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Fürjes Pál levezető elnök köszönti a megjelenteket. Ismetletí, a kiadott határidőig két jelentkezó
jelezte hozzászőlási szándékát. Elsőként Berecz István, majd Kónya Béla. A közmeghallgatás előtt
kérték, hogy a sorrendet fordítsák meg és először Kónya Béla szóljon. Felhívja a figyelmet, hogy a
témak közlésére összességében max. 10 perces időtartam áll majd rendelkezésre. A
közmeghallgatáson meg nem válaszolt kérdésekre 15 napon belül írásban kapnak váIaszt. Elsőként
megadja a szőt Kónya Bélának, hozzászőIása témája: Foglalkoztatáspolitika aktuális kérdései 2014.
Ozd.

Kónya Béla üdvözöl mindenkit, külön tisáelettel köszönti Fürjes Pál polgármester urat.
Megszólalásának kettős indítéka van. Egyik indíték, hogy hírei vannak, a másik pedig, hogy egy
fontos kérdése van, Kezdi a hírrel, abból is a jó hínel. Jó híre azrltogy örömmel nyugtázhatják, a
parlamenti képviselők az előttünk álló fonó nyaratváltozatlan nagyságrendű honoráriumokkal és
költségtérítésekkel vészelhetik át. Ellhez külön gratulál Ózdről, Somsályról, BánszállásrőI, az a

közel 3000 fo, aki úgynevezett ellátatlan munkanélküli, akiknek még az átlagostól is melegebb lesz
a nyaruk. Ők, Ózdon, a hivatalosan regisztrált munkanélkülieknek a 44Yo - át teszík ki! Azokról
nincs publikus adata, akik már nem is járnak regisztráltatni. Pedig ők is vannak, szép számmal.
Rossz híre az, hogy tavaly óta semmit nem változott a foglalkoztatásihelyzet! Ám ezért nehogy
elkezdjen örülni az aktuális ellenzék, mert, hogy ez már 25 éve á11 folyamatosan így van. Nagyon
llgy néz ki, hogy nem jött össze ez arendszerváltás című projekt! Lévén, hogy egymást múlták felül

- pardon - alul a történelmi tettek foszereplői. Persze, voltak ennek nyertesei is, kb. úgy egy



2

tizednyi hányadban, de a balhét a zöm, a kb. kilenc tized vitte el! A munkaerő - piac
balkanizálódott. Vizuális jelei a tömérdek parlagterület és a ,,sárga mellényes ipari forradalom"
Iátványában marifesztálódtak. Ami viszont szabad szemmel nem láthatő, az agyonkozmetikázott
munkaügyi statisztika. Már alapból, országosan is jócskán sminkelve vannak, de még ennek is két
és felszerese ahazu pályánknak a munkanélküliségi szaldőla ! Ugyanis, M egy éven túli tartós
munkanélkülieknek az aránya37 oÁ |. Döbbenetes, és ez így megy már 25 éve.
Második indítéka, ami megszólalásra késztette, T egy folyamatosart feszítő kérdés. Ez akérdés a
következő:Lesz - e még egyszer az életben Ozdon olyan korszak, amiben munkahelyteremtő
beruházások születhetnek, amelyek lehetővé tehetnék a szülőváros kilábalását ebből a feneketlen
kútból? Haaválasz igen, akkor hogyan és mikor ? Ha nem, akkor miét nem ?
Ezekre a kérdésekre szeretne elfogadható válaszokat kapni. Köszöni a megtisztelő figyelmet.

