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Molnár Oszkár polgármester köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket, majd
megállapítja, hogy a közmeghallgatás határozatképes, mivel a 11 fős testületből egy képviselői mandátum betöltetlen -10 fő jelen van.
Elmondja, hogy a közmeghallgatásnak van egy kötelező napirendi pontja,
nevezetesen: „Beszámoló a város környezeti állapotáról”, amit az önkormányzati
törvény a polgármester hatáskörébe utal. Ezt a hatáskörét most átruházza a
Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnökére. Felkéri
Csabai Gyula elnök urat a beszámoló megtartására.
Csabai Gyula a Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság
elnöke a város környezeti állapotáról az alábbi tájékoztatást adja:
A Környezetvédelmi Alap felhasználásáról 2009. október 31. napjától 2010. október
31. napjáig számol be, mely alap létrehozásának célja, hogy meghatározza az
önkormányzat a környezetvédelmi feladataival kapcsolatos forrásait, azok
felhasználási rendjét, illetve gazdálkodási rendszerét.
Az alap bevételi forrásainak kezelésére a 12037805-00113009-02100003 sz.
„Környezetvédelmi Alap” alszámla szolgál.
2009. október 31-én az alszámlán rendelkezésre álló összeg: 4.181.715,- Ft
Az alszámla bevételi forrásai 2010. október 31-ig az alábbiak szerint alakultak:
- környezetvédelmi bírság:
- vízszennyezési bírság:
- környezetterhelési díj:

45.000,- Ft
456.138,-Ft
4.444.885,- Ft
Összesen:

9.127.738,- Ft
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Az alszámláról történt kiadások 2009. október 31. és 2010. október 31. között
az alábbiak voltak:
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére:
- Finke városrész szennyvízhálózat technológiai felülvizsgálata: 2 900 000 Ft
+ÁFA
- Tormás út szennyvíz gerincvezeték csere:
2 700 000 Ft +ÁFA
Összesen (ÁFÁ-val):
7.000.000,- Ft
2010. október 31-én a Környezetvédelmi Alap alszámlán rendelkezésre álló összeg –
ami nem került még felhasználására: 2.127.738,- Ft
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Tv. 46. § (1)
bekezdés e.) pontja alapján az önkormányzat elemzi, értékeli a környezet állapotát
illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer
tájékoztatja a lakosságot.
A város környezeti állapotáról (talajról, felszíni- és felszín alatti vizekről,
levegőtisztaság védelemről, zaj- és rezgésvédelemről) az alábbi tájékoztatást adom:
A talaj, felszíni- és felszín alatti vizek
A város hulladékgazdálkodásának helyzete (települési szilárd hulladékok, települési
folyékony hulladékok, veszélyes hulladékok) jelentősen befolyásolja a talaj, felszíniés főleg a felszín alatti vizek állapotát, melyek sérülékeny földtani környezetben
találhatók, mivel felszín alatti vízkészletet nem fedi olyan földtani képződmény, mely
visszatartaná a felszínről beszivárgó szennyező anyagokat. A talajvíz szintje
jelentősen megemelkedett a tavaszi áradások következtében, így még nagyobb
veszélyt jelentenek a talajvízre a felszínen lévő illegális hulladéklerakók, továbbá a
talajba kerülő folyékony hulladék.

Települési szilárd hulladékok, veszélyes hulladékok
A hulladéklerakók és hulladék lerakatok potenciális talaj és talajvízszennyező
hatásúak, sőt a felszín közeli rétegek vízáteresztő képessége függvényében a
mélyebben fekvő rétegek is szennyeződhetnek.
Ezen kívül előidézhetik különféle rágcsálók elszaporodását, melyek az ember
számára is veszélyes betegségeket terjeszthetnek, rontják a városképet és jelentős
szaghatás terheli a környezetet.
A város külterületén két jelentős nagyságú, már nem üzemelő, lezárt hulladéklerakó
található, melyek a következők:
-

szeszfőzdei lerakó (István király út D-i vége) (8 000 tonna), mely teljesen lezárt,
a Ládbesenyő felé vezető út jobb oldalán található (Balajti) lerakó (az Isten hegy
után)
(50 000 tonna), mely betonfallal lezárásra került.
Ezek nagy része földdel letakart, növényzettel benőtt. Az illegális hulladék elhelyezés
ezeken a területeken megszűnt.
A következő kisebb hulladéklerakókon már nem történik hulladék elhelyezés:

-

Csalogány út É-i vége melletti lerakat: fű benőtte,
Borsvezér út mellett a Kis-pást területén lévő lerakat: körbekerítve,
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-

a Dankó Pista út Városi Köztemető felőli végének jobb oldalán lévő lerakat: fű
benőtte,
az Eclipse nyomda É-i és D-i oldala mellett lévő lerakat: fű benőtte.

A következő kisebb hulladéklerakók felszámolásra kerültek és nem történik további
hulladék elhelyezés:
-

a Bocskai út D-i oldala mellett lévő lerakat,
a volt finkei vasútállomás helyén lévő lerakat,
a vasútállomás mellett lévő kátrányszármazék.

Ezeken kívül a Bem József, Gábor Áron, Barátság, Móra Ferenc, Cseres,
Rózsavölgyi, Verespart utcák melletti csapadékvíz elvezető árkokban, az utcák
szélén lévő hulladék lerakók és lerakatok felszámolását a Borsodi Közszolgáltató
Nonprofit Kft. elvégezte. (Az eddigi tapasztalatok alapján nagy annak valószínűsége,
hogy ezen hulladéklerakók és lerakatok újratermelődnek.)
A jelenleg is működő illegális hulladéklerakók a következők:
- a Bányász úttól DK-re lévő szakadékban,
- a Kisvasúti hídtól északra, a Bódva bal partján,
- a Cseres út végén található gödörben,
- a még nem működő Hulladékgyűjtő Udvar környékén lévő
hulladéklerakók és lerakatok.
Ezek tartalmaznak települési szilárd hulladékot és a lakosságnál keletkező építésibontási hulladékot, csomagolási hulladékot, gumit és zöld hulladékot.
A város egyéb részein illegális hulladék elhelyezés nem történik.
A Balajt külterületén lévő, önkormányzat tulajdonában álló felhagyott települési
szilárd hulladéklerakó rekultivációjához szükséges lezárási és utógondozási
dokumentáció, vízjogi létesítési és építési engedélyek elkészültek, a rekultivációs
munkálatok a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati
Társulás nyertes pályázatának keretein belül 2011. nyarán elkezdődnek.
A város területén lévő egyéb, önkormányzati tulajdonban álló hulladéklerakók
(2240/7; 2240/12; 2114/8, 2114/9, 2114/10, 2114/11, 2114/12; 108, 109, 110/4,
0357; 678/92, 018/1; 2240/3, 2240/20 hrsz.) a Sajó-Bódva Völgye és Környéke
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által beadott KEOP pályázat elnyerése
esetén kerülnek felszámolásra. Felülvizsgálatuk megtörtént, mely benyújtásra került
az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőségre jóváhagyásra. Amennyiben a jóváhagyás megtörténik, részletes
megvalósíthatósági tanulmány benyújtását és jóváhagyását követően rekultivációs
tervek készítésére kerül sor, melyek alapján várhatóan 2011. év második felében a
kivitelezés megtörténik.
A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
hulladékgyűjtő udvar létesítéséről gondoskodik, mely várhatóan 2011. tavaszára
készül el.
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A hulladékgyűjtő udvar alkalmas lesz a lakosságtól érkező különféle veszélyes
hulladékok (akkumulátorok, elektronikai hulladékok stb.), kerti és zöld hulladékok,
fém, műanyag, papír, üveg, háztartási kommunális hulladékok fogadására.
A városban csak hulladékgyűjtés, illetve begyűjtés történik „A települési hulladékkal
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről” szóló 213/2001. (XI.14.) Korm.
rendeletben leírt követelményeknek megfelelően, hulladék elhelyezés nem
engedélyezett.
Edelény város területén keletkező összes települési szilárd hulladékot és a 9
hulladékgyűjtő szigeten szelektíven gyűjtött hulladékot az Észak-magyarországi
Hulladékgazdálkodási Zrt. (ÉHG Zrt.) szállítja el ártalmatlanításra a Sajókazai
Hulladékkezelő Centrumba.
Az edelényi szennyvíztisztító telepen keletkező szennyvíziszap környezetvédelmi
előírásoknak megfelelő szállító járművekkel az ÉHG Zrt. által elszállításra kerül
végleges ártalmatlanításra a Sajókazai Hulladékkezelő Centrumba.
A városban 2010. október végére komposztáló udvar létesült a KEOP-6.2.0 /A/ 092009-0048 kódszámú pályázat keretein belül, ahová a lakosság és intézmények a
keletkezõ zöld hulladékot szállíthatják, továbbá a lakossága részére 110 db kis
komposztáló keret került kiosztásra, amihez ingyenesen bérelhetõ komposztaprító
berendezések segítségével a lakosságnak lehetõsége van otthoni komposztálásra is.
Az állati hullák mennyisége nem számottevő, ennek egy részét a SZATEV Rt.
dolgozza fel Szikszón.
A város területén működő, nem az önkormányzat felelősségi körébe tartozó cégek és
vállalkozások a keletkező veszélyes hulladékaik mennyiségéről rendszeres
bejelentést tesznek az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség felé és ezen hulladékok elszállításáról és ártalmatlanításáról
egy részük gondoskodik, viszont sajnálatos módon előfordul, hogy a
környezetvédelmi előírásoknak nem megfelelő hulladék tárolás, kezelés is történik,
amelyek felderítése fontos feladat.
A Koch Róbert Kórház és Rendelőintézetben és egyéb egészségügyi intézményben
keletkező
egészségügyi
veszélyes
hulladékot
az
Észak-Magyarországi
Környezetvédelmi Kft. gyűjti be és szállítja el környezetvédelmi előírásoknak
megfelelő szállító járművekkel égetésre a saját telephelyére Sajóbábonyba, a
környezetvédelmi előírásoknak megfelelő veszélyes hulladékégetőbe.
Az önkormányzat felelősségi körében keletkező építési-bontási hulladékok jelentős
részét az önkormányzat területek feltöltésére használja.
Edelény közigazgatási területén keletkező összes kezelt nem veszélyes hulladék
hasznosítási aránya nőtt a szelektív hulladékgyűjtés bevezetésének köszönhetően, a
keletkező hulladék kb. 70 %-a hulladéklerakóban történő lerakásra kerül, tehát ez
még mindig jelentős hányadot képvisel.
A fő cél az, hogy csak a nem hasznosítható hulladék kerüljön lerakásra.
A bevezetett szelektív hulladékgyűjtést igénybevevők száma fokozatosan nő,
továbbá lomtalanítási akciók kerülnek megszervezésre.
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Települési folyékony hulladékok:
A települési folyékony hulladék alatt a város területén lévő, a szennyvízelvezető
hálózatra még nem csatlakozott ingatlanok egyedi zárt szennyvíztárolóiból
szippantott szennyvizet és a nem vízzáró egyedi zárt szennyvíztárolókból a talajba
szivárgó illetve a lakosság által különböző módokon a talajba juttatott szennyvizet
kell érteni. A keletkező települési folyékony hulladék mennyiségének néhány
százaléka kerül szippantásra, a többi a talajba kerül a még használatban lévő egyedi
zárt szennyvíztárolók nem megfelelő szigeteltsége miatt, továbbá a lakosság jelentős
mennyiséget juttat a talajba különböző módokon.
A talajba jutó települési folyékony hulladék a felszín alatti vizek rendkívül súlyos
elszennyeződését okozza.

