
1 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
 
Készült:  2013. november 11. napján, Deák Ferenc Általános Iskola zsibongó termében. 
 
Tárgy: Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete közmeghallgatása. 
 
Az ülést vezeti: Nagy Imre polgármester 
 
Szavazati joggal, jelen vannak:  

- Nagy Imre polgármester, 
- Gazda Lajos alpolgármester,  
- Lakatos Jenő képviselő, 
- Ráduly József képviselő, 
- Sebők Lajos képviselő. 
- Dr. Varga Eszter képviselő, 
- Bencs Gábor képviselő. 

 
Távol maradt: --- 
   
(Kezdéskor 7 fő, ülés végén 7 fő.) Jelenléti ív mellékelve. 
 
Tanácskozási joggalt jelen van:  

- Király Gáborné aljegyző 
 

 Távol maradt:  
- Likai-Tóth Adél jegyző 

 
 
Jegyzőkönyvvezető: Fodor Valéria igazgatási előadó 
 
Gazda Lajos alpolgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, nagy örömömre szolgál, hogy ilyen 
szép számban megjelentek. Először szeretném átadni a szót Nagy Imre polgármester Úrnak, aki 
beszámol a Képviselő- testület 2013. évi munkálatokról. 
 
Nagy Imre polgármester: Jó estét kívánok mindenkinek! Köszöntök mindenkit, aki a köz iránt 
érdeklődik, és külön köszöntöm azokat, akik tesznek is értük. A 7 fős testületből 7 fő jelen van, a testület 
határozatképes. 
Tájékoztatni szeretném Önöket, hogy az önkormányzat milyen munkálatokat folytatott eddig 
és még milyenek várhatók az éven. 

- Hulladékudvart építettünk, ami már be van kerítve. Az üzembe helyezését jövőre 
tervezzük. Szükséges még egy tábla, ami leszabályozza, hogy milyen hulladékot 
szabad lerakni. Ezen kívül szükséges személyzetet és telefont létesíteni, éppen azért, 
hogy a lakosság ne csak hét közben tudja elérni ezt a szolgáltatást. Az önkormányzat 
rengeteget áldozott arra, hogy az illegális szemétlerakás megszűnjön.  

- Sportpálya melletti járda szakasz megvilágítását tervezzük. a tervezés megtörtént, 
beérkeztetek az árajánlatok. Ez egy 10-12 millió Ft-os beruházás. Ezt kiegészítjük 
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apróbb munkálatokkal a Kinizsi utca, Bartók-Gárdonyi utcák megvilágításával illetve 
a Bocskai utcán is lesz egy kandeláber. 

- Csapadékvíz elvezetés beruházás elindult 2013. július 01-től december 31-ig tart. Erre 
212 millió Ft-ot pályáztunk meg. Ebben van önrész illetve az Áfa tartalmat is az 
önkormányzatnak kell megelőlegezni. 

- Saját terület érdekében szükségesnek tartottuk, hogy MESZ udvarán munkálatokat 
tudjunk végezni illetve készleteket tudjunk tartani. Ehhez előzőleg geodéziailag kellett 
rendezni, meg kellett osztani a területet és le kellett keríteni. A műhely külső 
homlokzatát felújítjuk. Központi fűtést létesítünk, illetve a vizes blokkokat újítjuk fel. 

- Reformátustemető felé, a Kossuth Lajos utca felől utat létesítettünk. A temetőben a 
parkolókat leaszfaltoztattuk. 

- Táncsics M. út egy szakaszát le kellett aszfaltozni. 
- Tájházat vásároltunk. Idén a tetőszerkezetének és vizesblokk létesítésének 

hozzákezdtünk. 
- Pincét vásároltunk. 
- Útburkolat javítást és kátyúzást végeztünk, ezt saját kivitelezésben próbáltuk 

megoldani, majd gyári emulzió fröccsöléssel és zúzalék szórásával próbáltuk az 
álagának a megóvását. 

