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Molnár Oszkár polgármester köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket, majd
megállapítja, hogy a közmeghallgatás határozatképes, mivel a 11 fős testületből 9 fő
jelen van.
Megállapítja, hogy a szokásostól eltérően most lényegesen kevesebb érdeklődő jött
el, mint az elmúlt esztendőkben. Nyílván ennek megvannak az okai, ezt ki-ki
önmagában el tudja dönteni, hogy esetleg mi is az oka annak, hogy ilyen „gyér” a
részvétel a mai közmeghallgatáson.
Eddig szokásos volt, hogy a környezet állapotáról szóló tájékoztatót vagy a
polgármester, vagy a Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság
elnöke felolvasta. Ezt most nem teszik meg, a honlapon fogják közzétenni, illetve
kifüggesztésre kerül a szokásos módon a polgármesteri hivatalban, így akit érdekel,
ott megtalálhatja. Egyébként a jogszabályok nem írják elő kötelező jelleggel, hogy a
közmeghallgatáson fel kell olvasni.
A mai alkalmat megragadva egyéb dolgokról szeretne beszélni, és ezt követően
rátérnek arra, hogy mi az, ami izgatja a teremben jelenlévőket, akik várhatóan
felteszik majd a kérdéseiket.
Most a közigazgatás várható átszervezéséről kíván néhány gondolatot elmondani,
amely akarva, akaratlanul, ha tetszik, ha nem, minden magyar állampolgárt érint
majd, nem csak azokat, akik elszenvedői lesznek ennek a közigazgatási
átszervezésnek. A járási hivatalok január 1-jével történő létrehozásáról hallomásból,
híradásból majdnem mindenki tud, tudja azt, hogy ez meg fog történni. Jelen
pillanatban, ha jók az információi, a leendő járási hivatali vezetők kinevezése még
nem mindenhol történt meg. Az edelényi járásban nevesítve van a járási hivatal
vezetője, aki ismerős a város lakossága előtt, hiszen néhány évvel ezelőtt jegyzői
pozíciót töltött be a városban.

