a technikai
problémát, hogy élő egyenes adásban tudják majd az üléseket, illetve a
közmeghallgatást közvetíteni. A másik ok, ami miatt szót kért, lakossági megkeresés
volt. A körzetéhez tartozó egyik lakos megkereste egy olyan panasszal, amin
szerinte itt könnyen tudnak segíteni. Arról van szó, hogy az Antal György út páratlan
oldalán lévő árok partján, ami a kórház kerítésénél van, ez egy olyan gazos terület,
ami illetéktelen személyeknek az elbújására nagyon alkalmas. Az elmúlt időszakban
több behatolás is történt ebből a bozótosból az ott élők felé, amiből már az elmúlt
évben feljelentés is volt, a tettes ismeretlen megállapítással az ügy lezárásra került.
Az ott élők elmondása szerint pár évvel ezelőtt ezt a területet az önkormányzat már
egyszer kitakarította. Most is ez lenne a kérésük, segítsenek abban, hogy ennek a
területnek a bozótirtása, kitakarítása megtörténjen. A másik része a lakossági
kérésnek, hogy amennyiben van arra lehetőség, a rendőrség járőrözzön a területen,
kicsit figyeljen jobban oda erre a részre, mert kiskorúak veszélyeztetése is fennáll.
Elmondja még, hogy vasárnap délután hatoltak be az egyik ingatlan baromfiudvari
részbe, ahol a hátsó épületet akarták megbontani, és így próbáltak eltulajdonítani
onnan állatokat. Ebben kérné az önkormányzatnak a segítéségét, ehhez az érintett
nevét, címét természetesen megadja.
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Polgármester elmondja, hogy az adás hangminőségét neki is jelezték többen
Edelényből, azt, hogy nagyon rossz volt. Ennek nem az az oka, hogy felvételről ment
az adás, teljesen mindegy, hogy élő egyenesről vagy felvételről megy. Sajnos, a
terem akusztikája sok kívánnivalót hagy maga után. Gondolkodnak majd azon, hogy
miképpen lehet ezen a helyzeten javítani. Valószínű, hogy egy nagy szőnyeg a terem
közepén máris segítene ezen, vagy a falon elhelyezett néhány kép. Az, hogy mikor
tudnak élő egyenes adást közvetíteni ebből a teremből, csupán pénz kérdése.
Ajánlatot kell kérni a rendszer kiépítésére, amely élő egyenes kapcsolatot létesít a
stúdióval.
A felvetett másik kérdésre Szabóné Varga Marietta Borsodi Közszolgáltató Nonprofit
Kft. ügyvezetője válaszol.
Szabóné Varga Marietta Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője:
Pontosan nem tudta behatárolni azt a területet, amit képviselő úr mondott,
amennyiben időpontot egyeztetnek, kimennek a helyszínre és megnézik, miről van
szó. A terület rendbetétele a Kft-nek nem jelent problémát.
Magyar Árpádné képviselő: A kóbor ebekkel kapcsolatos a felvetése, ami főleg az
egresi városrészen jelentkezik, előfordulnak kutyatámadások. A lakosok tájékoztatást
kérnek az ebtelep létesítésével kapcsolatban, hogy a megvalósítás hogyan áll.
Polgármester: Elmondja, hogy a sintértelep gyakorlatilag készen van, a főállatorvos
bejárása megtörtént, az állatorvosokkal folyamatosan egyeztettek, hogy milyen
elvárásaik vannak. Az önkormányzat ezt teljesítette, és amikor készen lett, még plusz
elvárásokat közöltek. Ennek a teljesítése folyamatban van. Véleménye szerint
december közepére be tudják üzemelni a gyepmesteri telepet, tehát attól a pillanattól
elkezdődhet a városban a kóbor ebek befogása.
A másik dolog, amiről tájékoztatja a lakosságot, az a hulladékszállítás, amiről ejtett
szót a délelőtti képviselő-testületi ülésen is. Tudni kell, hogy új szolgáltató vette át a
hulladék szállítását nem csak itt, hanem az egész térségben. Az ÉHG volt az eddigi
szolgáltató, amely megszűnt, és október 1-jétől a Zöld Völgy Nonprofit Kft. vette át.
Nagyon sok edelényi lakos tapasztalhatta azt a problémát, ami hosszú éveken
keresztül nem jelentkezett, miszerint az új szolgáltató a kukák mellé kihelyezett
zsákokat otthagyta, nem vitte el. Természetesen ezt a problémát az önkormányzat
jelezte, ami tudomása szerint meg is oldódott, most elviszik a kihelyezett zsákokat.
Van azonban egy rossz híre, és tudnia kell mindenkinek, hogy az önkormányzatnak
abszolút semmiféle ráhatása nincs a szemétszállításra. Január 1-jétől a számlázást
sem az önkormányzaton keresztül fogja végezni, hanem a Zöld Völgy Kft. fogja
kiszámlázni a díjat is. A rossz hír az, hogy bevezetnek egy vásárolható zsákos
rendszert az ő emblémájukkal ellátva. Az, hogy hol lehet majd ezt a zsákot
megvásárolni, a képújságban közzéteszik. A kuka mellé ebben a zsákban kihelyezett
hulladékot el fogják szállítani, az egyéb zsákban kirakott hulladékot viszont nem.
Vitatkoznak a céggel, mert 500 forintért akarnak adni egy 120 l-es zsákot. Ez
szerintük túlzott ár azért a zsák elszállításáért. Reméli, hogy meghallgatásra és nem
süket fülekre talál, hogy ez az ár túlzott, és próbáljanak meg enyhébb árat
megszabni. Azt is el kell mondani, hogy az árképzés rendszere is megváltozik, január
1-jétől miniszteri hatáskörbe kerül a hulladékszállítási díj meghatározása. Tehát nem
az önkormányzat képviselő-testülete, nem a hulladékszállító cég, hanem a miniszter
fogja meghatározni a díjat.
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Magyar Árpádné képviselő a Kamilla Gyógyszertár ügyeletével kapcsolatban
felvetette azt a problémát, hogy csak egy telefonszám van megadva ügyelet esetére.
Előfordul, hogy olyanok is keresik az ügyeletes gyógyszerészt, akinek nincs telefonja.
Ilyen esetben mit tud az illető tenni? A belvárosi gyógyszertárnál pedig sokat kell
csengetni, várni, amíg kijön a vezető asszony.
Polgármester azt tudja erre elmondani, hogy a gyógyszertárak magántulajdonban
vannak. A kötelezettségük az, hogy a városban egy gyógyszertár mindig tartson
ügyeletet. Ezt úgy oldják meg, ahogyan tudják. Ha nem tudja másként megoldani, nyilván anyagi okai vannak, hogy egy gyógyszerész állandóan, éjjel-nappal ott
tartson, - akkor ezt a megoldást választotta, hogy mégis elérhető telefonon és akkor
nyilván kiszolgálja a betegeket, vagy bemegy, ha hívják. Természetesen tudnak
velük beszélni, de az nem biztos, hogy megoldást is jelent. Nem tudja azt ígérni,
hogy egész biztos olyan ügyeletet fog tartani bármelyik gyógyszertár Edelényben,
hogy ott helyben fog tartózkodni a gyógyszerész.

Polgármester – mivel további kérdés, vélemény nem volt - megköszöni a részvételt,
s a közmeghallgatást bezárta.
K.m.f.

Molnár Oszkár
polgármester

Vártás József
jegyző
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