- A hármas épület tetőszerkezetét félmagas tetőre szeretnénk megváltozatni, ehhez 
megkaptuk az építési engedélyt. A megbízást a vállalkozó megkapta 

- Vegyipari park jelentős dominanciát élvez az önkormányzat és a lakosság életében is. 
Sok helyi lakos dolgozik a gyárban és a vegyipari park potenciális adófizetője az 
önkormányzatnak. Mi a vegyipari parkban a tagi részesedéssel rendelkezünk, amit 
szeretnénk növelni a jövőben. Az önkormányzat tagi kölcsönt is folyósított. A 
vegyipari park vagyonát növelik, beruházások formájában, így nekünk is hozzá kellett 
járulnunk, tagi kölcsön formájában. 

- A törvény kötelezett bennünket, hogy változtassuk meg néhány utca nevét. A 
Képviselő-testület megváltoztatta, amely rengeteg adminisztrációval járt. Ez a 
lakosságot terhelte volna, de ezt az önkormányzat átvállalta. 

- Ingatlan állagmegóvás fontos. Főként az ipari parkban megkapott ingatlanoké. A 
tetőszerkezetekre koncentrálunk, hogy ne ázzanak be. Természetesen ezeket az 
ingatlanokat próbáljuk értékesíteni, ez plusz bevételt jelent az önkormányzatnak. 

- Iskolai pályázatok. Az óvoda KEOP-os pályázat keretében szépen megújult. A külső 
szigeteléstől kezdve nyílászárók cseréjén keresztül a belső fűtésrendszerig minden 
korszerűsödött. Emellett az EMOP pályázat óvodai és iskolai pedagógusok képzésére, 
gyermekek szabadidős programjaira és bizonyos eszközbeszerzésre fordítható. 

- Az iskola szintén nyert KEOP-os pályázaton nyert 119 millió Ft-ot, amelynek 
köszönhetően szépen meg fog újulni. 

- Az önkormányzat minden évben különböző szervezeteket illetve civil szervezeteket 
támogat, ugyanígy az egyházakat is.  Ezen kívül különböző szociális támogatást is 
nyújtott, mint például az első lakásvásárlás. 

- Tájékozatom a lakosságot, hogy az önkormányzat tulajdon jogot szerzett a 
Sajóbábonyi Garázsszövetkezetben egy felszámolás kapcsán. A területet 
önkormányzati határozat alapján kiadtuk egy földmérőnek egy olyan megbízást, amit 
garázs területének a megosztásáról szólt. A megosztás után adható tulajdonba, azok a 
területek, ahol a garázsok állnak. 

- Két ingatlant kívánunk tulajdonba venni a temetőnél 
- Be szeretném jelenteni, hogy magánembereket is támogatunk. Senior kupán vett részt 

Jászka Imre megszerezte a 4. aranyérmét szabadfogásban, ezüstérmet kötött fogásban. 
A sikeres birkózót az önkormányzatunk szponzorálta. 
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Röviden ennyit szerettem volna összefoglalni az önkormányzat munkáját. Köszönöm szépen a 
figyelmet. 

 
Gazda Lajos alpolgármester: Köszönöm szépen polgármester Úr beszámolóját! A 
legnagyobb beruházás a csapadékvíz elvezetés 
Folyamatos egyeztetés kísérte az egész beruházást. Elkezdődött, de nem egyszerűen. A 
folyamatos problémák szép lassan megoldódnak. A beruházás még nem fejeződött be. 
November 14-én lesz a műszaki átadás, az ott felmerült problémák, amik még felmerülnek, 
azt orvosoljuk. Kérem, tegyék fel kérdésüket, mondják el a véleményüket. 
 

Ács Bertalanné: A közmeghallgatás azért van, hogy a lakosság elmondja a véleményét. Ide 
senki nem azért jött, hogy pálcát törjön a Képviselő-testület felett. A csapadékvíz elvezetéssel 
kapcsolatban, a Táncsics utcán nem volt beruházás, pedig ott is szükség lett volna rá. A 
tervezés előtt meg kellett volna kérdezni a lakosságot. A másik téma, amit szeretnék 
elmondani, a rágcsálóirtás. Azt mondták, hogy ha méregre van szükségünk, akkor valaki 
kihozza a mérget az önkormányzattól, de ahhoz hogy kihelyezzük, szakember kell. 
 