Dr.Hudák Zita lesz az Edelényi Járási Hivatal vezetője, aki néhány nappal ezelőtt
bemutatkozó látogatást tett és elmondta, hogy neki most az a feladata, hogy
végigjárja a 47 településen a polgármestereket, akik a járáshoz fognak tartozni, és
úgymond bemutatkozzon nekik. Maga a hivatal január 1-jével fog felállni.
Hangsúlyozza, hogy a jelen tudásuk szerint, – mert azért változnak itt a létszámok a
járási hivatal tekintetében, - először 14 főről volt szó a Kormányhivatal részéről, hogy
annyival indul a járási hivatal, majd 18 fő lett, most pedig 45 főnél tartanak.
Összességében ez a szám megtévesztő lehet, ugyanis nem azt jelenti, hogy a 45 fő
a járási hivatalban, - a felújított polgármesteri hivatalban – fog dolgozni. Minden
valószínűség szerint 18 fő fog dolgozni, és jegyző úr majd elmondja, hogy milyen
hatásköröket vesznek át a polgármesteri hivataltól, de alapvetően a jegyzői
hatáskörök átvételéről van szó. A járási hivatal többi alkalmazottja a településeken
ügysegédként fog tevékenykedni, mely azt jelenti, hogy minden településen a hét
meghatározott napján néhány órában fognak szolgálatot teljesíteni, illetve munkát
végezni az ügysegédek, és egy-egy ügysegédhez több település fog tartozni, amit
utaztatással fognak megoldani. A járási hivatalok létrehozása egyúttal azt is jelenti,
hogy a jelenlegi polgármesteri hivatalok létszámát drasztikusan csökkenti az új
jogszabály a járási hivatalok létrehozásával kapcsolatban. A jelen tudásuk szerint az
edelényi polgármesteri hivatalban 22 fő létszámra kapnak majd engedélyt, illetve
pénzbeni finanszírozást, ami két dolgot jelent. Az egyik dolog az, hogy ilyen módon
kb. 25 jelenlegi polgármesteri hivatali dolgozótól, köztisztviselőtől kellene megválni,
illetve felmondani január 1-jével. Ez a csúnyábbik oldala lehet a dolognak, mert itt
nyílván emberi sorsok, családok léte forog kockán. A másik pedig az, hogy a maradó
22 fős létszámmal a polgármesteri hivatal azokat a feladatokat, amelyek maradnak a
hivatalnál, nem lehet ellátni, képtelenség. Dióhéjban ennyi a politikai része a járási
hivatalok felállításának, a szakmai részéről pedig megkéri jegyző urat, hogy adjon
tájékoztatást.
Vártás József jegyző tisztelettel köszönt minden jelenlévő edelényi lakost, valamint
a televízió előtt ülő edelényi és környező településbeli lakosokat. Polgármester úrral
azt gondolták, hogy ezen a közmeghallgatáson kihasználják az alkalmat és a ezt a
jelentős változást valamilyen szinten felvezetik, illetve azt, hogy január 1-jétől hol,
milyen szervezeti keretekben, milyen feladatokat fog átvenni a járási hivatal. Talán az
első és legfontosabb, amiről az edelényiek már biztosan hallottak, hogy egy sikeres
pályázat eredményeként az edelényi polgármesteri hivatal felújításra fog kerülni. Ez
azt eredményezi, hogy 2013. I. negyedévében, talán már februárban ki kell
költözniük a polgármesteri hivatalból. Tehát az nem működőképes jelen pillanatban,
hogy a mostani hivatal épületében kezdjen működni a járási hivatal. Ez is egy
jelentős kihívást jelentett a képviselő-testületnek, illetve a hivatalnak is, hogy
megtalálják azt az ingatlant, ahol átmenetileg egyrészt a járási hivatal el tudja
kezdeni a működését, illetve a megmaradó apparátus is ki tud költözni átmenetileg a
beruházás idejére, mely a tervek szerint jövő év végére el is kell, hogy készüljön.
Jelenleg még egyeztetéseket folytatnak a járási hivatal vezetőjével, illetve a járási
biztossal, Dr.Hudák Zitával a végleges megoldásról. Jelen állás szerint a Borsodi út
26. szám alatti épületet a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft., illetve ÉRV Zrt.
ügyfélszolgálata és a Bódvavölgyi Közéleti Romanők Egyesülete használja. Ennek
az első felében a felújítást követően kerülne elhelyezésre a járási hivatalon belül
működtetendő okmányiroda, aminek mindenképpen egy belvárosi ingatlant kellett
találni helyszínéül, hogy könnyen megközelíthető legyen, közel legyen a
buszállomáshoz, illetve akadálymentes legyen.