A város területéről a települési folyékony hulladék szippantását és a városban
lévő szennyvíztisztító telepre történő szállítását a Borsodi Közszolgáltató
Nonprofit Kft. végzi.
Az ingatlanok egyedi zárt szennyvíztárolóiból a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.
által kiszippantott települési folyékony hulladék teljes mennyisége, illetve a
szennyvízelvezető
hálózatra rákötött lakások szennyvize az edelényi szennyvíztisztítóba kerül
kezelésre.
A edelényi szennyvíztisztítóban keletkező tisztított szennyvíz befogadója a Bódva
folyó, a szennyvíziszap a Sajókazai Hulladékkezelő Centrumba kerül elszállításra.
A szennyvízelvezető hálózatra történő rákötések száma és a környezetvédelmi
előírásoknak nem megfelelő szennyvíztárolók felszámolása folyamatosan nő.
2008. májusától a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. fedezi a szennyvízelvezető
hálózatra csatlakozó ingatlanok fővezeték és a lakóingatlanon található tisztító között
építendő csővezeték költségeit, mely szintén ösztönzően hat a lakosságra.
Jelenleg a szennyvízrákötések aránya az ivóvízrákötésekhez viszonyítva 86 %.
A városban a Bem József, Gábor Áron, Borsvezér és a Verespart utcákban nincs
szennyvízelvezető hálózat kiépítve.
Az illegális hulladék elhelyezéssel kapcsolatos bejelentések kivizsgálása folyamatos.
Levegőtisztaság védelem
A városban nem található jelentős légszennyező forrás, nem folyik jelentős ipari
tevékenység. A kisebb ipari létesítmények jelentős része a környezetvédelmi
előírásoknak megfelelően üzemel.
A közlekedésből nem származik jelentős légszennyezés.
A zöld hulladékok egy részét a lakosság a saját ingatlanán hasznosítja, illetve egy
részét elégeti főleg a tavaszi és őszi időszakban annak ellenére, hogy a város
belterületein kerti és minden egyéb hulladék égetése tilos.
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A kerti hulladékok illegális égetésének - az őszi és tavaszi időszakokban fokozott ellenőrzése szükséges. A lakosság tájékoztatása erre vonatkozóan
megtörtént az Edelényi Városi Televízió képújságán keresztül.
Zaj- és rezgésvédelem
A városban nem történik olyan tevékenység, amely jelentős zajterhelést jelentene a
környezetre vonatkozóan. Faipari és egyéb ipari tevékenységet végző gazdálkodó
szervezetek telephely engedéllyel rendelkeznek.
Folyamatosan történik a környezetszennyezéssel kapcsolatos bejelentések
vizsgálata, a szennyező források megszüntetése (illegális hulladéklerakások
felszámolása, illegális hulladékégetések szankcionálása, illegális szennyvízkifolyások
megszüntetése) a város területén a felszíni- és felszín alatti vizek, a talaj illetve a
levegő szennyezésének csökkentése érdekében.
Folyamatos a gyomokkal, parlagfűvel erősen szennyezett ingatlanokkal kapcsolatos
bejelentések vizsgálata.
Az 2.127.738,- Ft felhasználására a Képviselő-testület ülésén a Városfejlesztési,
Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság tesz javaslatot a 2010. évi
zárszámadás tárgyalásakor.
Molnár Oszkár polgármester felkéri a közmeghallgatáson jelenlévőket, hogy tegyék
meg kérdéseiket, mondják el véleményeiket.
Kolláth Dezső, a Katona József úti lakosok nevében az alábbi problémáikat,
sérelmüket kívánja felolvasni, átadni polgármester úrnak és szeretnének előbb
szóbeli, majd írásos választ kapni, mivel a szó elszáll, mint eddig is.
Eddig többször történt egyeztetés polgármester úrral az utcájukat érintő
problémákkal kapcsolatban, de szerintük ezekből nagyon kevés oldódott meg.
Megbeszélték már ezeket az árvíz után közvetlenül az utcában, augusztusban a
hivatalban, a választási kampány során szintén az utcájukban. Arról nem is beszélve,
hogy több lakos személyesen fáradt be a hivatalba a problémák orvoslása végett
több-kevesebb sikerrel, de inkább kevesebbel. A Katona József utat kétszer öntötte
el az ár, májusban és júniusban is, de a problémáikon az azóta eltelt több mint 5
hónap alatt sem segítettek, pedig az előbb említett alkalmak során ezt polgármester
úr megígérte.
- Kérték a Bódva holtága felől az utcabeliek által épített homokgát-rendszer földdel
borítását, hogy az őszi, illetve tavaszi esőzések miatt védve legyenek, ezt meg is
ígérte polgármester úr. Eddig annyi történt, hogy a gát megtámasztását biztosító
homokzsák bordákat elbontották, a homokot a gát tetején szétterítették. Szerintük
ezt egy intenzívebb esőzés lemossa a gát koronáról, így nem látják biztosítottnak
azt, hogy az őszi esőzés és a tavaszi olvadás után jövő ár ne fenyegesse
utcájukat.
- A talajvíz magas szintjének megszüntetése végett kérték, hogy takarítsák ki és
mélyítsék meg a vízelvezető árkot a holt Bódva ágig, amit meg is ígért azzal
kiegészítve, hogy a házak mögött gyűjtőmedencét építenek, de ez sem történt
meg.
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Emiatt az alsó szinten csak szivattyúzással lehet a talajvizet a padlószint alatt
tartani, mindenki a sajátját használja, az állítólag Budapestről adományként
küldött szivattyúkból ide nem jutott. Így – a tél közeledtével – a fűtés sem
biztosítható mindenütt, mert itt helyezkednek el a fűtő készülékek és a tüzelő. Az
utca képviselő asszonyának tájékoztatása szerint a megnövekedett áramdíjat
polgármester úr kompenzálni kívánja, bár eddig ez sem történt meg. Több
ingatlan – elsősorban a páratlan oldalon – udvarán áll a víz és tó van a kertek
helyén. A polgármester úr által megígért ideiglenes víztározók kiásása szerintük
ezen is segített volna, melyhez nem kellett volna sem terv, sem engedély. A
vízelvezető árkok teljes kiépítése és szakszerű beszintezése szerintük
csökkentené a talajba beszivárgó víz mennyiségét, ezáltal a talajvíz szintet is
kedvezően befolyásolná
A házak mögött megépített övárok sem tölti be teljesen funkcióját – állítólag 14
millió forintért építették, - hasonlatosan a dréncsövezéshez, ezzel kapcsolatban is
ígéretet tett polgármester úr, hogy felülvizsgálják és más megoldást találnak rá.
Eredményt még nem tapasztaltak. Az árvíz során megrongálódott útburkolattal
sem történt semmi. A télnek úgy mennek neki, hogy utcájuk még mindig nehezen
járható, de mi lesz, ha ráesik a hó, vagy jeges lesz. Nehezen tudják az elképzelni,
hogy ilyen városnak nincs annyi tartalékja, hogy legalább a kátyúzást – aszfalttal,
nem zúzottkővel – elvégeztesse. Amennyiben tényleg ilyen szegény a város
akkor a képviselők és a polgármester miért nem ajánlja fel javadalmazásának egy
részét ezen problémák orvoslására?l
A járdák hiánya miatt, - amelyet eddig még egyetlen önkormányzat sem épített
meg, bár ebben a lakosság is partner lenne – a gyalogosok is a megrongálódott
utat kénytelenek használni, kockáztatva ezzel testi épségüket.
A környékbeli utcák munkába és iskolába járó lakóit és érinti a buszmegállók
sötétedés utáni megközelítése. Akár a Fenyősor felé, akár az egresi iskola felé
indulnak el, a közvilágítás hiányos és gyenge. Javasolják és kérik, hogy
helyezzenek el több világítótestet mind a Fenyősoron, mind az utca végétől a
Bányász útig.
Azt is szeretnék elérni, hogy a temető-benzinkút vonalon kitaposott gyalogút,
melyet nagyon sokat használnak, ha tehetik, valamilyen szilárd burkolatot kapjon.
Tudják, hogy ez a terület az önkormányzat és a Római Katolikus Egyház
tulajdona, de hozzájárulásukkal ezt biztosan el lehetne érni.
Szintén évek óta fennálló probléma a szennyvízelvezetés. Az Egres-i városrész
szennyvize az ő utcájukon keresztül folyik le az átemelő fel, de ha dugulás, vagy
több csapadék következtében a mennyiség megnövekszik, a víz a
tisztítónyílásokon át a vízelvezető árkokba folyik, ahonnét az előbb részletezett
okok miatt nem folyik el.
Polgármester úr többször megígérte, hogy kiderítteti, hogy a csapadékvíz miért
kerül a csatornahálózatba. Az augusztusi találkozójukon arra is ígéretet tett a
Borsodi Szolszolgáltató Kft. vezetőjével együtt, hogy megoldást találnak arra,
hogyan lehetne az egresi városrész szennyvizét más felé vezetni. Úgy látják,
hogy eddig ebből semmi nem valósult meg. Esőzés után ugyanúgy megtelik a
csatornarendszer és elönti az árkokat. Ennek következménye a borzalmas bűz,
amit nap, mint nap szagolni kell. Felvetnénk is az ÁNTSZ illetékességét és
felelősségét is. Talán XXI. században joguk van nekik is normális körülmények
között élni, amiért fizetnek is.
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Ebben az utcában nagyon sok gyermek van, akiknek nehéz lenne
megmagyarázni, hogy ne menjenek az árokba, mert szennyezett. Igaz, a
választás előtti kampány-összejövetelen polgármester úr mondta, hogy tudja,
hogy ezt minél előbb meg kell oldani, de ez sajnos csak kampányígéret maradt,
polgármester úr azóta sem járt arra, még az általuk választott képviselő is csak
hívásra ment el. Megkérdezik, hogy a többi körzetben is ennyit törődik az
emberekkel? Szerintünk nem.
A HÍR TV által közvetített műsorban polgármester úr nyilatkozott, de itt is csak a
Bódva folyó melletti közvetlen utakról volt szó, a Katona József utat, melyet
kétszer öntött el a víz, meg sem említette. Úgy látszik ez a senki földje, mely nem
tartozik Edelény városához.
Az utcabeliek kérdése: a Katona József úti lakosoknak miért nem járt a
Vöröskereszt által adott utalvány, holott úgy tudták, hogy a Vöröskereszt a Katona
József utat is segíti.
Azt beszélik a városban, hogy visszaélések történtek az adományok
elosztásában, egy részét kampánycélokra fordították, jutott belőle oda is, ahol
csak az égből lehull esőt látták. Kérik polgármester urat, hozza nyilvánosságra
tételesen a beérkező adományokat az elosztási listával együtt, mert szerintük
gazember az, aki a szerencsétlenül járt embertársától veszi el azt, ami nem is az
övé. Ha bárkiről is bebizonyosodik, hogy visszaélt az adományokkal, kérjük,
hivatalból járjon el vele szemben.
Az Önkormányzati Híradóban találhatóak összegek, de nem tudják a tételes
sorsát annak a több mint 25 millió forintnak, amely dologi kiadásként van
feltüntetve. Sajnos nem volt teljes körű a tájékoztatás az építőanyagok
igényelhetőségéről sem. Több árvízkárosult nem tudott az igényelhető
építőanyagok köréről és a határidőkről sem. Kérik polgármestert és a körzet
képviselőjét, hogy járjanak közben, hogy pótlólagosan is lehessen igényt
benyújtani.
A gátak megerősítése, a meder mélyítése és tisztítása területén sem történtek
olyan lépések, melyek megnyugtatná őket. Lehet egymásra mutogatni az állami
szervekkel, azonban ebből a bürokratikus aktatologatásból sem az őszi, sem a
tavaszi áradásra nem lesz védmű. Környékbeli önkormányzatok közül néhányan
már tettek lépéseket a megelőzésre (pl. mederkotrás), tanulni kellene tőlük,
okosabbtól nem szégyen.
Az Önkormányzati Híradóban azt olvasták, hogy megkezdődött az átalakítás a
volt ÉMÁSZ épületben. Úgy tudják, hogy október 31-ig át kellett volna adni a
lakásokat, amelyekre a pénzt már régen biztosította az adományozó. Utcájukból
is kettő család jogosult rá, de ezeknek az embereknek gyermekeikkel együtt a
telet is olyan házban kell tölteniük, hogy vagy rájuk szakad, vagy kidől a hátsó fal.
Ezt az igazságügyi szakértő állapította meg, de egy jó hóesés biztos benyomja
őket a földbe. Egészségügyi szempontból is kritikus a helyzet a penészedés miatt
a gyerekekre való tekintettel is sürgős megoldást kell biztosítani ezeknek a
családoknak. Ne haragudjon meg polgármester úr, ha ezeknek az embereknek az
ön illetve a képviselőjükbe vetett hitük megingott és nagyot csalódtak már a
kezdet kezdetén.
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A holtágba kerülő víz következményével nem számolt senki, egy vízügyes
szakember ki is nyilatkozta az ott lévő sok-sok ember előtt, hogy „vigyük innen a
szivattyúkat, mert a Katona József út már úgy is le van írva.” Az embereket
levezényelték az általuk épített nyúlgátról, de ők nem adták fel. Ha egy
szakember ilyet ki mer jelenteni, hogy 150 ember otthona pusztuljon, akkor nekik,
lakosoknak az a kérésük – és így megoldott Edelény árvíz védelme – hogy mivel
ez a terület azelőtt is árterület volt, és mégis kijelölték építési területnek, szanálják
a házaikat, fizessék ki őket, vagy árvízmentes helyen építsenek nekik ugyanilyen
lakást, és akkor minden lelkiismeret rudalás nélkül engedhetik ide a vizet, így meg
lesz mentve Edelény.
A szakértői bejárás során arra figyelmeztették őket, hogy a talaj kiszáradása után
a repedések megnagyobbodhatnak, a házak meg is rogyhatnak. Számoltak-e
ezzel, van-e erre megoldás, miként képzelik el ez esetben a kártérítést?
Ugyancsak az Önkormányzati Híradóban olvasták, hogy a pénzadományokból
még 15 millió forint áll rendelkezésre. Az előző képviselő-testületre ne
hivatkozzanak, most van egy új testület, aki módosíthatja a már előzőleg
meghozott határozatot. Az alsó szinten itt is az embereknek rengeteg érték volt,
hűtők, hűtőládák, gáztűzhelyek, szerszámok, kazánok kés minden olyan, ami
máshol az alagsorban volt. Kérdésük, akkor miért nem jogosultak ugyanúgy
mindenre? Ők három tétig álltak a vízben a két ár alatt. Kérik ezért, hogy
tisztességesen osszák el a még meglévő 15 millió forintot. Nem akarnak elsők
lenni, csak egyenlőek.”