Lakatosné Rácz Etelka: Mi megvásároltuk a lakásokat. Egy szerződést írtunk alá, amely 
szerint a járdáig a mi tulajdonunk. Mi a lakóközösséggel folyamatosan összeseperjük a 
lehullott lombot. Letakarjuk, reggelre ellopják a nylont, a szél szétfújja a leveleket. A MESZ-
re napokig kell várni, míg elszállítják. A másik dolog a hóeltakarítás. Az üzletek és 
intézmények előtt legyen eltakarítva a hó, mert számtalan esetben az idős emberek elesnek. A 
következő, amiről szeretnék beszélni az iskola előtt nagyon szépen rendbe lett a terület, de ez 
nem terjedt ki a 3-4- es épületek területeire. A környezete nagyon csúnya. Tudom, ez abból is 
adódik, hogy sok ember nem az elvárásoknak megfelelően viselkedik és szemetel, kukázik. 
Tudom, hogy a MESZ leterhelt, nem lehetne a miskolci példához hasonlóan Városgazdát 
alapítani? A sport pályánál a kerítés meg van repedve. Van rá garancia? 
A hármas épületről mállik a vakolat, balesetveszélyes. S végül szeretném, megköszöni az 
eddigi munkájukat. 
 
Kovács Tiborné: Szeretném megkérdezni, miért nem volt kiplakátozva a közmeghallgatás 
időpontja. Hány nappal előtte kell kiplakátozni, mert csak a múlt héten, szombaton 
találkoztam vele. A tavalyi évben névre szóló meghívó volt. A másik dolog. Az csapadékvíz 
ellenőrzésre sem Lakatos Jenőt, sem Gazda Lajos alpolgármestert kellett volna megbízni, 
hanem meg kellett volna fizetni egy ellenőrt. Én nem vagyok megelégedve a település 
fejlődésével. 
 
Pásztor Béla: Csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatban, mai napig megáll a víz. Sűríteni kellett 
volna a meghallgatást. Nem volt egy szakember, aki felügyelte volna ezt a beruházást. 
Nincsenek tisztában a területtel. 
A közterület felügyelőnek szeretném mondani, intézkedjen, az ABC-be lehetetlen bejutni.  
 
Zsoldos Zoltánné: Tisztelt jelenlévők, én a Széchenyi út 18-24. sz. ház lakói nevében 
beszélek. Nekem a Panda kocsma és a Nemzeti dohány bolttal van problémám, amelyek a 
Heltai István tulajdonában vannak. Mindkét üzletben alkoholt árulnak. Felháborítóan 
hallgattam Heltai Úr szavait, mivel azt mondta, hogy törvény adta joga szeszes italt árulni. 
Idézni szeretnék 1990 áprilisában készült jegyzőkönyvéből. A Társasház és a Polgármesteri 
Hivatal megállapodik abban, hogy a sportklub a pinceklub (akkor még önkormányzati 
tulajdon volt), csak alkohol és zenementes rendezvényre adhat engedélyt, maximum 22 óráig. 
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Először a sportklub lett eladva. Már reggel 5 órakor nyit. A Társasház elé piszkolnak az 
alkohol ittas emberek, az eltakarítás már a Társasház lakóira vár. 
A másik dolog, amit szeretnék megemlíteni, helypénzt. Az idegen árus 10 méterért fizet 600,- 
Ft, a helybeli árus 1méterért fizet 300,- Ft-ot. 
A következőként szeretném kérni, hogy a Heltai Tímea boltját kötelezzék, mágneses zár 
felszerelésére, mert ajtó nagyon hangosan csapódik, zavarja a lakókat a pihenésben. 
A kukával kapcsolatban szeretném a Polgármester Urat, megígérte, hogy kapunk még egy 
kukát. A bolt a mi szeméttároló edényeket használja, a lakók nem tudják a saját szemetüket 
beletenni. 
Dicsérettel fejezem be, Gazda Lajos Nemzeti Dohány boltja körül mindig rendezett a 
környezet. 
 