Tehát minden valószínűség szerint a Borsodi út 26. szám alatti ingatlan első felében
fog működni 2013. január 1-jétől a járási hivatal okmányirodája, és még valamelyik
szervezeti egysége, amit majd a járási biztos jelöl ki. Ebben az ingatlanban fog
valószínűsíthetően működni egy ügyfélszolgálat, de hogy emellett még milyen
ügyeket fognak ebbe az ingatlanba telepíteni, még nem végleges. Emellett az
ingatlan mellett a kistérségi hivatal épületében fog helyet kapni a járási hivatal
állományának az a 45 fős állománya, amelyre polgármester úr is hivatkozott. Azon
része, amely ebben az ingatlanban nem nyer elhelyezést, mert nem fér be, ezek
döntő többségében a településekre kijáró ügysegédek lesznek. Az edelényi járás
illetékességi területén 45 település található, a jelenlegi kistérségnek a területe pedig
47 településből áll. Tehát a kistérségi hivatal helyiségeiben, az alsó szinten lesz
valószínűleg elhelyezve a gyámhivatal, illetve a települési ügysegédek és egyéb
járási hivatali kolléga. Az ingatlan tekintetében ez a legfontosabb, de ez azért is
fontos, hogy a január 1-jével átkerülő feladatokkal kapcsolatosan már nem a
polgármesteri hivatalt kell felkeresni, hanem a járási hivatalt, illetve annak
ügyintézőit. Az átkerülő feladatok közül a legfontosabbakat említi meg, mint pl. az
okmányirodai feladatok ellátását, ezen belül is a lakcímbejelentéseket, útlevél
kiváltást, gépjármű ügyintézéseket. Az okmányiroda mellett a gyámhivatal teljes
apparátussal, a gyámhivatali feladatok mellett a jegyzői gyámhatósági ügyek egy
köre is átkerül, valamint szociális ügyek. A szociális ügyek közül átkerül az
időskorúak járadékának a megállapítása, illetve a normatív jogcímen fizetendő
ápolási díj. Ami nagyon fontos, hogy nem kerül át a foglalkoztatást helyettesítő
támogatás, ez az az ellátástípus, amely a legszélesebb kört érinti, tehát itt a
segélyekről van szó, a munkanélküliek segélyezéséről. Ezt a feladatot továbbra is a
polgármesteri hivatal fogja végezni.
Ezen túl elmondja még, hogy a járási hivatalon belül fog működni a járási
gyámhivatal, járási népegészségügyi intézet, járási állategészségügyi és
élelmiszerellenőrző hivatal, a munkaügyi kirendeltség és a földhivatal is. Tehát a
járási hivatal fogja összefogni ezeket az intézményeket, amelyek jelenleg a
Kormányhivatalhoz tartoznak, amit a járási szinthez fognak telepíteni. Igen jelentős
változás, hogy az építéshatósági ügyintézés terén jelenleg Szendrőben is működik
építéshatóság, és előzetes információk alapján, ami már jogszabályban
megtestesült, a edelényi jegyzőnek az építéshatósági jogkör tekintetében az ellátási
területe növekszik azzal a 12-13 településsel, amely jelenleg a szendrői
építéshatóság lát el. Tehát járási illetékességű lesz az építéshatósági feladatok
ellátása is, esetükben ez feladatnövekedést eredményez. Tudomása szerint
Szendrőben két kolléga foglalkozik építéshatósági feladatok ellátásával.
Létszámbővítésbe bele sem mernek gondolni, nagy valószínűséggel a 3 fős
létszámmal kell majd megoldani a 30 %-kal megnövekedő feladatokat. Sajnos ez a
helyzet most, ilyen átalakulások lesznek.
Kéri, amennyiben a lakosság köréből kérdés van, nyugodtan keresse őket a
polgármesteri hivatalban.
Polgármester úgy gondolja, hogy mindenkit érdekel és érint ez a közigazgatási
átszervezés, ezért tartották célszerűnek jegyző úrral egyetemben, hogy rövid,
lényegre törő tájékoztatást adjanak a lakosság részére.
Fontosnak tartotta még tájékoztatásul elmondani, hogy hétvégén befejeződik a
belvárosi út rekonstrukciója, mellyel kapcsolatban néhány dologra hívja fel a
lakosság figyelmét. Látja mindenki, aki járt a környékén, hogy az eddig eléggé gyatra
állapotban lévő belvárosi út jelentős változáson ment keresztül.

