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Bíró Ferenc: Köszöntöm a falugyűlésen megjelenteket. Rövid összefoglalót szeretnék
adni a közfoglalkoztatás 2 éves tapasztalatáról, a 2016. évi költségvetési koncepcióról,
illetve a rendőrség közlekedésbiztonsági előadását hallgatnánk meg. A foglalkoztatással
kapcsolatban fontos számadat, hogy 2014-2015-ben 1.347 fő álláskereső folyamatos
foglalkoztatására nyílt lehetőség. A település legnagyobb foglalkoztatója az önkormányzat.
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A Polgármesteri Hivatalnak nagy munkát jelent ez a létszám és mindössze 2 fő foglalkozik
ezzel. A dologi kiadásokra kapunk támogatást 70 % előleget, a program befejezése után
pedig 30 %-ot. Az értékteremtő közfoglalkoztatásban olyan beruházást sikerült elvégezni,
amire mindenki büszke lehet. A klasszikus közfoglalkoztatásról az értékteremtés felé
tolódik a hangsúly. 2015-ben a közfoglalkoztatás keretein belül elvégeztük a belvíz
elvezető rendszerek karbantartását, feljáró készítését a Gagarin útra, járdaépítés történt a
Pozsonyi úton, patakmeder tisztítás a Hunyadi úton. A patakmeder tisztítása miatt
Polgármester asszony több levélben és személyesen is megkereste az Észak-magyarországi
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságot, hogy gondoskodjanak a patakmeder
takarításról, de csak azt ígérték, ha lesz rá pályázati forrás, akkor pályáznak. A közút
hálózat karbantartását olyan területen végeztük el, ahol már az autók biztonságos
közlekedése veszélyben volt, a Hunyadi úton az út járhatatlan volt, ennek az útnak a
karbantartása, felújítása megtörtént. Az illegális hulladék lerakók felszámolására nagy
hangsúlyt fektettünk, de amíg a településen élők mentalitása nem változik, hiába dolgozik
az önkormányzat. Felszámolása után lekerítettük, hogy megakadályozzuk a szemét
lerakását, a drótot elszaggatják. Legnagyobb probléma a szemlélettel és a mentalitással
van. Hulladékszállítási díjat akkor is fizetni kell, ha egyetlen kukát sem teszünk ki a
házunk elé. A kerékpár út karbantartása 2014-ben megtörtént. A mezőgazdasági program
az egyik legfontosabb program, itt értük el a legnagyobb sikert. Legfontosabb
eredményünk, hogy az önkormányzati tulajdonú földeken túl a magántulajdonú földeken is
dolgozhatunk, átadták a tulajdonosok. Az itt termelt növényekből a konyha profitált, a
felújítás miatt a feldolgozás került most előtérbe, illetve értékesítésre is sor kerülhetett.
Telephely vásárlása megvalósult, a Zrínyi út 19. sz. alá került. A közfoglalkoztatás
értékteremtés szempontjából nagyon fontos, mert olyan szakmunkások dolgoztak, akiknek
az értékteremtés volt a feladatuk, pl. tói csárda tetejének az átépítése, a konyha teljes
átépítése, 3 vendégház felújítása, buszvárók építése, közterületek burkolása. Az utcák
takarítása nem olyan, mint amit az ember megszokott és elvár. A kiemelt programokon
dolgozók kemény munkát végeznek és az intézményekhez irányított közfoglalkoztatottak
is. Az önkormányzat elfogadta a 2016. évi költségvetési koncepciót. Az önkormányzat
csak akkor tud fejleszteni, ha megfelelő pályázati forrásokhoz hozzájut. Itt folytatni
szeretnénk az intézmény felújítást, a Polgármesteri Hivatal épületét szeretnénk felújítani,
az óvoda fejlesztése, a játszótérre eszközök vásárlása, az ASZAK számára konyhai
eszközök vásárlása is nagyon fontos lenne. A START munkaprogram keretében ebben az
évben olyan fejlesztések történtek, mint pl. a konyha teljes körű külső és belső felújítása.
Energia megtakarítás terén is előreléptünk a napelemek felszerelésével a közintézmények
épületeire, illetve a közvilágítás területén a település fő utcájára LED lámpatestek kerültek
felszerelésre. Terveztük a Tájház és könyvtár felújítását is. A csatorna beruházást a NEFTI
fogja végezni, remélhetőleg jövő évben beindul ez a program is.