Gazda Lajos alpolgármester: Köszönjük szépen a hozzászólást!  
 
Simon Zoltán: Csak az nem hibázik, aki nem dolgozik. Vannak hibák, de ki lesz javítva. A 
csapadékvíz elvezetés beruházással kapcsolatban én nagyon meg vagyok elégedve. A mi 
utcánkban jól sikerült. Csak egyet hiányolok a helyi szakembereket kellett volna a projektbe 
bevonni, mint például id. Zelenák Ferenc. Rengeteg munkát elvégeztek. Ez a ciklus munkája 
magáért beszél. Jövőre választás, mindenki előtt ott a lehetőség, hogy megmutassa, hogy mire 
lenne képes, hogy jobban tudná-e csinálni. Véleményem szerint jól sikerült ez a három év. 
Heltai István minden nap közlekedik a városban, ha valakinek baja van vele, állítsa meg és 
beszélje meg vele a problémákat. Az elhullott lombbal kapcsolatban ne kelljen minden a 
MESZ-re várni, arra is meg van a megoldás, hogy ne fújja el a szél. Bele kell rakni egy 
zsákba, így nem probléma, ha több napig kell várni arra, hogy elvigyék. 
 
Molnár Norbert: a 2010 évi leltár leltárában szerepel az MTZ munkagép. A 2011, 2012 
évben már nem lelhető fel a jelmunkagép. Legyenek szívesek tájékoztatni, hol van a 
munkagép, ha el lett adva kinek és mennyiért? 
A nagy bolt és a hentes bolt közötti területen a behajtani tilos tábla alól eltűnt a kiegészítő 
tábla. Legyenek szívesesek tájékoztatni, hogy ki szerelte le a táblát? 
Nagy Imre polgármester úr által 2013. július 17. kapott válasz a levelében, a polgármester úr 
vagy a Képviselő-testület válasza.  
A 2013 évi költségvetésben van 140.170. 000,- űr. 2012. július 24-én megkötött 
folyószámlahitel, milyen költségekbe került? 
A Holisztika Bt kapott, és mire kapott önkormányzati támogatást.  
A 0501-2. Vh.856/2013/2. sz. bírósági végrehajtásnak mikor hajlandóak eleget tenni? 
Van-e tudomása a Képviselő testületnek, arról, hogy Sajóbábony Város Önkormányzata 
folyamatosan perben áll, illetve Nagy Imre polgármester úr ellen rágalmazás vétségében 
folyik eljárás.  
A közmeghallgatáson elhangzott kérdéseket a közmeghallgatáson vagy 15 napon belül választ 
kell adni. 
 
Zelenák Ferenc: A csapadékvíz elvezető árok nagyon jól meg van csinálva, de a befogadó 
patak nem lett kitisztítva, az összeses betonlap össze van töredezve. Meg lesz ez oldva 
valahogy?  
 
Tatár István : A víz elvezetést nem minősítem, mivel nem értek hozzá, akár csak a 
kivitelezők. Kérdésem az, hogy az önkormányzat ezért tart-e vissza pénzt garanciális 
javításokra. 
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Molnár Zoltán: Ahhoz, hogy fejlődjön a település, ahhoz nekünk is segítenünk kell. Nekem 
az a tapasztalatom, hogy a lakosság nem szereti Sajóbábonyt. Nekünk is össze kell fognunk a 
fejlődés érdekében. Dicséret hangján kezdem: jár az elismerés Sólyom Sándornak, mert 
mindig színvonalas rendezvényt szervezet, dicséret az önkormányzatnak, véleményem szerint 
nagyon nagy előrelépés a csapadékvíz elvezetés. Lehet, hogy vannak hibák. Föltétlenül meg 
kell említeni a kerékpárutat, ki van világítva, mentesültünk a balesetektől.  
A következő időszakban, ha lesz hozzá ambíciójuk, és ha összefogunk Sajókeresztúrral és 
Szirmabesenyővel, egészen a Tesco Áruházig is elérhet. 
Még egy dolog, ami a szívügyem. 1973-tól tanítottam a településünkön. Abban az időben a 
tanulók aránya fordított volt. Nem csak ilyen rendszerű iskola van. Vegyünk például az 
alapítványi iskolát.  
 