Szélesebb lett, mindkét oldalon járdával van ellátva, az útkereszteződésekben
minden oldalon zebrák lesznek felfestve, úgy a Császtai, illetve a Tóth Árpád úti
csomópontokban. Rendkívül lényeges, amivel szembesülni fog a lakosság, ezért
szeretné felhívni a figyelmet, hogy a Római Katolikus templom előtti szakasz, a
Császtai és a belvárosi elkerülő út kereszteződésétől az Antal György útig, tehát a
főútig, egyirányúsítva lesz, mégpedig a Császtai útról jövet lesz egyirányú. Tehát, ha
a köztemető felől érkeznek, akkor végig tudnak menni egészen az Antal György útig,
a 27-es főútig, de a főútról a Császtai útra nem lehet majd bekanyarodni, mivel az a
rövid szakasz egyirányúvá válik. Ez egy elég jelentős forgalmi rend változást fog
eredményezni. Ami szintén fontos, hogy forgalombiztonsági szempontból mindenhol
a belvárosi elkerülő úton haladónak lesz elsőbbsége, ezért is felhívja a lakosság
figyelmét, hogy főleg az első időben fokozottan figyeljen mindenki, aki ezen az
útvonalon fog közlekedni, mert jelentősen megváltozik a forgalmi rend, mivel az
elkerülő út kap elsőbbséget, a Császtai és a Tóth Árpád úton haladónak kell majd
elsőbbséget biztosítaniuk azok részére, akik az elkerülő úton közlekednek.
Úgy gondolja, hogy ez is egy elég jelentős lépés a város életében, amellyel elég
hosszú ideig birkóztak, hogy végre sikeressé váljon az a pályázat, amit sok-sok évvel
ezelőtt adtak be, de nem rajtuk múlott, hogy újra és újra olyan problémákkal kellett
szembesülni ezalatt a pályázat alatt, amit újra megkellett oldani.
A lakosság részéről jött észrevétel és felmerült az a kérdés, hogy a Római Katolikus
templom mellett van egy 60-70 cm széles sáv, amellyel kapcsolatban sokan
kérdezik, hogy miért nem betonozták le. Pontosan azért nem betonozták le, nehogy
járdának tekintsék. Járdát akkor tudtak volna építeni, amennyiben a Római Katolikus
Egyház az azon az oldalon lévő kerítést oda helyezi át, ahol annak ténylegesen
lennie kellene, amit annak idején 1,40 cm-vel beljebb kellett volna megépíteni. Erről
senki nem tehet, ez egy nagyon régi história, erről sem a mai hívek nem tehetnek,
sem a polgármesteri hivatal, de tény és való, hogy 1,40 cm-rel kintebb van ez a
kerítés. Ez volt az oka annak, hogy arra az oldalra egyszerűen nem lehetett járdát
építeni. Úgy gondolja, hogy mindenkinek örülni kell, hogy ilyen helyzetben is azért
haladnak, épül, szépül a város.
A továbbiakban egy másik nyertes pályázatról szólt, ami a belváros rekonstrukciójára
vonatkozik, amely már a közbeszerzési eljárás kiírás szakaszába lépett. Ennek
része többek között a polgármesteri hivatal, a városi könyvtár felújítása, illetve az
István király útja és a Deák Ferenc utca komplett felújítása, ivóvíz, szennyvízvezetéktől kezdve a csapadékvíz-elvezetésig, továbbá az ÉMÁSZ hálózat földbe
helyezése, kábelek földbehelyezése, stb. Ez egy rendkívül nagy volumenű
beruházás lesz, ami reményeik szerint jövő tavasszal szeretnének elkezdeni, de
inkább a tél vége felé, hogy jövő őszre, vagy év végére befejeződjön. Ennek lesz egy
nyitó rendezvénye december 12-én 17:00 órakor, amely kötelező eleme ennek a
pályázatnak. Erről a lakosságot tájékoztatniuk kell, melyre hív és vár mindenkit.
Ezen a rendezvényen a szakemberek be fogják mutatni, hogy mi fog történni a
belvárosban, hogyan fog kinézni, ha készen lesz a beruházás. Ebben a pályázatban
nemcsak az önkormányzat vesz részt, hanem a belvárosi vállalkozók egy része is.
Láthatóan van, aki el is kezdte, pl. volt Bódva étterem tetőszerkezetének a felújítását.
Egy év múlva teljesen más Edelényben fognak élni, teljesen más belvárosa lesz,
emellett a kastély is valamikor augusztusban átadásra kerül. Egyébként az
önkormányzat pályázatának egyik eleme szintén a régi kastély híd előtti kistérnek a
rendbetétele is, amely szép díszburkolatot fog kapni, de még jó néhány kinyúló
eleme van, pl. a Tóth Árpád út egy szakaszán térkő burkolatú járdaépítés, stb.

Ezt 2012. december 12-én a szakemberek el fogják mondani az érdeklődőknek,
amelyre mindenkit szeretettel várnak. Ennyit szeretett volna dióhéjban és
figyelemfelkeltésként elmondani a televíziót nézőknek. Ezt követően megkérdezi a
jelenlévőktől kérdezi, hogy milyen kérdéseik vannak.

Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt a képviselő-testület felé,
megköszöni a mindenkinek a részvételét, amelyet úgy lát, hogy inkább érdeklődés
volt a részvevők részéről.
Ismételten megköszöni a részvételt, s a közmeghallgatást bezárta.
K.m.f.

Molnár Oszkár
polgármester

Vártás József
jegyző