Az írásbeli válaszban kérik, jelöljék meg azokat az intézkedéseket határidővel együtt,
amelyeket foganatosítani akarnak még a tél beállta előtt a problémák megoldására,
védelmük érdekében. A normális életkörülményekről nem kívánnak lemondani,
melynek adott esetben jogi úton is érvényt kívánnak szerezni.
A felvetett problémákra konkrét válaszokat kérnek. Hangsúlyozza, nem a hibásokat
keresik, hanem a hibát és azt is kérik, hogy amennyiben van rá mód és lehetőség, a
válaszban jelöljék meg azt a határidőt, amikorra az adott intézkedés foganatosítani
szeretnék, illetve jelöljék meg az adott témának a felelősét.
Polgármester jelzi, hogy a felvetett kérdések egy részére ő, a szakmai jellegű
kérdésekre a Borsodi Közszolgáltató Kft. ügyvezetője fog válaszolni. Az utolsó
mondatok között hangzott el, hogy a Katona József úti lakosok azt mondják, hogy
volt egy képviselő-testület, amire ne hivatkozzanak, az a múlté. Elmondja, hogy a
mai testületi ülésen döntöttek arról, hogy a maradék pénzadományt elosztják. Volt
egy érvényes önkormányzati rendelet a pénz elosztására vonatkozóan, amely úgy
szól, hogy a második körben, - tehát ebben a körben – csak azok a családok fognak
pénzbeli támogatásban részesülni, akiknek a lakóterében volt a víz. Egy fontos
kérdés annak tisztázása, hogy ki, mit ért a lakótéren. Lakótéren mindenhol azt értik, a kormányrendeletben, mindenhol, - ahol a családok élete zajlik. A pince, a nyári
konyha még akkor sem, ha ott értékes dolgok vannak elhelyezve, legyen az
hűtőszekrény, vagy bármi más, nem minősül lakótérnek.

10
Ennek ellenére a mai képviselő-testületi ülésen úgy döntött a testület, hogy azon
kívül a 175 családon kívül, akiknek Edelényben a kóterében ténylegesen víz volt, a
Katona József úti lakosok is ugyanolyan pénzbeli támogatásban részesülnek, mint a
lakótérben vizet elszenvedett lakosok. Ezt csak és kizárólag a Katona József úti
lakásokra, illetve lakosokra terjesztette ki a képviselő-testület azért, mert mindenki
tudja, hogy egyetlen egy olyan utca volt a városban, amelyet a májusi és júniusi árvíz
is elárasztott.
Volt egy olyan megjegyzése Kolláth úrnak, amit nem értett, hogy ki vezényelt kit, és
hogy feladták a Katona József utat a védekezéskor. Nem értette, hogy ez mi akart
lenni.
Az ÉMÁSZ-házzal kapcsolatban elmondja, hogy valamikor augusztusban Hasburg
György a Vöröskereszt elnöke a TESCO vezérigazgatójával egyetemben ellátogatott
Edelénybe, média jelenlét volt, és néhány edelényi család is részt vett azon a
rendezvényen. Hasburg György hozott egy táblát is, miszerint a 35 millió 143 ezer
forintot adományozott a TESCO a Vöröskereszten keresztül az edelényi
árvízkárosultak megsegítésére olyan módon, hogy az ÉMÁSZ székházból 6 db lakást
alakítanak ki. Azért furcsa számára ebben a levélben ennek az elhangzása, mert a
tegnapi nap is volt benn nála az a két család, akiről szó van, de ez érdektelen.
Körülbelül három hét telt el az ominózus látogatás után, amikor felhívta a
Vöröskeresztet és megkérdezte, hogy mikor kezdődik az építkezés, hiszen az
október 31-ei határidő olyan jellegű határidő volt, amit akkor az ÉMÁSZ udvarán
személy szerint ő javasolt, hogy október 31-re jó lenne befejezni, hogy még a tél
beállta előtt a családok be tudjanak költözni. Szó sincs arról, hogy ez egy hivatalos
időpont lett volna. A már említett telefonhívás alkalmával közölte a Vöröskereszt
elnök-helyettese, hogy valamit elfelejtettek mondani, és pedig azt, hogy a
Vöröskereszt alapszabályában benne foglaltatik, miszerint minden adományból 9 %
a Vöröskereszt működési költségére megy el, illetve őket illet 9 %. Tehát a 35 millió
143 ezer forintból lett 31 millió néhányszáz. Akkor azt kérte tőlük, hogy innentől
kezdve az önkormányzat kiszáll ebből és a Vöröskereszt kössön szerződést a
kivitelezővel, ami meg is történt jóval ezután, másfél hónap elmúltával. A kivitelezés a
múlt hét elején kezdődött el. Tehát, ha valamiről, erről abszolút nem tehet az
önkormányzat. A Vöröskereszt ajánlotta ezt a pénzt és az általa kötött szerződés
alapján építi a kivitelező. Az, hogy mikorra lesz kész, informálisan tudja elmondani, a
kivitelezőtől kérdezte meg, hogy mikor számíthatnak a családok a beköltözésre, karácsonyra számíthatnak erre, de ez fizikai képtelenség, január közepén talán
átadásra kerül. Azt is hozzá kell tenni, hogy a Katona József úti két család, akiről
beszélnek, mint említette, tegnap is voltak nála még pedig azért, mert azt ajánlotta,
hogy addig, amíg nem tudnak beköltözni az ÉMÁSZ épületbe, addig az
önkormányzat vendégházában elhelyezik őket. A két család a tegnapi napon
megnézte, azóta nem volt alkalma velük beszélni, hogy elfogadják-e. Ezt azért
szerette volna elmondani, hogy ebből is lássák az edelényiek a maximális segítő
szándékot, amivel nem csak ő, hanem az önkormányzat minden dolgozója próbál
segíteni az árvízkárosultaknak.
A környező települések önkormányzatairól ő is hallott, Boldvát emlegetik, és Szuhavölgyében egy-két települést, ahol látványosan a Szuha-patakon, más patakon, kis
vízfolyáson gátak épülnek, és valamilyen fajta munkálatok folynak.
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Amikor ezt megtudta, eléggé feldúlva felhívta az ÉKÖVIZIG igazgatóját és
megkérdezte, hogy mi az, hogy a Szuha-patakon gátat épít az ÉKÖVIZIG, hiszen
annak is ő a kezelője, a Bódván pedig nem. Az igazgató úr azt mondta, igaz, hogy
Boldván és a Szuha-völgyében néhány helyen végeznek olyan jellegű munkálatokat,
amelyek az árvízvédelemhez kapcsolódnak, viszont ezekre a munkálatokra az
ÉKÖVIZIG közel három esztendővel ezelőtt pályázott. Nem az önkormányzatok
pályáztak. A közel három éve benyújtott pályázat érkezett most abba a stádiumba,
hogy el tudták kezdeni ezeket a munkálatokat. Ehhez szeretne kapcsolódni a Bódva
edelényi szakaszával. Természetesen tudja azt, hogy mindenkinek – és higgyék el,
attól függetlenül, hogy őt nem öntötte el az árvíz – a legnagyobb problémát neki
jelenti az, hogy ez az árvíz bekövetkezett és ilyen mértékű volt a károkozás. Nem
akar erről senkit győzködni, aki akarja elfogadja, aki akarja nem. Amit lehetett,
mindent megpróbált személyesen ő is, hogy télre, majd a tavaszi hóolvadásra a
város lakossága aránylag megnyugtató helyzetbe kerülhessen a Bódva miatt. Azt is
elmondja, hogy a Bódva-pataknak a kezelője az ÉKÖVIZIG, az önkormányzat nem
nyúlhat hozzá, kizárólag az ő feladatuk, ők tehetik meg, hogy a Bódva védműrendszerén bármi fajta beavatkozást megtegyen. Mint ahogyan a képviselő-testületi
ülésen is elmondta, a kormány október második felében 400 millió forint
felhasználásáról döntött az ÉKÖVIZIG részére, amely 400 millió forintot főleg a
Bódva-patak védmű-rendszerének a helyreállítására lehet felhasználni és nem csak
az edelényi szakaszról beszél. Az ÉKÖVIZIG szakemberei úgy döntöttek, - mivel
nagyon kevés ez a pénz – hogy ebből a pénzből csak és kizárólag a belterületi
szakaszokat fogják helyreállítani Edelényben, Szendrőben, stb. Mivel a
közbeszerzési eljárást nem engedélyezte kikerülni a Közbeszerzési Tanács, ezért az
ÉKÖVIZIG-nek a közbeszerzési eljárást le kellett folytatni akár hiszik, akár nem és
bármennyire hihetetlen, hogy egy ilyen helyzetben is le kell folytatni a közbeszerzési
eljárást. Hétfőn történt meg a tender-bontás, megvan a nyertes pályázó, akik holnap
elkezdik a gát helyreállítását. Azért, hogy minél gyorsabban haladjanak a munkával,
ezért a legközelebbi földnyerő helyről fogják a gát helyreállításához a földet szállítani,
nevezetesen a Kővágó út, a Kisvasúti híd és a Bódva által behatárolt területről.
Megemlítette azt a pályázati lehetőséget, amely tegnap jelent meg a közlönyben,
amely alapján nekik, mint önkormányzatnak, illetve az ÉKÖVIZIG-gel közösen lesz
lehetőségük arra, hogy a Bódva-folyó védmű-rendszerét újjáépítsék, a medret
kikotortassák, illetve a befolyó kis vízfolyásokat is rendbe tudják tenni. Ebbe a
pályázati körbe a Kincsem-patak, illetve a Sápi patak tartozik, erre a pályázatra el
kezdtek készülni, amit december 15-ig kell regisztrálni és március végén lesz a
pályázat elbírálása.
A levél felolvasásban voltak tévedések, ugyanis a Vöröskereszt nem adott utalványt
senkinek, ők csak és kizárólag építőanyagot szállítottak azoknak a családoknak, akik
annak idején, amikor a VTV-be közzétették a közleményt és kérték az érintett utcák
lakóit, hogy adják le az építőanyag igényüket, akik megtették a Vöröskereszt
központi helyre leszállítják az építőanyagot. Pótigényt nem fogadnak el, ezt velük kell
megbeszélni. Az, hogy vannak olyan családok, akik nem adtak le építőanyag igényt
annak idején, elnézést kér, de erről nem tehetnek.
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A képújságban a közlemény több héten keresztül futott, és ha valakinek nincs városi
televíziója - és elnézést kér, hogy ezt mondja, - mert hiszen most is elhangzott, hogy
azt beszélik a városban – nem igaz, hogy ezt nem beszélték a városban, hogy a
Vöröskeresztes építőanyag igényt a polgármesteri hivatalban le kell adni. Nem tudja
elfogadni, hogy informálisan bárki ne értesült volna erről. Ennek ellenére azokon a
családokon, akik akkor nem adtak le igényt, megpróbálnak segíteni, azokból az
anyagokból, amely családok nagyon nagy mennyiséget rendeltek, amely egyeztetve
van a Vöröskereszttel.
A Hír TV-vel kapcsolatos megjegyzésre elmondja, hogy nyilván nem tudott minden
utcára kitérni, mert általánosságban beszélt az edelényi helyzetről és állapotról.
Az a temető, amely a Katona József út és a MOL-benzinkút között fekszik, az a
Római Katolikus Egyház tulajdonában van és ők annyit próbálnak segíteni minden
esztendőben, hogy a szemetet elhordják, és nagyjából megpróbálják rendben tartani.
Egyetért azokkal, akik azt mondják, hogy a temető nagyon rossz állapotban van, kéri,
hogy ezt nézzék most el, ami az árvíznek tudható be és annak a hihetetlen
munkának, amit az árvíz nyomán kellett végezni a Kft. munkatársainak, mert
fontosabb volt a romeltakarítás és az építőanyagoknak a kiszállítása.
A közvilágítással kapcsolatos felvetéssel egyetért, a jövő évi költségvetésben
előterjesztésre fog kerülni, és ha a testület elfogadja, akkor ez megoldható.
A Katona József út helyreállításával kapcsolatban elmondja, hogy ez az út, valamint
a Bódva út és egyéb utak, amelyek az árvízzel érintettek, a vis maior pályázatban
benyújtásra kerültek. Előbb-utóbb ezt a pénzt meg fogja kapni az önkormányzat, úgy
mint a többi önkormányzat is, hiszen a vis maior pénzeknél még mindig a védekezési
költségeknél jár a Belügyminisztérium és még szó sincs a felújítási költségek
megtérítéséről. Úgy gondolja, hogy a jövő tavasszal lehet erre számítani, addig
annyit tudnak tenni, hogy a fontosabb tűzoltó munkát elvégzik zúzott kővel, mert
felesleges pénzkidobás volna néhány millióért kikátyúztatni azokat az utakat, amit
jövőre teljes mértékben fel fognak újítani.
Említésre került a szivattyúzások miatt megnövekedett villanyszámla problémája,
melyre elmondja, hogy pontosan azért kérte az előterjesztésben a képviselőtestületet, hogy a Katona József utca kerüljön be a mostani pénzadományba, hogy
ezzel is tudják enyhíteni a terheket.
Végezetül három kérdéskör maradt: a nyúlgát kérdése, a vízelvezető árok és a talaj,