Ács Bertalanné: Elég szomorú, hogy ez a helyzet. Elég sok az új arc. Vannak olyan emberek, 
akik nem tudnak a szabályoknak megfelelően élni. 
 
Bíró Károly: A csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatban szeretném elmondani a véleményem. 
Sok a félbehagyott munka. A szombati nap próbáltunk beszélni erről Gazda Lajos 
alpolgármesterrel, a minket érintő témában. Ő azt mondta, hogy nem lesz megoldva. Gazda 
Lajos alpolgármester érzi-e olyan magasságokban magát, hogy ordítozhat a közterületen? 
 
Gazda Lajos alpolgármester: Van valakinek még véleménye? Amennyiben nincs, úgy 
kérem, Nagy Imre polgármestert válaszolja meg a kérdéseket. 
 
Nagy Imre polgármester: Próbálom megválaszolni a kérdéseket. Aki leírta, mint Molnár 
Norbert vagy Zsoldos Zoltánné, az kérem, szíveskedjenek ideadni, írásban megválaszoljuk. 
 
A Molnár Norbert kérdései, Most azt állítja, hogy bűntető eljárás van ellenem. Nincs, 
beperelt, de a pert elvesztette. Az, hogy valaki olyan tömérdek kérdést, adatot kér ki az 
önkormányzattól, hogy azok teljesítésére külön személyzetre lenne szükség, nonszensz.  
 
Ács Bertalan kérdéseire: Táncsics utca nincs benne a tervben. A tervező nem tartotta 
fontosnak. Nagyon sok szakmai hiba volt, amire mi sem tudjuk a magyarázatot. Mint például 
a magas pont, szakmai indok szerint oda nem kell vízelvezető árok. 
Azt plusz pénzért kellett megcsináltatni, amikor ezt kértük., azért, hogy nézzen ki valahogy, a 
másik ez a magas pont kiszolgálja a vízelvezető árkot. Sok elvi vitánk volt a tervezővel, 
sokszor egyeztettünk, de az utolsó alakommal el sem jött. Ennek a beruházásnak van műszaki 
ellenőre, a minőséget ellenőrzi, de ő csak a terv alapján tud ellenőrizni. 
 
Patkányirtás: Amikor volt a Sajóecsegi árvíz, onnan feljött a rengeteg patkány. Akkor a 
lakosság helyzetének érdekében az önkormányzat kétszer megcsinálta rágcsálóirtást. Ez nem 
azt jelenti, hogy mindig mi fogjuk megcsináltatni. 
 
Betelepülés: Ma Magyarországon bármely okmányirodán, bárhová bejelentkezhet az 
állampolgár, anélkül, hogy azzal egy időben az önkormányzat tudna róla. 
 
Lakatos Rácz Etelka: Nagy tisztelet annak, akik virágokat ültetnek. Az nem igaz, hogy a 
városunk szemetes, igaz vannak olyan emberek, aki nem megfelelően viselkednek. Akikről 
beszélünk, azok nincsenek itt, meglehet, azokat csak a szociális ügyek érdeklik. 
A MESZ folyamatosan szedi össze a faleveleket. 
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Kukázással kapcsolatban, a Molnár Zoltán hozzászólása volt a legjobb, aki akar, az talál 
megoldást, aki nem, az kifogást keres. Van rá gyakorlat, hogy a kukán lakat van. Így nem 
fogja beletenni az ABC a szemetét. Ők kötelezve vannak szemétszállítási szerződés 
megkötésére. A nagy mennyiségű szemetet a jövőben a hulladék udvarba fogjuk szállítani. 
 