Csipkés Vilmos: Abban látom a hibát, nincsen közösségi szellem, nincsenek baráti körök.
Azok vannak panasszal teli, akik otthon vannak. Jónak tartom, amit elmondott
alpolgármester úr. Nagyon sokan dolgoztak. Ez egyrészt jó, mert mindenki dolgozott, azok
is, akiknek ez az első munkahelyük. Sokszor csak a létszám van ki, mert egyes emberek
nem tudnak dolgozni, fogni kell a kezüket. Sokszor nem is akarnak dolgozni, ha pedig nem
hosszabbítják meg a szerződésüket elégedetlenkednek. Ne szoktassuk ide a 18 éves
gyerekeket, menjenek el, mert az 50 éves nem jut be közfoglalkoztatási programba. Van
20-30 ember, akivel mindent el lehet végeztetni. A csoportvezetők és Fáklya Sándor
véleményét a felvételnél mindenképpen ki kell kérni. Az értékteremtő munkák rendbe
vannak, de szemetes a falu. A gyerekeket az iskolában arra kell nevelni, hogy ne dobja el a
szemetet a gyerek. Sokszor halljuk a gyerekektől, ha eldobja a szemetet, hogy majd
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összeszedik a közmunkások. Annak a tanítása, hogy ne szemeteljen az utcán nemcsak a
tanító néni feladat, ez a szülőnek is a feladata lenne.

Bíró Ferenc: Közfoglalkoztatással kapcsolatban nagyon fontos, amit mondtál, jó hogy van
hol dolgozni, jövedelemhez jutnak a családok, tisztességesen tudnak élni, ilyen téren
pozitív a közfoglalkoztatás. Másik szempontból is pozitív, de akkor ér valamit, ha a
munkakultúrával nem rendelkező embereket megtanítjuk dolgozni. Ha nem engedjük,
hogy ebbe a foglalkoztatásba részt vegyen, akkor ki fogja őket megtanítani és hol? Olyan
munkakultúrát teremtünk, hogy akik eddig még nem dolgoztak, tanuljanak meg
munkahelyre bemenni, dolgozni, mert azt tanulni kell. Horvát Ernő mondta bizottsági
ülésen, hogy a településen vannak olyan családok és emberek, akik tudják mit jelent
dolgozni, milyen jó hogy foglalkoztatva vannak. Elmondta azt is, büszke arra, amit
csinálnak, hiszen a közfoglalkoztatottak 90 %-a roma származású. Ma már képesek arra is,
hogy keressék a munkát. Ózd és környékére azért sem jönnek munkaadók, mert munkaerő
hiány van. Nincs ember, aki akar dolgozni. A felvételnél Fáklya Sándor véleményét
minden esetben ki szokták kérni. Köztisztasággal kapcsolatban: a pedagógusok tanítják a
gyermekeket, ez természetes, az iskolába mindig is tanították, hogy ne szemeteljenek. A
pedagógus semmit nem ér, ha a családban a gyerek mást kap és mást lát. Otthon is így
legyen, ezt lássa.

Tóth Lajos: Üdvözlöm a jelenlévőket! Az Ózdi Rendőrkapitányság részéről szeretnénk
tájékoztatást adni, egyrészt egy tapasztalt baleseti helyszínelő szeretné felhívni a figyelmet
a balesetmentes közlekedésre, másrészt szeretnék a településen történt egy-két esetre
reagálni.