illetve szennyvíz kérdése, amelynek megválaszolására felkéri Fischer Ferdinánd
ügyvezetőt.
Fischer Ferdinánd Borsodi Közszolgáltató Kft. ügyvezetője elmondja, hogy az árvíz
óta a lakók szempontjából elég sok idő eltelt és elég sok mindent elvárnak jogosan,
de itt több tényező van. A talajvíz-szint, ami a Katona József úton nagyon nagy
probléma és igazából azért nehéz kérdés, mert ott a legnehezebb ebben tenni, mert
a talajvizet nem is tudják igazán, hogy hogyan lehetne elvinni teljesen a pince
szinttől. A csapadékvíz-elvezető rendszer, ami szintén rossz az utcában, ennek a
kiépítése szintén a vis maior pályázatba be lett adva, azok az árkok, amelyek több
irányba lejtenek, azok is bekerültek és helyre lesz állítva ugyanúgy, és az út alatti
szennyvízcsatorna-hálózat is.
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A szennyvíz-csatornával kapcsolatban elmondja, hogy valóban rossz az egész
helyzet, hogy az Egresről lefolyó szennyvíz arra mehet át, de ha megfelelő lenne a
csatorna rendszer, akkor nem biztos, hogy nagy probléma lenne. Jelenleg három
probléma van, egyszer az, hogy ha az Egresen van egy dugulás, akkor visszatorlódik
és az első aknánál kijön a szennyvíz. Ezt megpróbálják úgy orvosolni egyelőre, hogy
oda egy nagyobb aknát építenek, hogy több idő legyen arra, hogy lehessen arról a
helyszínről kiszivattyúzni a szennyvizet és ne árassza el az egész részt. Másik
probléma és biztosra veszi, hogy a szennyvízcsatornákban vannak hibák, ez még
nincs bevizsgálva a magas talajvíz miatt és valószínű, hogy vannak törések, akár
rosszul összerakott rész, amelyeket orvosolni kell, mert magasabb a talajvíz, mint
ahol a gerincvezeték van, és ehhez még rengeteg beszivárgás van. A harmadik
probléma, hogy rengeteg csapadékvíz rákötés van, amit nem bír el a szennyvízrendszer. Ezt azért tudja, mert a finkei városrészt bevizsgálták, ahol szintén illegális
csatornabekötések vannak és a belvizet is a csatornába szivattyúzzák. Nem tartja
valószínűnek a Katona József út esetében, hogy más irányba el tudják vezetni az
egresi városrész csatornáját, viszont azt tudják rendezni, hogy az átemelőre ki
tudnak építeni egy jelzőrendszert, ami jelez a szennyvíz-telepen, ha az átemelő
szivattyú nem működik. Így meg tudnák előzni azt a problémát, hogy ne öntsön ki a
szennyvíz. Ebben részben már léptek és még ez éven a jelzőrendszer ki lesz építve
és az alsó akna helyett fognak építeni egy nagyobbat. A jövő év során bevizsgálják
ezt a rendszert, ha lejjebb megy a talajvíz-szint, hogy milyen hibalehetőségek vannak
még, esetleg csőtörések, akna vízbefolyások, stb.
A belvízről elmondja, hogy a Katona József út végén kialakult egy tó, amire a testület
megszavazott egy összeget, hogy lecsapolásra kerüljön. Erre már meg is rendelt egy
lánctalpas kotrógépet és holnap elkezdik a munkálatokat. A vízmű telep felé fogják
kiásni az árkot, hogy a víz lemenjen. Ő egy kicsit ebben szkeptikus, mert nem hiszi,
hogy ha ezt a munkát elvégzik, a talajvíz olyan szintre fog süllyedni, hogy a
pincékben ne legyen víz, de ezt mindenképpen megcsinálják.
A másik dolog, amit terveznek, hogy a Katona József út mögötti övárkot, - amelynek
az egyik szakasza az árvíz után kotrásra került és ahol nem tudtak tovább menni, lánctalpas géppel fogják a jövő héten kikotorni, megmélyíteni, hogy az ott lévő vizek
el tudjanak folyni. Véleménye szerint ezekből a költségekből talajvízszint csökkentést
nem tudnak elvégezni, de amit az előbb említett, azokat igen, melyre az
önkormányzat biztosította a forrást.
Az utak helyreállításával kapcsolatban elmondja, hogy nekik arra nincs fedezetük,
hogy a Katona József út leaszfaltozása megtörténjen, ami nem is lenne ésszerű, de
egy zúzottköves helyreállítást, kátyúzást megcsinálnak.
A nyúlgáttal kapcsolatban elmondja, hogy ha egyéb forrást nem találnak rá, akkor
nem tudják vállalni a földdel történő beterítését saját költségből, mivel oda több száz
köbméter földre volna szükség.
Slezsák István (Újtemplom út) a Bódva hídról beszélt, ami szerinte olyan, mint egy
duzzasztómű és hiába beszélnek gátrendszerről, leeresztőkről, szennyvízről, míg a
talajvizet, belvizet le nem tudják süllyeszteni a Bódva szint alá, addig felesleges.
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Harmadszor teszi ezt a megjegyzést, hogy amíg a híd áteresztő képességét nem
tudják növelni, addig nem érnek el eredményt, ugyanis a pillér a jelenlegi vízfolyás
közötti 2-3-4 m2, tehát öt, hat, magyarul 15 %. Jónak tartotta volna, ha ebben a
témában volna itt egy vízügyes szakember.
Virág Tamás képviselő a Katona József úti lakók felvetéseit jogosnak tartja. Azon
csodálkozik, hogy türelmük eddig tartott. Hogy miért? Azért, mert ez a probléma, ami
felvetésre került, nem mostani probléma, évek óta meglévő önkormányzati tartozás
ez is, a finkei is úgy a szennyvízelvezetési rendszer, belvíz-rendszernek a
hiányosságai, amit meg kell oldani. Ezek a dolgok, hogy most rendkívüli helyzet volt,
felerősödtek. Amikor nem volt víz, nem foglalkoztak vele, most felerősödtek ezek a
gondok, és akik ebben élnek, azoknak nagyon nagy probléma. Van egy dolgozója,
aki három éve leveleket ír az önkormányzatnak Finkéről, mert felmegy a szennyvíz,
és nincs megoldás három év óta. Úgy véli, hogy ezek a rendkívüli helyzetek,
rendkívüli intézkedéseket igényelnek és a maga részéről mindenképpen támogatni
fogja azt, hogy rendkívüli ülésen foglalkozzon a képviselő-testület ezekkel a
gondokkal. Edelényt érintve a szennyvíz-elvezetés gondjainak a megoldása a
legfontosabb, mert ugyan úgy bűzlik Finke, a Katona József út, és a másik
legfontosabb megoldandó probléma a belvízelvezetés. Egyszer ezeknek neki kell
kezdeni. Beszélnek itt műszaki problémákról, amiket már meg kelletett volna oldani.
Most úgy tekintenek ezekre a dolgokra és magyarázzák, mintha most jönnének elő.
Azt mondja, hogy ha fel tudnak jutni az űrbe, el tudnak menni a holdra, akkor ezt a
műszaki problémát meg kell tudni oldani és nem ad-hoc módra. Nagy ívű
megoldások kellenek, nagyobb odafigyelés, nagyobb összehangoltság. Polgármester
úr jelezte a testületi ülésen, hogy van még abból a pénzből 500 millió forint, - meg
kell tenni, rendkívüli helyzet rendkívüli megoldásokat igényelnek. Fejlesztési pénz 500 millió forint - rendelkezésre áll az önkormányzatnak. A mai testületi ülésen
azokat a dolgokat ő is megszavazta, hogy 3 millió forintot biztosítanak a Katona
József út végén lévő tónak a lecsapolására. Ehhez viszont hozzátette, hogy nem
látja a műszaki tartalmát, mellyel kapcsolatban a Borsodi Közszolgáltató Kft.
ügyvezetője elmondta, hogy nem biztos, hogy ezáltal meg fog oldódni a probléma.
Végleges, stabil megoldások kellenek, mert másképp úgy lesznek ezzel a
hárommillióval is, hogy ráköltik és nem lesz hatása a dolognak. Megígéri, hogy kérni
fogja a testületet, hogy rendkívüli ülésen tárgyalja meg mindezt és támogassák a
Katona József úti lakók, a finkei lakosság kéréseit, a szennyvíz,- és a belvízelvezetési rendszer végleges megoldását.
Vincze István (Kossuth utca) arról szólt, hogy a római katolikus temetőben nincs
fedett rész, ravatalozó, rossz idő esetén nagyon körülményes a temetés.
Örülne, ha itt is épülne egy ravatalozó. Ezzel kapcsolatban tervezett egy
tetőszerkezetet, melynek rajzát átadta a polgármester úrnak, és amelynek
megépítésére felajánl 50.000, Ft-ot. Úgy gondolja, hogy pénzadományokból az árát
össze lehetne gyűjteni.
Béres Tibor (Menner Adolf út) elmondja, hogy nem mentené fel az előző testületet,
mint a Katona József útról felszólaló lakó. Tudomása szerint 2007-2013. között egy
gazdasági programja van Edelény önkormányzatának, ami a honlapon mg fenn van
és ami még érvényes.
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Ennek a 8. pontjában a temetőnek a kérdésköre is szerepel, amiben az van leírva,
hogy a Császtai úton lévő temető egy-két éven belül betelik és a megoldás erre a
város önkormányzata részéről, hogy a római katolikus temetőt át kell venni. Eltelt
három év, félidőben vannak, polgármester úr az előző ciklusnak is a vezetője volt,
ezért azt kérdezi, hogy milyen intézkedések történtek az átvétel előkészítésében. A
gazdasági program 3. pontjára is felhívja a figyelmet, amely a csapadékvízelvezetéssel kapcsolatos, melyben a tervezett beavatkozásként a záportározó
lehetőségének kialakítása a Császtai út végén, Damak-Edelény között a Sápi-patak,
Rajk László utcától észak-nyugati irányban, Zúgópatak. Kérdése, hogy mi történt az
elmúlt három évben?
Polgármester elmondja, hogy a korábbi képviselő-testület hozott egy olyan
határozatot, miszerint a Római Katolikus Egyház tulajdonában lévő temető az, amely
átveheti a köztemető funkcióját a jövőre nézve. Igaz, hogy akkor, amikor megalkották
a gazdasági programot, az került bele, hogy néhány éven belül betelik.
Bebizonyosodott azonban, hogy ez nem igaz, és még aránylag jelentős mennyiségű
temetkezési lehetőség van a temetőben. Természetesen az új köztemető kialakítása
egy évet vesz igénybe, de abban a pillanatban, amikor úgy látja a testület, hogy
ebben már lépni kell, akkor meg fogja tenni a szükséges intézkedéseket. Tudja, hogy
évente néhány temetkezés történik a Római Katolikus temetőben, viszont a jelenlegi
állapotában nem tudja megítélni, hogy lehet-e oda egy fedett helyet építeni, mert
szűk a lehetőség. Egyébként a református temetőben a hívek építették a ravatalozót,
és ezt a módszert talán lehetne követni, amelyre Vincze István úr célzott.
Jelen pillanatban nem aktuális, hogy a köztemetőt áthelyezzék, de a későbbiekben
lehet majd vitát nyitni, hogy hol legyen majd a végleges helye az új városi
köztemetőnek.
A csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatban elmondja, hogy a Zúgó-patakon történt
egy jelentős beavatkozás, amely a Hárs és a Rajk László, sőt a Dankó Pista utat is
mentesítette az addigi lezúduló csapadékvizektől, illetve nem túl régen történt a
köztemető alatt egy ároknak a kiásása, amellyel viszont a Rajk László út, Császta
felé eső részének mélyebben fekvő részét sikerült mentesíteni a belvíztől.
Béres Tibor a római katolikus temetőben fedett rész építésére vonatkozó felvetést ő
is támogatná, de tájékoztatásul el kívánja mondani, hogy megkeresték a Római
Katolikus Egyházat a térképészek. A temető állagának a felmérésével kellene
kezdeni, hogy ott valamit létre lehessen hozni. Síronként 350 Ft-ért mérnék fel, és
digitális térképet készítenének róla, ezzel kezdődne a munka, ez kb. 3 millió forint. Itt
kezdődik a Római Katolikus Egyház temetőjének a rendbetétele, akkor, amikor az
önkormányzatnak van egy határozata, amit a mai napig nem vontak vissza.
Kérdésként vetődik fel, hogy elindítsa-e az egyház, fektessen bele 3 millió forintot,
gyűjtse össze az emberektől a pénzt, mert a képviselő-testület, amely az emberek
bizalmát élvezi, ez ügyben még nem tudott dönteni 3 év alatt, és utána kezdjék el
körbekeríteni, kezdjék el a ravatalozót, amelyre van egy másik felajánlás, amit
Körtvély úr tervezett. Ezeket el lehet kezdeni és ezután a sírhelyek értékesítését,
mert egyelőre kegyeleti okból engedélyezi oda a Római Katolikus Egyház a
temetkezést, amelyért nem kér díjat.