Garancia: Sportpályánál a kerítés, a vállalkozó eljön bejárásra, megnézi és javítja a hibát. 
A hármas-négyes épület állagmegóvását hamarosan elkezdjük. 
 
A közmeghallgatás kapcsán az aljegyzőasszony meg fogja válaszolni, hogy mikor kell 
meghirdetni. Ezelőtt két héttel a Képviselő –testületülésen is kihirdettük. Aki érdeklődik a köz 
iránt, az odafigyel. Köszönjük szépen a bíráló szavakat is. 
 
Pásztor Béla kérdéseire szeretnék reagálni, miszerint az Ady E. út mostoha környék lenne. Az 
a rész kapta a legtöbb beruházást, mert az volt a legjobban elmaradva. Több helyre feljelentett 
a Mária Népe Magyarországért Egyesület. Voltak, akik aláírták ezt a feljelentést, anélkül, 
hogy elolvasták volna. A Katasztrófavédelem kivizsgálta a feljelentést, megkérdezték az ott 
lakókat, - ahol általában a feleségek voltak otthon, - hogy olvasták-e a bejelentést. Szinte 
mindenki azt válaszolta, hogy nem is látták. Az Ady Endre út megkapta az új aszfaltot, a 
vízelvezető árkot, az nem igaz, hogy mostoha környék, ez egy rossz szlogen. 
 
A közmunkaprogramról: Az év elején 14 embert lehetet foglakoztatni, aztán 30 főt egyfajta 
munkára.  
 
ÉMÁSZ fakivágás: Küldött egy körlevelet, az köteles a fáról gondoskodni, aki odaültette. 
Vagy a gazda, vagy az önkormányzat. A MESZ géppel fogja csonkolni a fákat. 
 
Nyitva tartás: 6- 22 óráig az önkormányzat nem tagadhat meg nyitva tartás. A törvény 
magasabb szintű, mint a rendelet.  
 
Helyi szakemberek alkalmazása, a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályokat be kell tartani. 
Ezt összekapcsolnám azzal a kérdéssel, hogy kifizeti a beruházást? Szállítói fizetés van,. 
 
26-os felé vezető járda és világítása: Igyekszünk szépíteni, füvet nyírunk, alacsony cserjéket 
telepítettünk. 
 
Patak meder kiburkolása: lehetett pályázni 1 km –nél rövidebb szakaszra. A befogadó patak 
és a Varga szög határáig 980 méter. Így pályázhatunk. Ha elnyerjük, akkor új meder lesz. A 
terv elkészült. 
 
Bíró Károly felvetésére: Vitás kérdés volt, ezt a helyszínen kellett volna megbeszélni. És én 
biztosan tudom, hogy a Bíró Károly szájából hangzottak azok a bizonyos vulgáris szavak. 
 
Kovács Sándor: Az önkormányzat miért nem adja oda a társasházaknak az épület előtti részt, 
ahol ki lehetne alakítani egy szalonnasütőt, gondoznánk és az önkormányzatnak nem kerülne 
semmibe . 
 
Nagy Imre polgármester: A gondolat nagyon jó. Már meg van osztva geodéziailag. Ebből 
már volt gond, mert az egyik lakónak kell, másiknak pedig nem. 
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Dr. Varga Eszter képviselő: Jó estét kívánok! Polgármester Úr nem mondta el ezzel a 
kívánsággal kapcsolatban, hogy az önkormányzat a város szennyvízhálózatának a felújítását 
elkezdte. Úgy gondolom, hogy minden területrendezés értelmetlen, amíg ez nagy volumenű 
beruházás le nem zajlik. Ennek a költségvonzata részenként 10-15 millió Ft is lehet. Az 
önkormányzat hosszabb távú terve, ha befejezte a szennyvízhálózat felújítást, közlekedési 
mérnökök és a lakosság bevonásával összegyűjtjük az igényt, megnézzük a lehetőségeket arra 
vonatkozóan, hogyan lehetne parkoló helyeket kialakítani, biztonságosabbá tenni a 
lakótelepen az utakat és csak ezután van értelme a felosztásnak. Az a cél, hogy odaadjuk 
egyes területeket a lakóknak, de addig, amíg ezeket meg nem tesszük, addig nincs értelme . 
 