Zsámbok Zoltán: Előadásában a KRESZ értelmezéséről szól. A statisztika rosszul alakult
2015-ben 82,5 %-os romlást mutat. Közlekedési baleset, ha egy is történik, már az is sok.
Jó, hogy kevés közlekedési baleset történik a település határain belül. Minden évben, így
most is országosan meghirdettük a látni és látszani programot. Ingyen és bérmentve
átnézik a gépjárműveket, Ózdon is van ilyen szerviz. November-december hónapban
ingyenes látszerészeti vizsgálatok vannak. Nagyon fontos felhívni a kerékpárosok
figyelmét, hogy a kötelező tartozékokat meg kell venni. A balesetek szempontjából a
sebesség túl lépese az első helyen áll. Sokszor mondják a baleset helyszínelésekor, hogy
csak a megengedett sebességgel közlekedtek, de nem tudom elégszer elmondani, hogy
mindig az adott látási és forgalmi viszonyoknak megfelelően kell megválasztani a
sebességet. Mindenkit arra kérek, hogy legyen látható az utakon, ebben a ködös, havas,
ónos esős időszakban fokozott óvatosságra kérek mindenkit. A gyalogos, a kerékpáros sok
problémát okoz a közlekedésben. A gyalogos átkelő helyen elsőbbséget élvez a gyalogos,
de tudnia kell, hogy körültekintés nélkül ne lépjen le, mert nem biztos, hogy a
gépkocsivezető meg tud állni. Sok baleset történik ittas vezetés miatt. A kiszabható
pénzbüntetés 300-700.000 Ft körül van. Az a tapasztalatunk, hogy a gépjárművezetők
egyre inkább áttérnek a téli gumi használatára. A 25. főúton óriási a forgalom,
rendszeresen végzünk sebességmérést. Nem a rendőrre kell haragudni, amikor megállítja
az autóst, mert mi Önökért vagyunk. A rendőrségen belüli átalakulás eredménye, hogy ha a
segélyhívó számokat tárcsázzák, akkor a telefon Miskolcon csörög. Az irányító
központhoz fut be a hívás, és itt polgári személlyel beszélnek. Mindig érthetően kell
elmondani, hogy hol, mi történt, mert az ennek megfelelő kapitányságot értesítik, és a
baleset súlyának, körülményeinek ismeretében indulnak el és készülnek fel a rendőrök.
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Tóth Lajos: A telefonközpontos mindig a település névről azonosítja be, hogy melyik
rendőrkapitányságnak kell kimenni a helyszínre.

Csipkés Vilmos: A rendőrség hogyan tudja kiszúrni azt a személyt, aki ittasan vezet vagy
olyan gyógyszert szed, ami miatt nem vezethetne?

Zsámbok Zoltán: Akkor van erre lehetőség, ha ilyen tény a tudomásunkra jutott, ilyenkor
ezt a személyt megvizsgáljuk. Amennyiben van ilyen, fel kell hívni erre a figyelmet.

Balogh Edina: Milyen változások történtek a KRESZ-ben, igaz-e, hogy szemüveges
ember esetében pótszemüvegnek kell lenni a gépkocsiban?

Zsámbok Zoltán: Ha valakinek be van írva a vezetői engedélybe, hogy szemüveggel
vezethet, akkor azzal kell vezetnie. De honnan lehet megállapítani, hogy valaki kontakt
lencsével vezet, vagy esetleg megoperálták a szemét. Ezért nem kell pótszemüveg, de ha
azt használja és összetörik, akkor nem vezethet.

Tóth Lajos: Mostanában sorozatban történtek olyan közterületi cselekmények, amelyek a
lakosság biztonságérzetét negatívan befolyásolják. A cselekmény elkövetői ellen büntető
eljárások indultak, ezek jelenleg még folyamatban vannak, előzetes letartóztatás mellett
zajlanak a vizsgálatok. 3 nagyobb ügyben 5 személy van előzetesben. Szeretnék reagálni a
legutolsó esetre, amiben büntető eljárás nem folyik, de rémhíreket hallottam róla. Az
atyával kapcsolatban a mentők jelzése alapján történt rendőri intézkedés. Elemeztük,
értékeltük a helyszíni tapasztalatokat, adatgyűjtést folytattunk, ezek alapján nyomozás
nincs elrendelve, bűncselekmény gyanúját nem észleltük. De azt sem tudjuk kijelenteni,
hogy baleset történt. Az atya kezelő orvosa azt közölte, jó felé halad az atya állapota,
reméljük minél hamarabb ki tudjuk hallgatni. Jelenleg egyik álláspontra sem tudtunk
helyezkedni. Feljelentés kiegészítést folytatunk, a bűncselekmény gyanúját igazolni vagy
megcáfolni szeretnénk. Amennyiben olyan információ jut a birtokunkba, hogy bűnügy
merül fel, tovább folytatjuk a nyomozást.

Bíró Ferenc: Köszönöm a részvételt mindenkinek.

K. m. f.

Bíró Ferenc Klisóczkiné Papp Andrea
alpolgármester jegyző

Móráné Nemes Edit
jegyzőkönyvvezető