16
Komjáti Imre (Császtai út 32.) elmondja, hogy ő az MSZP Városi Szervezetének
elnökeként van jelen és a mai napra gátakra vonatkozó petícióval készültek, de mivel
ők a felelősségteljes politizálás hívei, ezért úgy gondolták, kérdéseket fogalmaznak
meg és ennek tükrében fognak az aláírásgyűjtésről és a petícióról dönteni.
Időközben a kérdéseikre megkapták a választ, polgármester úr elmondta, hogy
egyrészt pályázat kerül kiírásra a gátakkal kapcsolatban, a másik pedig konkrét
munkák kezdődnek. A petíció szövegét ennek ellenére felolvassa, amely a
következő: „Petíció Orbán Viktornak, a Magyar Köztársaság Elnökének
Tisztel Miniszterelnök Úr! Néhány hónappal ezelőtt településeinkre szörnyű
természeti katasztrófa, hazánk történetének egyik legsúlyosabb árvize csapott le.
Példátlan összefogással sikerült úrrá lenni az áradaton, az ország minden részéből
érkeztek hozzánk az önkéntesek, az adományok. Azokban a napokban a kormány
képviseletében Ön is megjelent a Bódva rogyadozó gátjai mellett és azonnali
feladatként jelölte meg az árvízvédelmi eszközök megerősítését. Az elmúlt
hónapokban türelemmel vártunk, de türelmünk fogytán. A gátakhoz hozzá sem
nyúltak, a települések önkormányzatai máig nem kapták meg a védekezési kiadásaik
megígért ellenértékét. Mi lesz velünk, ha újra jönni fog a víz. A tavaszi áradáshoz
hasonló árt a meggyengült gátak nem fognak elbírni. Végtelennek és magunkra
hagyatottnak érezzük magunkat, ezért arra kérjük Önt, hogy ígérgetés helyett
intézkedjen a lehető legkorábban kezdődön meg gátjainak helyreállítása. Ígéretek
helyett valódi megoldást, valódi védelmet, biztonságot most.” Mint ahogy elmondta a
petíció így most felfüggesztésre kerül, de véleménye szerint tavaszig nem várhatnak,
többek között a vis maior pénzekkel. Hatalmas teher ez a városnak, a város vezetői
tudják a legjobban, mert napi szinten tapasztalják, hogy a költségvetés mennyire ki
van feszítve. Nem véletlenül, a Magyar Nemzet, HírTv adásaiból idéz. Orbán Viktor
szerint az emberek mindent megtettek, hogy megvédjék településeiket, ezért joggal
várják el, hogy a kormány is védje azt, utána segítse az újjáépítést. Még egy idézet:
Amint túl vagyunk a közvetlen veszély elhárításán, egy átfogó tervet készítünk, amely
tartalmaz árvízvédelmi intézkedéseket, középületek rendbehozatalát, tartalmazza a
magánszemélyeknél keletkezett károk elhárítását, a mezőgazdasági károk legalább
részleges megtérítését, szóval csinálunk egy tervet, amely az egész régiót
megpróbálja jobb állapotba hozni, mint volt az árvíz előtt. Ezt jelentette ki Orbán
Viktor és hangsúlyozta, hogy a későbbiekben nem lehet szó toldozgatásrólfoltozgatásról, konkrét kárenyhítési tervet kell kidolgozni és ez alapján megkezdeni
Edelény újjáépítését. Tehát, felfüggesztik a petíciót, de januárig nem tudnak várni,
„fel fogják” melegíteni a témát újra, figyelni fogják, hogy milyen valós intézkedések
kerülnek megvalósításra. Szeretné kérni a FIDESZ jelenlévő képviselőit, hogy amit
hangoztattak a kampány során, hogy a kétharmad mögöttük van, hogy legyenek
szívesek ezt kihasználni, legyen mögöttük ez az erő, tegyenek meg minden annak
érdekében, hogy valóban biztonságban érezhesse magát Edelény és ne mossa el a
rengeteg munkát egy újabb árvíz, ami jöhet, mert Edelény ettől sokkal többet
érdemel. Azt hiszi, hogy ezt bebizonyították a világnak és az országnak.
Tiszolcszki Lászlóné (Mátyás király út) a Borsodi út 2. számú társasház
problémájával kapcsolatban kéri polgármester úr közbenjárását. A Borsodi út 2-ben a
vállalkozó bérelnek helyiségeket, október 15-én indult a fűtési szezon, de a mai
napig nincs fűtés az üzletekben.
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Az ott bérleti díjat fizető vállalkozók már több alkalommal jelezték ezt, amikor kijöttek
megnézni csak „fejvakarás” volt, az volt, hogy lyukas a kazán, elfolyik a víz, kazánt
kell cserélni, arra nincs pénzük, és ez talán nem is az ő problémájuk, hanem a
Provideál Kft-é. Felmerül a kérdés, ha elfolyik a víz, ki fogja megfizetni. Az üzleteket
bérlők ide fizetik az adójukat, ezért azt kérné, hogy a fűtés-probléma megoldása
ügyében járjon közben.
Fischer Ferdinánd Borsodi Közszolgáltató Kft. ügyvezetője, elmondja, hogy ő két
hónapja tud a felvetett problémáról, többször tárgyalt a Provideál Kft-vel is, megnézte
ezt a helyzetet és a véleménye most is az, hogy a Provideál felelőssége, de ő is azt
mondta, hogy nem lehet ezzel várni, mert ebben teljesen igazuk van az ott élőknek.
Igaz, hogy a Kft. nem áll jól pénzügyileg, de felmérette a fűtést, megnézték, hogy
miket kellene csinálni. Kazánt kell cserélni, külön kell kötni az összes bérleményt.
Valószínűnek tartja, hogy van olyan helyiség, ahol elfolyik a víz, az sem szerencsés
helyzet, hogy a húsbolt által bérelt részben van a kazán, és ha valami probléma van
rajtuk keresztül kell bemenni. Ezért ezt a kazánt ki fogják cserélni, amit a régi
kazánházban fognak elhelyezni, melynek elkezdték a tervezését, a gázigénybejelentést két hete beadták, a gázterv is elkészült, ennek várják az engedélyezését,
és várhatóan december közepéig el fog készülni, amelynek a költsége, több mint
hárommillió forint.
Kaczvinczki József (Antal György út) a csapadékvízzel kapcsolatban van javaslata
arra, hogy az Antal-völgyre, un. nagyvölgyre leeső nagymennyiségű esőt hogyan
lehetne megfogni. A volt tehenészeti telep irányában, ahol a kisvasút is futott, volt
egy betonozott vízáteresztő szakasza, amihez egy zsiliprendszert javasol betenni,
azért mert leghamarabb az Antal-völgyről jön le a víz azon az árkon, amely 2004-ben
lett kiásva a volt tsz ól mellett. Ezt, ha leszűkítenék valamennyire egy zsilippel, meg
lehetne fogni a vizet. Ezt tapasztalatból mondja, mert a májusi esőzés ezt
bebizonyította, hiszen a Kincsem-patak teljesen tele volt, majd egy idő múlva eltűnt a
víz. Ezért gondolja azt, hogy a víz bezúdulását egy zsiliprendszerrel meg lehetne
fogni. Szerinte a Tóth utcán és a Császtai utcán lefolyó csapadékvíz elvezetésére
kellene létesíteni 4 db aknát, amit le lehet vezetni megfelelő csatornán keresztül a
szolgáltató ház felé.
Csabai Gyula képviselő Komjáti Imre úr által elmondottakhoz szeretne csatalakozni
néhány gondolattal, de még véletlenül sem szeretne politikai vitát nyitni, hiszen az
elmúlt ciklusban elkövették jó párszor azt a hibát, hogy politikai csatározások miatt,
mellett sokszor a lényeg igazából eltörpült, és mint ahogy Béres úr is említette,
ebben a jelenlegi helyzetben ezen a képviselő-testületen sokkal nagyobb a
felelősség, mint eddig. Kifejezetten örül annak is, hogy Komjáti úr tényeket sorolt fel
és nem ment bele semmi olyan állításba, amelyet később cáfolni lehetne. Amit
viszont el kell mondani az, hogy nagyon sok olyan kérdésről, problémáról a mai nap
nem beszélnének, hogy ha a májusi és a júniusi árvíz kapcsán keletkezett
önkormányzati kiadások, vagy vis maior károk egy jó részét már megtérítette volna a
kormányzat. Azt kell tudni, hogy az önkormányzat a május árvízkárok kapcsán - és
úgy emlékszik, hogy az előző kormánytól kapott – 150 millió forintos előleget.
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A védekezési költség 120 millió forint volt, amit akkor felhasználtak, és majd jött a
második árvíz. Később ezt a 30 millió forintot is elköltötte az önkormányzat, bár a
kormányzat most azon lovagol, hogy ezt a 30 millió forintot időközben miért nem
utalták vissza, és miért használta fel a második árvíznél. Ezt úgy gondolja, hogy majd
lerendezi az önkormányzat, de említette polgármester úr, hogy május óta és ezen
van a hangsúly, hogy egyetlen egy forintot sem kapott az önkormányzat. Május óta
úgy próbálja betömögetni ezeket a pénzügyi réseket, ahogy éppen meg tudja oldani
az osztályvezető. Ha ezeknek a pénzeknek csak egy része megérkezett volna, akkor
azt gondolja, hogy a Katona József útiak problémájáról itt ma nem kellene beszélni,
hiszen ezen időszakra a helyreállítás megtörtént volna, nem kellene olyan utakon
járni a városban, amiken a kátyúk tömkelege van, nem így nézne ki a belváros és az
iskola környéke, vagy éppen az étkezőhöz vezető út, mint ahogyan most kinéz.
Minden képviselőtársa azon van, hogy valamilyen átmeneti megoldást találjanak erre
a problémára, és nem csak a Katona József úti problémákra, hanem mindazokra,
amiket a víz érintett. Tudja, hiszen az ő környezetét is érintette a víz. Ha csak
átmeneti megoldásként is, a testület mindent meg fog tenni, hogy orvosolja a
problémákat, viszont az önkormányzatnak azokra a pénzekre, amit elköltött, amik az
utakban, épületekben keletkezett károkat fedezi, ezekre a pénzekre szüksége van.
Amit Virág Tamás képviselő úr mondott, hogy van egy 500 millió forintos tartalékuk a
kötvényekből, igen, az gondolja, hogy egy részét biztosan fel lehet használni, viszont
azzal ő sem ért egyet, hogy a károk átmeneti helyrehozatalára. Azzal nem tud
azonosulni, hogy aszfaltozzanak le olyan utat, amire később elvileg később a vis
maior keretből megkapnák a pénzt, és abban sem biztos, hogy ha leaszfaltoznák az
utat, akkor arra valaha is még pénzt kapna az önkormányzat. Azt tudja mondani,
hogy igyekeznek megtalálni azt a megoldást, amely mindenkinek megfelel. A délelőtt
folyamán a testület megszavazta a tónak a lecsapolására az összeget. Nem vízügyi
szakember, nem tudja megmondani, hogy elegendő lesz-e rá a pénz, viszont kérték
a Kft. vezetőjét, hogy egy intézkedési tervet erre állítson össze és, amíg ez elkészül,
átmeneti megoldásként történjen meg, hogy érezzék a lakók, hogy a problémájuk
igen is foglalkoztatja a képviselő-testületet és foglalkozik is vele. Azt kéri azoktól a
képviselőtársaitól, akik ráhatással vannak erre, hogy minél hamarabb jusson el az
önkormányzatnak az a pénz, amit a vis maior támogatásból meg kell, hogy kapjon,
vagy az a pénz, amit az önkormányzati utak, intézmények helyreállítására tud
fordítani, és amelyről az előző képviselő-testület már határozatot is hozott, és a
pályázatot benyújtotta, hiszen addig az ő kezük is meg van kötve.
Polgármester a Csabai Gyula képviselő úr által elmondottakhoz, - amit egyébként
helyesen világított meg, - pici pontosítást tesz. Az önkormányzat pénzügyi helyzete
és az árvíz között nyilvánvalóan nagyon komoly az összefüggés, ez vitathatatlan,
viszont azt is tudni kell, hogy kétfelé kell venni a vis maior pályázatot. Van az un.
védekezési költség, amikor sok ezren, több tízezren ott voltak a gáton májusban és
júniusban és ennek a védekezésnek a költségei is két részletből áll. Volt egy május
és júniusi árvíz és még nem beszéltek az újjáépítésről. A védekezésben alapvetően
rengeteg vállalkozás volt, akik a segítségére voltak az önkormányzatnak, a
lakosoknak. Ezek a vállalkozók kiállították számláikat, viszont ezeknek a
vállalkozóknak egyenlőre azért, mert a Belügyminisztériumtól még nem kapták meg a
védekezési költséget, nem tudták a számláikat kiegyenlíteni.
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Annyit megtettek, - és ezt az önkormányzat a biztosító által fizetett pénzből a számla
ÁFA részét kifizették a vállalkozásoknak. Nemcsak Edelény van így, hanem nagyon
sok önkormányzat van így az országban, akiknek védekezni kellett. Tudják