Panyi Csaba közterület-felügyelő: Szeretnék azokra a kérdésekre választ adni, amelyek 
engem érintenek.  
A kukázással kapcsolatban, már polgármester úr említette le kell lakatolni. Még jogi háttér 
nincs a kukázásra.  
Molnár Norbert Úr kérdésére reagálva, bár nem várta meg a választ. A tábla egyértelműen 
egyirányú utcára vonatkozik. Az egyirányú utcába, csak megkülönböztető jelzéssel vagy 
szolgáltató cég hajthat be este 10 után. Szabályszerűen lett leszerelve alóla. A területre gond 
nélkül megtörténhet a behajtás a posta és a bolt között, ott az elsőbbségadás kötelező tábla.  
A piacra való bejutás: Fel lesz festve egy terület, amelyen belül szabályszerűen lehet majd 
árusítani. A mozgó árusnak napi 2000,- Ft, a fix árusításért 300,-Ft/ m2 helyjegyet kell 
megfizetni. Én csak az adott helyzetben tudom megítélni, hogy mennyit kell fizetni az 
árusnak. Miután eljöttem, valószínű, hogy az árus szétpakolta a termékét. 
 
Dr. Varga Eszter képviselő: Ennek az önkormányzatnak a költségvetése közel 870 millió Ft, 
amelyből ebben az évben 300 millió Ft-ot fordított fejlesztésre. Mondják meg őszintén, 
melyik ciklus alatt sikerült ilyen arányú fejlesztést véghezvinni. Erről szól a közmeghallgatás, 
hogy segítsenek azzal, hogy elmondják véleményüket, azért, hogy kiküszöbölhessük a 
hibákat. De azt határozottan visszautasítom, és becsületbegázolónak tartom, ahogy 
némelyikük ellenséges hozzászólásával illetett bennünket. A csapadékvíz elvezetés egy EU-s 
pályázat. Mi tudjuk, hogy a víz hol megy le, de nem mi vagyunk a tervezők. Azt, hogy az 
önkormányzat mennyire szerette volna a menetközben felmerülő hibákat orvosolni, az abból 
is látszik, hogy ennek a pályázatnak az önerő része 5 %, amely 11 millió Ft, s azért, hogy a 
hibákat kijavítsuk még 20 millió Ft-ot költöttünk, hogy mindenki elégedett legyen. Próbálják 
erről az oldalról nézni a dolgokat. Még nincs lezárva a beruházás. Mi nem vagyunk 
ellenségek, attól, mert a székeink egymással szemben vannak elhelyezve. 
 
Sebők Lajos: Kiegészíteném, amit Gazda Lajos alpolgármester végzett, azt meg kell, 
köszöni. Ebben a projektben van műszaki ellenőr foglalkoztatva, nevezetesen Csorba László. 
Vártam, hogy valaki megköszöni az önkormányzat által finanszírozott kutyák chipezését. 
 
Márton Ferenc: Nem Jó a hangosítás. Elismerem az önkormányzat elmúlt időszakban tett 
erőfeszítését. De nekem is az a problémám, hogy nem volt kommunikáció, az elkövetkező 
beruházásoknál ezt a lakossági igényt figyelembe kellene venni. 
 
Panyi Csaba közterület-felügyelő: Kormányhivatal kiadott egy olyan utasítást Borsod-
Abaúj-Zemplén megyében négy gyepmester gyűjthet be kóbor ebeket. Ózd, Sátoraljaújhely, 
Miskolc, Mezőkövesd. Többször körbetelefonáltuk, az a válasz érkezett, hogy örülnek, hogy 
magukét el tudják helyezni. Ha ezzel kapcsolatban van valakinek valami ötlete azt szívesen 
fogadjuk. 
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