mindannyian nagyon nehéz helyzetben van az államháztartás, egészen biztos, hogy
ez is belejátszik a dologba és belejátszanak egyéb dolgok is. Az árvíz óta eltelt fél év
állami bürokráciával kapcsolatos tapasztalatát mondja el, amikor itt volt
miniszterelnök úr, és ami kijelentést tett, azt ő komolyan is gondolta. Az már nem az
ő feladata, hogy közben az eltelt időben ő arra tudjon figyelni, hogy Edelényben vagy
Szendrőládon, vagy bárhol, ahol volt árvíz, hogyan áll a helyreállítás és a vis maior
pénzek kifizetése. Ez nem az ő feladata, sajnos azt kell mondani, hogy a hihetetlen
az, ami az állami bürokrácia útvesztőjében szétfolyik felelősök nélkül, mert az egyik
ágazati államtitkár mutogat a másikra, a másik a harmadikra és igazi felelős, igazi
koordináció nincs ebben a dologban. Ebben is lát egy rendkívül nagy problémát és
azt gondolja, hogy tavaszra ez rendeződni fog, mert télen az újjáépítéssel úgy sem
tudnának foglalkozni. Úgy gondolja, hogy tavaszra ezt a pénzt meg fogják kapni és
meg tudják kezdeni ezeknek a hibáknak a kijavítását, az utcák szennyvízcsatornahálózatának felújítását és remélik, hogy lehető leghamarabb azokat a védekezési
költségeket, amelyeket még nem tudtak a vállalkozóknak kifizetni, azokat is el fogja
utalni a Belügyminisztérium. A Belügyminisztérium kérdéseire minden választ
megadtak, és ezzel úgy gondolja, hogy minden kérdés tisztázódott, ami a
minisztérium szerint nem egészen tiszta gazdasági ügyek, menetlevelek,
szállítólevelek, gázolaj-felhasználás, stb, amiket ők nem értettek pontosan. Ezeket
természetesen megválaszolták és bízik abban, hogy a június védekezési
költségeknek a teljesítése már gyorsabban fog történni és a vállalkozókat ki fogják
tudni fizetni. Természetesen az önkormányzatot is érinti áttételesen és direkt módon
is ennek a védekezési költségnek a kifizetése, hiszen a saját Kft. nagyon komolyan
részt vett a védekezésben a dolgozóival, eszközeivel, gépeivel. A Kft. ugyan úgy
jogosult a számla benyújtására, a vis maior pénzek lehívására, mint más vállalkozás.
Itt nagyon hiányzik kb. 10 millió forint a kasszából és hiányzik az önkormányzat
kasszájából az a 100 millió forint, amit a vállalkozásoknak fizetett ki ÁFA részként.
Virág Tamás képviselő úr hozzászólására reagálva annyit kíván elmondani, hogy
nem kíván semmiképp politikai vitát gerjeszteni, de azt gondolja, hogy ha képviselő
úr, - amit nem bántásként mond – hosszabb idő óta ülne a képviselő-testületben,
akkor, akkor ilyen picit felelőtlen megnyilvánulása nem lett volna ezzel kapcsolatban
és máris, azonnal, mert ha baj van, akkor abból a pénzből meg kell csinálni.
Edelényben sok-sok olyan területet a Katona József úton kívül, pl. a Rozsnyói,
Rákóczi út, Finkei, a Vizsolyi, az Újtemplom, Bódva stb. utak, ahol problémák
vannak, de nem tehetik meg, akár mennyire is fájdalmas ezt kimondani, hogy abból a
kötvénypénzből, amely a város hosszú távú fejlesztésére vettek fel, ilyen összegeket
fizessenek ki, mert kevés lenne. Az 500 millió forint is kevés lenne arra, hogy helyre
tegyék azt, amit az árvíz okozott, másrészt a belvízzel nem tudnak mit kezdeni. Ezt
sajnálja és fájdalmas kimondani, hogy ebből a pénzből nem tudják megoldani ezeket
a problémákat, hiszen akkor követnék meg őket az emberek igazán, ha most x 10
milliót szavaznának meg arra, hogy csináltassák meg a Katona József út
szennyvízhálózatát, az utat, a csapadékvíz-elvezetést, stb., holott be van adva a vis
maior pályázatban.
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Tudja, hogy ezt rendkívül fájdalmas hallgatni, de felelőtlenül bánnának az
önkormányzat pénzével és ezt a pénzt kidobnák, hiszen ezt a pénzt meg fogják
kapni tavasszal. Tehát ilyen módon kellene átgondolni ezeket a dolgokat. Nagyon
népszerű lenne és ő is oda adná az 500 milliót, ha a testület megszavazná, de ezt
nem tehetik meg.
Baricska Jánosné képviselő elmondja, hogy mivel a FIDESZ sokszor meg volt
említve, illetve a vis maior költsége, pályázati dolgok, ezért szeretné tájékoztatni a
televízión keresztül otthon tévét néző edelényi választópolgárokat, illetve a jelenlévő
lakosságot arról, hogy a Belügyminisztérium valóban ellenőrizte a védekezési
költségeket. El szeretné mondani Csabai Gyula képviselő úrnak, hogy olyan nem
létezik, hogy nem kapott az edelényi önkormányzat támogatást, 150 millió forint ide
érkezett a számlára. A 150 millió forinttal szemben – ez még a májusi árvízzel
kapcsolatos – 120 millió forintos védekezési költségről szólt a számla. Mindenki előtt
világos, hogy állami pénzekről van szó, ennek az ellenőrzése meg kell, hogy
történjen. A májusi árvíz költségeinek elszámolásával kapcsolatos vizsgálatot a
Belügyminisztérium Ellenőrzési Főosztálya – melynek vizsgálati anyaga előtte van –
október 28-ra fejezte be. A vizsgálat alapján javaslatot tettek a Belügyminisztérium
felé és a délelőtti testületi ülésen elbagatelizálta polgármester úr azzal, hogy itt
műanyag tálcáknak a felhasználásával kapcsolatos és egyéb ilyen hibákat találtak.
Nyilván nem. Két mondatot szeretne felolvasni a vizsgálati anyagból, amellyel
komolyan foglalkoztak. Az összegző javaslatoknál szerepel, hogy a
szivattyúzásoknál indokolatlan, költségekhez kapcsolódó valótlan tartalmú
nyilatkozatok miatt büntető feljelentés megtétele, az önkormányzat a támogatási
előleg és a befogadott támogatható költségek különbözetét a minisztérium részére
utalja vissza. Ugyanis arról szól, hogy a 120 millió forinttal szemben 70 millióról olyan
a számla tartalma, amely vitatott és ennek a 70 milliónak a visszautalásáról szól.
Tehát erre kapott az önkormányzat 10 napot, hogy megválaszolja és ezek után lesz
a végleges összegzés. Ha ez tisztázódik, ezt követően kerül sor a június védekezési
költségekre.
Dr.Csiszár Miklós címzetes főjegyző elmondja, hogy a kérdések megválaszolására
a 10 nap most telt le, mert véletlenül nála van a tervezet utolsó, vagy utolsó előtti
változata. Végül is ebből a dologból már ki lett elemezve, ami lényeges. Van benne
egy rendkívül súlyos, ez a büntető feljelentés. Itt azt kell tudni, hogy az árvíz során
gázolajat is kaptak a VPOP-tól, amely az önkormányzat Kft-jéhez került, amit
felhasználtak az árvízi védekezés során. A Belügyminisztérium azt írta le
tulajdonképpen, hogy ezt a gázolajat az önkormányzat ismételten elszámolta és
mivel ezt elszámolták gyakorlatilag gazdasági visszaélés, gazdasági bűncselekmény
történt, aminek nyomán feljelentést javasolnak. Felolvassa a válasz tervezetnek
idevonatkozó részét, mely a következő: „A szivattyúzásokat a Borsodi Közszolgáltató
Nonprofit Kft. nettó 1200 forintos óradíjjal számlázta le, a szivattyú fogyasztásától
függetlenül. Utólag felülvizsgálva az óradíjat megállapítható, hogy a Kft. saját kárára,
mélyen áron alul számlázta le az elvégzett szolgáltatást, hiszen ez az összeg nem
fedezi még a közvetlen önköltséget sem, anyagi jellegű ráfordítás,
munkateljesítmény, munkaadókat terhelő járulék, értékcsökkenés, egyéb közvetlen
költség.
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A teljes önköltségről már nem is beszélve, amely az árkalkuláció alapját kellene,
hogy képezze. Jelen esetben az alkalmazott nettó óradíj egy átlagos fizetésű
alkalmazott óradíjára és járulékára elegendő. Ez az összeg nem nyújt fedezetet a
felhasznált üzemanyagra, a saját szivattyúk esetében a nagy mértékű
elhasználódásra egyéb felmerülő közvetlen kiadásokra, például motorolajfelhasználás, valamint közvetlen költségekre. Utólagos kalkulációk alapján
megállapítható, hogy ezeket a költségeket kb. 3.000 Ft + ÁFA áron kellett volna
átszámlázni. Külsős vállalkozók ugyanezen munkálatokat 4.000-5.000 Ft/óra nettó
áron végzik. Ez ad fedezetet a felmerülő költségekre.
Az előzőekben leírtak alapján megállapíthatjuk, hogy jogosulatlan gazdasági előnyt
nem szerethettünk, a kapkodásból eredően azonban alulszámlázás történt, így a Kftnél felmerült jogos költségek sem kerültek elismerésre. A Borsodi Közszolgáltató
Nonprofit Kft. által készített kimutatást, melyet utólag kapkodva készített el és
közvetlen a T. cím részére küldött meg szivattyú típusai és darabszám megbontásra,
nem láttuk, ez a kimutatás azonban az ár megállapítása során az előzőekben leírtak
alapján semmilyen jelentőséggel nem bír. Az önkormányzat részére sem került
támogatási összeg megítélésre, csupán előleg folyósításáról beszélhetünk.
Megmagyarázhatatlan számunkra az is, hogy tisztességes emberek hetekig tartó
emberfeletti munkáját miért próbálják meg kriminalizálni úgy, hogy ez sem a tények,
sem pedig a dokumentumok, sem pedig az Önök által meghivatkozott jogszabály
nem támasztja alá.” Jogszabály idézet a Btk. 288 szakaszából: Aki központi
költségvetésből nyújtott pénzügyi támogatást, vagy más gazdasági előnyt úgy szerez
meg, hogy evégett valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, vagy valótlan tartalmú hamis,
vagy hamisított okiratot használ fel, bűncselekményt követ el, stb. Ezen jogszabályhely tényállás elemei külön-külön sem állnak meg, nemhogy együttesen. E
gazdasági bűncselekmény jogi tárgya az állam által biztosított pénzügyi támogatás,
jelen esetben a vis maior támogatás igénybevétele, a támogatás megszerzése.
Benyújtott pályázatunk támogatási igény, amely a vészhelyzetben keletkezett
kiadásaink megtérítését igényli, önök pedig elbírálják az igényeinket és döntenek a
kifizetésről. Tehát az eljárás jelen helyzetében nem beszélhetünk arról, hogy a
támogatást igénybe vettük, megszereztük volna, így a meghivatkozott törvény fontos
eleme hiányzik. Az előbbi jogszabály feltételezi, hogy a támogatás megszerzéséhez
elnyeréséhez a feltételek hiánya miatt az elkövető valótlan tartalmú nyilatkozatot
tesz, pénzügyi támogatást úgy szerez meg, - mondja a jogszabály. A kormány
határozatában vészhelyzetet hirdetett a térségben, a vizsgálat sem kérdőjelezte meg
az ehhez kapcsolódó köztudomású tényeket. A pénzügyi támogatás tehát megillet
bennünket a jogszabály erejénél fogva, illetve a kormány döntésénél fogva. Nem
kellett tehát a támogatást úgy megszerezni, hogy ehhez valótlan tartalmú
nyilatkozatot teszünk, okiratot hamisítunk. Szükséges hangsúlyoznom azt is, hogy
nyilatkozataink a vis maior helyzethez kapcsolódóan valóságosak, a kapcsolódó
okiratok szintén. Önök egyes számlák kifizethetőségét vitatják, ami nem
bűncselekmény, hanem elszámolási vita. Végül Önök meghivatkozzák a Btk. 288 §
(2) bekezdését is, amely így kezdődik: Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki
céljelleggel nyújtott támogatást jogcímétől eltérően használ fel …..
A (2) bekezdés esetében a céltámogatás jogcímétől eltérő felhasználása büntetőjogi
szempontból bűncselekményt feltételez. A céltámogatást meg sem kaptuk, így
fogalmilag kizárt, hogy ezt jogcímtől eltérően használtuk volna fel. Ennek alapján a
jogszabályhely további tényállás elemeinek vizsgálata sem szükséges.
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Az előbbi rövid jogszabályelemzés is jelzi, mennyire erőltetett az, hogy Önök büntető
feljelentést javasolnak. Mi a magunk részéről a védekezésben részt vevő emberek
elismerését és nem büntetőjogi meghurcolását javasoljuk.” Ez volt az a rész, ami
végül is a rendkívül súlyos megnyilatkozáshoz kapcsolódik.

Verébné Pőcz Piroska (Újvilág út 4.) arról szólt, hogy idegesen jött el a mai
közmeghallgatásra, mert a lakóházába újra feljött a szennyvíz, és egyszerűen már
nem tud mit csinálni. Telefonált a Borsodi Közszolgáltató Kft-hez, ahol azt a választ
kapta, hogy majd megnézik, és ide-oda kapcsolgatták a telefont. Úgy tűnt, hogy a
délután csináltak valamit a Tóth utcán, de a pincéjében és az udvarán, de az utca
végén is az árokban áll a szennyvíz, amit nem tud már, hogy hanyadszor történik
meg ebben az évben. Őket sajnos nem csak az árvíz vitte el, hanem a szennyvíz is,
pedig nem is árterületen építkeztek, válaszolva ezzel arra, hogy a Katona József utca
fel van háborodva és elnézést kér, senkit nem akar megsérteni, de úgy vásárolták a
telket annak idején, hogy tudták hol vásárolják meg és miért annyiba került.
Polgármester : Tudnak erről a problémáról is, és sorolhatná tovább Edelény olyan
utcáit, ahol a szennyvízelvezetés nagyon komoly problémát jelent. Itt most ebben a
konkrét dologban annyit tud tenni, hogy megkéri a Kft. vezetőjét, hogy azonnal
intézkedjen, nagyjából tegyék rendbe, szivattyúzzanak. A lényeg az, hogy a Kft.
munkatársai, akik veszik a lakóktól a telefonokat, azt kéri, ne lehessen olyat hallani a
lakosság részéről, hogy akármelyik Kft-s dolgozó így, vagy úgy válaszolt a lakosság
panaszára. Azonnal ki kell vizsgálni és intézkedni kell ezekben a dolgokban. Azt
gondolja, hogy ebben a rendkívül nehéz helyzetben alapvetően önmagukra vannak
utalva és elismerését fejezi ki, fejet hajt Edelény lakossága előtt, hogy ilyen
türelemmel és méltósággal viseli ezt a hónapok óta tartó kálváriát, amiben vannak,
de ezt úgy gondolja, nem lehet másként túlélni a lakóknak, és ezt a túlélést úgy kéri
érteni, hogy ha nem bántják egymást és megpróbálnak emberileg is egymáson
segíteni.
Sztankóné Sándor Ibolya képviselő az eddig hallott sok rossz mellett most egy jó
dolgot szeretne közölni és a Kft-t megvédeni, mert a hét végén megkeresték a
Katona József útról szennyvíz ügyben és ő a hétvégi ügyeletet felhívta és azonnal
intézkedtek, a problémát megoldották. Megköszöni, hogy a hét végén az ügyelet
helytállt és segített a lakosokon.
Fischer Ferdinánd Borsodi Közszolgáltató Kft. ügyvezetője Virág Tamás képviselő
úr felvetésére elmondja, hogy ő csinált kisebb „csokrokat”, hogy épülne fel
Edelényben az, amit helyre kell állítani. A Bódva és a Császtai út széléig készült egy
geodéziai felmérést és van egy nem engedélyes szintű terv, leméretezte a csapadékvíz átvezetéshez szükséges dolgokat, tehát nagyon könnyen elő lehet készíteni egy
csapadék-vizes tervet, amely nem ideiglenes cél. Ez egy 300 millió forintos munka.
Ebbe a körbe tartozik a Rozsnyói, Rákóczi út problémája, az Újtemplom, Bódva és a
Tóth Árpád úttal bezárólag a Császtai útig. A Császtai útról neki az az elképzelése,
hogy a Császta felett meg kell építeni egy övárkot. A csapadékvíz szempontjából ott
van Finke városrész is, külön kezelték a Sápi-patakot, a Vörösmarty utat. Az itteni
problémának a megoldása is szintén egy nagy feladat.
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A Katona József útról nagyon sokat beszéltek és erről neki is nagyon nehéz beszélni,
mert ez az egyetlen hely, ahol a talajvíz miatt nem tudja a végleges megoldást.
Véleménye szerint dréncsövezésről, talajvízszint süllyesztésben nem nagyon lehet
gondolkodni, mert ettől a talajvíz nem fog lejjebb menni a csapadékos időszakban. A
Császtai útra, a finkei részre igazából megvannak a megoldások, de ezek
nagyságrendileg komoly pénzek. Emellett jönnek a szennyvizes dolgok és Finke egy
elég komoly probléma és látszik, hogy nem úgy kezelték a problémát, hogy
felforgatni akarnak, 5 millió forintért levizsgáltatták ezt a részt, tudják mit kell vele
csinálni. Az Újvilág útról szintén tudnak, hogy feljön a szennyvíz, a Katona József
útról szintén. Az Újtemplom útról nem sokat beszéltek, de ott ugyanúgy kijön a
szennyvíz, és fentről ugyanúgy ráengedik a csapadékvizet, emellett még nem szóltak
az utakról, védművekről, amelyek sérültek, amelyekre egy milliárd is kevés. Azzal
egyetért, hogy minél hamarabb csinálni kell valamit, de ha egybe kezelik a feladatot,
erre képtelen lesz az önkormányzat.
Megígéri, hogy a Kft-nél rendbe fogja tenni, hogy az ügyintéző nem szólhat úgy
vissza a lakóknak, viszont az ő védelmükben annyit kíván mondani, hogy voltak
olyan dolgok, amikor az egyetlen egy VOMÁNAK, amely rengetegszer volt javítva és
volt olyan nap, hogy 4-5 helyre kellett menni. A Tormás úton a dugulás miatt a betoncsövet elkezdték felásni, a szennyvizeseknek ott kellett lenniük, és elhiszi, hogy nem
tudtak 10 percen belül máshová elérni. Az tény, hogy a lakóknak olyan hangnemben
és olyan formában kell válaszolni, hogy az megfelelő legyen, ebben intézkedni fog.
Úgy gondolja, hogy az ő költségvetésükbe, ami belefér, az árvíz óta annak a
többszörösét költötték rá, és próbálnak minél többet teljesíteni, vannak előkészítő
munkák, amelyek nem látszanak, de azért vannak eredmények.
Virág Tamás képviselő elmondja, hogy figyelemmel kísérte Edelény városnak a
gondjait, mert edelényi és nem azt mondta, hogy most 500 milliót, vagy egy milliárdot
fordítsanak a problémákra, hanem azt, hogy rangsoroljanak, készítsenek cselekvési
tervet és kezdjék el. Tulajdonképpen az a gondja, hogy amit hallottak, az a Kft.
ügyvezetőjének az elképzelései, ötletelései, nincs írásba foglalva, nincs meg a
műszaki tartalma, vagy lehet, hogy erről nincs információja. Rangsorolni kell, meg
kell nézni a lehetőségeket és el kell kezdeni, ha Finkén, akkor Finkén, vagy a Katona
József úton, stb. Ne beszéljenek csak és ne mentegetőzzenek, mert évek óta ez van,
évek óta erről beszélnek Finkén is, mindenütt. Elhiszi, hogy nehéz helyzetben van az
önkormányzat, de el kell gondolni, hogy milyen helyzetben vannak azok, akik ott
laknak, akinél bemegy a szennyvíz. Azt mondja, hogy a lakókat azzal nyugtassák
meg, hogy kezdjék el, legyen egy határozott elképzelés a dolgokról, megoldási
variánsok, rangsorok és kezdjék el, mert ha nem kezdik el, soha nem lesz befejezve.
Nem felelőtlen, tudja a lehetőségeket, tudja, hogy mindennek sora van, csak el kell
kezdeni.
Polgármester arra hívja fel a figyelmet, hogy a Kft. ügyvezetője által elmondottak
egyértelműek voltak, el van kezdve, folyamatban van.
Barta István (Vörösmarty út) megjegyzi, hogy ma sokat elhangzott, hogy tudják a
problémát. Igen, eltelt egy év és a probléma még mindig megvan.
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Finkén például megépült két buszmegálló, amit akkor kifogásoltak többen, hogy
milyen külsőséget kapott, esztétikailag mennyire nem felel meg. Akkor az volt a
válasz, hogy még nincs kész, azóta eltelt négy esztendő. Szerinte nagyon kevés
pénzzel és ráfordítással és esetleg összefogással meg lehetett volna csinálni. Van
még buszmegálló a Klapka úttal szemben, amely vasvázas és régen épült, annak
teteje műanyag hullámpalából van, amely évek óta össze-vissza van törve, elbontva
nincs, a buszmegálló nem ott működik, hanem 100 méterrel odébb a járdán. A másik
oldalon Takácsék előtt a buszmegálló pontosan a kapubejáróban van. Kérdése, hogy
nem lehet ezt egy tollvonással elintézni, hogy 50 méterrel odébb helyezni? Szó volt
arról, hogy a Kölcsey és a Bartók út alatt az áteresz gyűrűt szélesíteni fogják.
Folytak is ott valamilyen munkálatok, de nem lett befejezve.
Szólt a finkei temető állapotáról, gondozottságáról, amely sok kívánnivalót hagy
maga után. A kerítés szögesdróttal van megoldva, lyukak vannak rajta, a birkanyáj
sokszor a temetőkertben köt ki. Ez is évek óta húzódó probléma.
A környezetvédelmi bírsággal kapcsolatban megemlítette a volt Sajóporán területét,
ahová ki lehetne menni és megnézni milyen állapotok vannak. A finkei állomás
területére is hordják a szemetet, ezt is ellenőrizni kellene és a bírságnak nem
45.000,- Ft-nak kellene lenni. Erre oda kellene figyelni.
Megemlítette a finkei szőlőhegyre vezető utat, amely 5 évvel ezelőtt épült meg, árok
is készült. Autóval mára már lehetetlen közlekedni ezen az úton, a földtulajdonosok
beszántották a vízelvezető árkot. Azt kéri, hogy próbálják meg a vízelvezető árkot a
hegyre vezető út mentén kitakarítani, mert ez is belvízproblémát okoz a Kölcsey
úton.
Kolláth Tamás (Katona József út) elmondja, hogy az utca lakói által aláírt levél
vasárnap öltött végleges formát, így az időközben megszületett testületi
határozatokat nem veszi figyelembe. Polgármester úr kételkedett a gátakról történő
levezénylésben, de meg kell kérdezni, erről sok ember tud, nem tudja, hogy ki volt
az, aki levezényelte az embereket, de tény és való, hogy megtörtént és a szivattyúkat
is elvitték akkor és többszöri telefonálás hatására kerültek vissza. A patak és a
vízelvezetés kérdésében szerinte is tenni kellene már valamit, mert évek óta
beszélnek erről és nem látja azt a megoldást és itt sem tudták megmondani, hogy mi
az a megoldás, ami hatékony lenne. Szerinte józan paraszti ésszel és egy vödör
vízzel kellene gondolkozni, amerre folyik a víz, arra kell elvezetni, és arra kell építeni
az árkot. Akárhogyan is nézi a pályázati és ilyen, meg olyan terveket, egyértelmű,
hogy ezt az időszakot és a tavaszi időszakot ugyan ilyen körülmények között kell
végigvinni, ami sajnos, pedig szerinte az olyan dolgokkal, mint a tónak a lecsapolása
– bár a hatékonyságában nem biztos – de ilyen kisebb dolgokkal lehetne segíteni. A
Bódva-holtágával kapcsolatban kérdése, hogy kinek a kezelésében van?
Önkormányzati vagy ÉKÖVIZIG? Amennyiben önkormányzati kezelésben van a
holtág, akkor nagyon sokat jelentene az a talajvíz szintben, hogy ha a holtág meg
lenne mélyítve. Jobban befogadná a Kincsem-patak, a kenderföldi ároknak a vizét is
és valószínűleg hatással lenne a talajvíz szintre is. Ugyanígy a Bódva medrének kikotrása jelentene nagyon hatékony dolgot a talajvízcsökkenésre véleménye szerint
Szó esett a miniszterelnöknek címzett levélről és más dolgokról.
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Azt kérné a megyei közgyűlés tagjaitól és mindenkitől, hogy hassanak oda, hogy ha
ilyen megyei, állami szervezetekkel állnak szembe, hogy ezek teljesítsék azt a
kötelességüket, amit a törvény kiró rájuk. Támogassák azokat a javaslatokat,
ötleteket, terveket mihamarabb, amely számukra megoldást jelentene. Említve volt,
hogy a VTV képújságában sok minden fent van, lehet, hogy így van, de sok
családnak nincs városi tévéje. Nem tudja, hogy mi volna jó megoldás, de biztosan
lehetne találni olyasmit, hogy azon emberekhez is eljusson az információ, akiknek
nincs városi tévéjük. A zúzottkővel való kátyúzás szerinte szintén kidobott pénz az
ablakon, ami nem oldja meg a problémát, sőt rontja. Többször elhangzott és ő is
felvetette, hogy a szennyvízhálózatra valószínűleg csapadékvíz-hálózatot kötnek.
Kérdése, hogy mennyit szüntettek meg az elmúlt hat hónap alatt, és mennyit kell
még megszüntetni, hogy ez a probléma megoldódjon és mennyi volt a bírság?
Vasárnap este a Katona József út 52. szám előtt dolgoztak a Kft. emberei, mert ismét
dugulás volt. Rájöttek arra, hogy a talajvíz szintje és az árokban lévő víz mennyisége
attól is függ, hogy van-e dugulás. Ez a probléma tudomása szerint legalább 2-3 éves
és ki kellene ásni hasonló módon úgy, mint ahogyan a Tormás úton történik. Itt csak
egy 160 vagy 200-as műanyagcsőről van szó, amit rendesen meg kellene csinálni,
ami befolyással lenne a talajvíz szintjére.
A nyúlgáttal kapcsolatban nem tudja, hogy kinek mi a véleménye, de ő ott él mögötte,
amely úgy volt megépítve, hogy szinte vízszintes volt a teteje. Most leszedték a
tetejéről a homokzsákot, van ahol 30-40 cm-rel csökkent a magassága. Amit
kiöntöttek homokot, annak nagy része belement abba az árokba, amit azon a
bizonyos éjszakán ásott ki az egyik lakó az árokásó gépével, és ami kárba veszett.
Jelen pillanatban a nyúlgátnak több mint a feléről le van szedve a homokzsák, és ami
30-40 cm-rel alacsonyabb, mint volt. Kérdése, hogy mi fogja megvédeni az utcát?
Barta István (Vörösmarty út) arról szólt, hogy a Finkei úton csak egy oldalon van
járda, mely a Jókai M. út csatlakozásánál át van vágva kb. 50 cm szélesen, 80 cm
mélyen a júniusi árvíz óta. Gyalogos közlekedés nagyon nehézkes,
balesetveszélyes. Kérdése, hogy nincs felelőse az ilyen abbahagyott munkáknak?
Polgármester úr augusztusban tartott egy megbeszélést az árokrendszer tisztításával
kapcsolatban, hogy lakossági összefogással álljanak neki. Másnap az Erkel Ferenc
úton megjelentek 5-en, 6-an a Kft. dolgozói és elkezdték tisztítani az árkot. Az onnan
kitermelt földet, szemetet a padkán lerakták, hónapokig ott volt, ami széttaposódott.
Kérdése, hogy mi az elképzelés ennek az árokrendszernek a további tisztításával
kapcsolatban?
Kasvinczki József (Antal Gy. út) balesetveszélyesnek tartja a Császtai út sarkán és
Safarcsik Tibor lakása közötti szakaszt, mivel ott olyan magas a járda és mély az
árok, ezért szerinte védőkorlátot kellene elhelyezni.
Mészáros Józsefné (Katona József út) elmondja, hogy nem akart hozzászólni, mivel
van egy megbízottjuk, aki az utcájukat képviseli, de úgy érzi, el kell mondania néhány
dolgot, mert olyanok hangzottak el, amit nem szívesen hallott. Elhangzott, hogy
felelőtlenség olyat kijelenteni, amit Virág Tamás képviselő úr mondott, melyre azt
mondaná, hogy nem ez a felelőtlenség, hanem inkább az, hogy az utcájukkal nem
foglalkoznak.
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Elhangzott az is, hogy a Katona József úti lakosok tudták, hogy mit vettek meg. Igen,
csak amikor megvették, akkor ez az árterület építési telekké lett nyilvánítva. Ki
nyilvánította építési telekké? Az önkormányzat. Ebben ők nem hibásak, és az, hogy
jön a talajvíz, ezért az a hibás, aki szárazon és jóhiszeműen megvette? Az övárokkal
kapcsolatosan még nem kaptak választ. Három évvel ezelőtt épült meg az övárok,
amiről azt hallotta, hogy 14 millió forint volt, de lehet, hogy 12 millió forint, ezt így
hallották. Nem műszaki ember, de akkor is mondta, hogy hogyan lehet egy övárkot
feltenni a dombra, és alatt vannak 1,5 m-rel meg 2 m-rel az ingatlanok, ahol el kell
vezetni a talajvizet. A víz nem fog felugrani oda, az oda fog folyni, ahol lejtés van és
az nem is hoz le semmiféle vizet. A Katona József út páratlan oldalán, a felső oldalon
nem lehet az udvarokra kilépni. Végigjárt minden házat, volt ahol lelépett a lépcsőn
és besüllyedt a csizmája, melynek nyomán feljött a víz. Tehát nem tudnak az
emberek az udvarra kimenni, nem beszélve arról, hogy a pincékben kövek vannak
lerakva és azon járva tudnak tüzet rakni, aki tud. Az övároknál megcsinálták a dréncsövezést nem tudni hány méteren. A Pirkó féle háznál, a ház mellett végig ásták,
hogy majd elvezetik a vizet a holt Bódvához, igen ám, csak ez a dréncsövezés kb. 10
méter hosszan ment és utána egy 180-as csővel vezették le, meglazították a talajt
végig a házuk háta mögött és nagyon szépen jön be a pincéjükbe a víz. Pirkó Béla
házánál akkora tó van, hogy lehet benne halászni. Amikor a szakértőnek mondta,
hogy reped a házának a fala, azt mondta, hogy ne izguljon, össze is fog dőlni. Arra
nem kaptak még választ, hogy mi az elgondolásuk polgármester úréknak azzal
kapcsolatosan, hogy ha a jövő tavasszal elkezdenek a házak „összeborulni”, mert azt
is mondta az ingatlanszakértő, hogy itt a házaknak a 90 %-a össze fog omolni,
hiszen ezek blokkból épültek, amely a vizet felszívja. Mi lesz velük, ha ez
bekövetkezik?
Polgármester elmondja, hogy erre nem tud válaszolni, és ha tudna is, ez bőven
meghaladja a hatáskörét, sőt még a képviselő-testületen is túlnyúlik ez az ügy. Az
biztos – és nem csak a Katona József útról beszél, hanem Edelény nagyon sok
épülete tavasszal sajnos még össze fog dőlni, erre kell számítani, tudják. Nem
tudnak ellene mit tenni, azok az épületek, amelyek vályogból épültek és még állnak,
azok rendkívül nagy veszélyben vannak, de most már nem csak azok az épületek
vannak veszélyben, hanem a hagyományos építésű házak közül is sajnos elég sok.
Nem tud mit mondani, nyilván megtesznek mindent, hogy valamilyen megnyugtató
megoldást találjanak majd azoknak a családoknak, akik tényleges ilyen helyzetbe
kerülnek.
Béres Tibor elmondja, hogy szóba kerültek balesetveszélyes dolgok, mellyel
kapcsolatban nem hiszi, hogy ha egy cég, vagy akárki, felbont egy burkolatot, akkor
azt hónapokig úgy kell hagyni. A Borsodi út 2. számú lakótömb előtti részen
felbontásra került a díszburkolat vízvezetékcső cseréje miatt, amit nem állítottak
helyre. Nem tudja, hogy hol vannak azok a vezető emberek, akiknek ez kötelességük
lenne, hogy figyelemmel kísérjék ezeket.
Vattay Béla képviselő minden elismerése azoké a családoké, akik kitartottak ebben
az időszakban. Az egész területet végigjárta többször, és sajnos neki is a barátai,
ismerősei ebben a hajóban ülnek.
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A képviselő-testület a mai ülésén jóváhagyott a Katona József útra vonatkozó
munkálatokat, az is 200 ezer forint + ÁFA és ezzel neki is az a problémája, hogy
ezzel nem csinálnak semmit. A szennyvíz-hálózat problémája nem igazán érthető
számára, hiszen 1994-ben kezdték kiépíteni, és ha végiggondolják, hogy 16 évet
nem bír ki, akkor ez nagyon szomorú, hiszen olyan technológiával, műanyag
vezetékkel épült, kamerákkal kivitelezett dolog, ami érthetetlen. Ő is tud a
problémákról, nehézségekről, de ha ezt rendbe akarják tenni, akkor ehhez tudni kell,
hogy itt milliárdos nagyságrendekről kell beszélni. Vannak helyek, ahol sürgős tűzoltó
munkát kell végezni, 3-4 ilyen gócpont van, aminek érdekében oda kell hatni, hogy a
költségvetésében jelenjen meg azért, hogy a napi problémák megszűnjenek.
Elhangzott kósza hírként, hogy annak idején 14 millió forintba került az övároknak a
megépítése, amikor Vágó Tibor volt a körzeti képviselő. Szeretné hangsúlyozni, hogy
ez nem 14 millió forintba került, hanem csak 2 millióba, amely a Kft. kivitelezésében
valósult meg. Egy övárok arra jó, hogy oldalra elvigye a vizet, és az, hogy most nem
tudták hová vezetni a vizet, egy dolog, de állandóan ez jött a képviselő-testület elé
Vágó Tibor volt képviselő kérésére, hogy épüljön meg az övárok. Ezt mások is meg
tudják erősíteni. A talajban mindenütt akkora mennyiségű víz van, amit nem is lehet
tudni, hogy mikor fog lemenni. Teljesen felesleges azzal foglalkozni, hogy hogyan
adtak ki a Katona József útra építési engedélyt, mert akkor más volt a helyzet,
szárazság volt, nem foglalkoztak akkor ilyen dolgokkal. Egy biztos, mindenképpen
azon lesznek, hogy ezeket a pontokat kiemelten kezelje a képviselő-testület, ha csak
egy mód és lehetőség van rá. Elmondható, hogy már is megkezdték, pedig pénz
sincs rá. A katolikus temető átvételével kapcsolatban annyit kívánt megjegyezni,
hogy azért nincs ennek az ügynek folytatása, mert közel 150-160 millió forintra lenne
szükség, mert kell ravatalozó, parkoló, körbe kell keríteni, az ÁNTSZ-nek meg kell
felelni, stb., ami nem egyszerű dolog. Két temetőt üzemeltetnek, nem tudja, hogy
célszerű-e egy harmadikat is felvállalni.
Úgy gondolja, hogy az elkövetkezendő időszakban a képviselő-testület részéről
lesznek súlyponti kérdések, ami sokszor nem is pénz, hanem csak odafigyelés
kérdése. Az átfogó beruházásokat pedig, ha tetszik, hanem csak pályázattal tudják
megoldani. Ő, a maga részéről meg fog tenni mindent annak érdekében, hogy ebből
a nehéz helyzetből elmozduljanak.
Fischer Ferdinánd Borsodi Közszolgáltató Kft. ügyvezetője a finkei járdával
kapcsolatban felvette kérdést jogosnak tartja, a holnapi napon a felbontott részt be
fogja betonoztatni és a balesetveszélyes helyekre oda fognak figyelni. A Császtai és
a Hermann Ottó úttal kapcsolatban felvetődött, hogy mély az árok és
balesetveszélyes. Ezen a helyen ki lett mélyítve az árok a csapadékvíz miatt és
valóban mély a járdához képest és oda egy korlátot el fognak készíteni. A Borsodi út
2. előtti járdával kapcsolatban felvetett dologhoz nincs közük. Erről tudni kell egy
komoly problémát, mivel a Borsodi út 2-ből jelezték a vízóra leolvasásnál, hogy egy
10 millió forintos hiányuk lett, amit a Kft-nek az ÉRV kiszámlázott. Ez nem a Kft.
vezetéke, mivel ez egy lekötő vezeték, ez a társasháznak a tulajdona, amit most a
Provideál Kft. kezel. Ennek a bekötő vezetéknek a javítását nem is vállalták, a
Provideál Kft. saját maga végezte el és nem állította helyre a járdát a vezetékjavítás
után. A Kft. helyre fogja állítani, és a Provideál Kft. felé megteszik a megfelelő
lépéseket, hogy be tudják a helyreállítási költséget hajtani.
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Az ÉRV-vel a kiszámlázott összegen még vitatkoznak, még nem tudja, hogy mi lesz
a megoldás, de azt nem szeretné, hogy a lakókra áthárítsák.
Vannak olyan problémák is, amelyek nem láthatók, ilyen például az, amikor az
árvízkor több helyen szét ment a gerincvezeték a Bódva úton, Újtemplom úton és
rengeteg mennyiségű víz elfolyt, ami az év végi számlában most jelentkezik, ez is 10
millió forintos nagyságrend.
Volt olyan felvetés, hogy Finkén több helyen felvágták az utat. Az útátvágásokat ő
rendelte el, mert megvásárlásra került 12-13 ezres áteresz, ami beépítésre kerül a
jelzett helyen és a Miklós Gyula úton is, amely megoldja ennek a résznek a
vízelvezetését. Egy dolog miatt nem került még beépítésre, azért mert előtte meg kell
csinálni a Klapka úton az áteresz mélyítését. Ezeket a dolgokat úgy gondolja
pénzügyileg is egyben kell látni, mert a Kft-nek nettó 600 ezer forint van havonta az
utak, járdák, csapadékvizek karbantartási munkálatokra, amelyre ugyan elegendő
lenne, de ebben a helyzetben, mikor csak arról beszélnek, hogy csak egy 1000-es
áteresznek az ára 35 ezer forint, amelyből több megvásárlásra került, már ki is merült
a havi keret. Azzal teljes mértékben egyetért, és orvosolni fogják, hogy ahol
balesetveszélyes helyek vannak Edelényben, azt azonnali hatállyal meg kell csinálni.
Vágó Tibor (Kenderföldi út) elmondja, hogy otthon a városi televízión keresztül nézte
a lakossági fórumot és egy oka van, amiért bejött, hogy Vattay Béla képviselő úr
megemlítette a nevét és úgy tűnt számára, mintha negatív oldalról érintette volna,
mert nem fejtette ki tisztán, hogy is volt ez az övárok. Szeretné még pontosabbá
tenni az összeget is és annak az övároknak a jelentőségét, amiért ott megépült.
Egészen pontosan 7 millió forintba került, annyit sikerült pályázat útján idehozni és
annak a jelentősége az lett volna, hogy a jobb oldalon meglévő épületek mögött
közvetlen 2-3 méterrel a partról lefolyó vizet elvezesse. Ezt sajnos nem sikerült úgy
megoldani, ahogyan ők szerették volna, attól függetlenül, hogy minden kert- és
lakástulajdonossal meg volt beszélve, hogy mindenki adja azt a két-három méte
területet, hogy az övárok megépüljön. Sajnos nem úgy sikerült megoldani, a
kivitelezés nem úgy jött össze, azt mondták, nem vízügyi szakember és ebbe ne
szóljon bele, hogy hová építik az övárkot. Ezért nem látja el sajnos azt a feladatot,
amire egyébként tervezve volt.
Mészáros Józsefné (Katona József út) annyit kíván még elmondani a nyúlgáttal
kapcsolatban, hogy költségkímélésként nem kellene máshonnan hordani a földet a
feltöltéshez, mer elhangzott az ügyvezető úr részéről, hogy oda sok föld kell, hanem
mellőle is fel lehetne tölteni. Elhangzott, hogy az egresi szennyvizet nem lehet
máshová kötni. Szerinte az ő házuk mögött lévő terület önkormányzati, arra el
lehetne vinni.
Szólt arról, hogy a Katona József út is balesetveszélyes, nagy gödrök vannak benne,
de még járdájuk sincs.
A lakók kérését tolmácsolva elmondja, hogy azt kérik – a levél elkészült, amit
polgármester úrnak átadnak – hogy amennyiben több milliárdba kerülne az utcának a
szennyvize, járdája, útja, vízelvezetése, akkor sokkal olcsóbb lenne, ha
megegyeznének abban, hogy dózerolják el, túrják el a lakásaikat, fizessék ki őket és
elmennek. Ez sokkal olcsóbb lenne.
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Fischer Ferdinánd Borsodi Közszolgáltató Kft. ügyvezetője a szennyvízelvezetéssel
kapcsolatban megjegyzi, hogy nem azt mondta, hogy az Egres szennyvizét nem
lehet másfelé elvezetni. Meg lehet oldani, hogy másfelé vezessék, de ennek nagyon
nagy lenne a költsége. A jelenleginek a megoldása, komplex javítása egyszerűbb
megoldás, amit jobbnak tart. A nyúlgáttal kapcsolatban annyit kíván elmondani, hogy
ez a munka a költségvetésüket többszörösen túllépné, a működésük viszont nem
kerülhet veszélybe. Úgy gondolja ő is, mint Virág Tamás képviselő úr, hogy
prioritásokat kell felállítani, és mivel ez a nyúlgát is olyan jellegű kérés, amihez
pénzre van szükség, de ha azt mondja az önkormányzat valamennyi pénzt szán erre,
vagy az útra, vagy a többire, akkor meg tudják csinálni, fel lehet szedni onnan is a
földet. Azt mondta, hogy ezt már saját költségükre nem tudják elvégezni. Azokon az
utakon is el lehet gondolkodni, ahol nincs járda, fel lehetne mérni és szánni rá
bizonyos összeget.
Polgármester – mivel több hozzászólás nem volt – megköszöni a jelenlétet, a kritikai
észrevételeket, a dicsérő szavakat, majd a közmeghallgatást bezárta.
K.m.f.
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