Fürjes Pál levezető elnök elmondja, a parlamenti képviselők nehéz döntést hoztak meg a
választások után, kisebb létszámban, nagyobb területet képviselő rendszerben dolgoznak, szinte
megfelezték magukat. Az tlj törvény szerint az önkormányzati rendszerben képviseletet betöltők
pedig nem lehetnek parlamenti képviselők. A költségtérítések tekintetében is újabb szigorításokat
szavaztak meg. Megszűnt tehát a 2002-20l0-es években megszokott álláshalmozás, gátlástalan
végkielégítés adás. A felvetett kérdés jó, csak egy kicsit elkésett. A munkanélküliség helyzete
valóban súlyos probléma. A második gazdaságfejlesztési program keretében elkészült
helyzetfelmérés is ezt bizonyította. Ez fokozottan érvényes Ozdra, és környékére. Cél, hogy a
munkahelyek számát növelni kell, a foglalkoztatást bővíteni kell, ez pedíg kihatással lesz a varos
fejlődésére, jalulhat a közbiztonság, a fiatalok megtartása, a képzési lehetőség. Megoldódik a
kereskedelmi, vendéglátó egységek gondja, hisz a munkanélküliség következtében csökken a
vásárlóerő.2008-ban avilággazdasági válság először azokat atérségeket érintette, ahol alacsonyabb
fejlettségi szinten voltak, így Kőzép-, Kelet-Európát érintette jelentősebben. Itt csuktak be cégeket
először, a gazdasági mutatószámok itt csökkentek. 25 éve a rendszerváltás egy szerkezetváltással
párosult, a munkavégzés racionalizáIása azt eredményezte, hogy míg korábban 3-4 ember látott el
egy feladatot, azt ma mar csak egy ember végzL A megmaradó cégeknél sokkal kevesebb ember
dolgozik. Ez így van minden ágazatban vonatkozik ez akár a szolgáltatő, és az egészségügyi
ágazatra is. Az ózdi és Ózd környéki cégek azutőbbi időben azonban csaknem harom ezer fővel
növelték a foglalkoztatást. Megemlíti az ÓA}y'r, a Johnson Electrik, Saia Burgess beruhazásait. Ezek
a cégek növekvő páIyánindultak el. Aközfoglalkoztatás kapcsán megemlít néhány számadatot, pl. a
harmadik ütemben már 71 fő dolgozik a Manda programban, javarészt közép és felsőbb fokú
végzettségűek. Új adatbázís rendszeft tesztelnek. A kompetencia megszerzéséhez kapcsolt téli
közfoglalkoztatás is elérte eredményét, hisz olyan embereket, akik között mar több generáción
keresztül nem tudtak a munkahely fogalmával megismerkedni, segítenek beilleszkedni a munka
víIágába. Képzetlen emberekkel a mai kor követelményei között nem lehet mit kezdeni, gyakorlat
hiányában a való világban nem álljak meg a helyüket. A felszólalő által felvetett 25 éves problémára
azt tudja mondani, hogy a folyamat tendenciáját kell értékelni. Igaz, hogy az orczágban
aránytalanságok vannak, olyan helyek is találhatóak, ahol már 100 km-en túlról is járnak dolgozni.
Ilyenek pl. a nagy multi cégek, autógyárak települései. Vannak azonban olyan települések, akik
kőzé sajnos Ozd is tartozik, amelyek nehezen megközelíthetőek, alacsony foglalkoztatási
színvonalon működnek, a képzési rendszer meggyengült. A befektetés óvatos és bizalmatlan
ezekkel szemben. Ezéríkét fő irányelvet szabtak a gazdaságfejlesztési programban, az egyík a
megközelíthetőség megkönnyítése, a másik a szakképzés fejlesztése. Első lépésként a harom
legnagyobb foglalkoztatő és az önkormányzat aláirta a Miskolci Egyetemmel az együtíműködési
megállapodást, szakképzési és továbbképzési info-pontot hoznak létte.Ezt a kört ki akarják bővíteni
más foglalkoztatók bevonásával és egy kibővített szakképzési megállapodás aláírásával. A
probléma valós, amit Kónya Béla említett, az önkormányzat dolgozik megoldásán, amÍItez

mindenki összefogására szükség van.
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Megadja a szőt Berecz Istvánnak, aki a Hódoscsépányon, Somsályon kialakult helyzettel
kapcsolatban kívan szólni.

Berecz István a Hódoscsépányon, Somsályon kialakult helyzettel akar foglalkozni. Már úgy
gondolta, hogy többször nem foglalkozik a témáva| - itt jegyzi meg azt is, hogy az őszi
választásokon sem kíván indulni - de nemrégtapasztalta, hogy a somsályi kulttrházzal mi történt,
- ami most 1,5-2 milliárd Ft-ba kerülne, ha újra kellene felépíteni, berendezni - totálisan
lebontották. Tudja, hogy ezéft nem a Polgármester úr felel, hisz a Képviselő-testület a munkáltatója,
a képviselők többsége dönti el, mit kell végrehajtani. Ő most megteszi ezzel kapcsolatban
nyilvánosan a bejelentést az illetékes frakciónak, polgármesternek, tegyék meg a büntető
feljelentést a tettes ellen, hisz ilyen régen sem volt, hogy valaki ilyen mértékű vagyont tönkre
tegyen. Nem tudja volt-e ezzelkapcsolatban eljárás vagy nem? Véleménye szerint nem a ciganyok
kezdték szétszedni a somsályi kultúrházat, hanem a környékbeli magyar urak, mivel az ottlakők ezt
elmondták neki. A f;ít sem a cigányok lopjak nagy tételben az erdőből, hanem a magyar urak,
felháborítónak tartja, hogy a kisebbség ellen mi folyik a tévében. Sérelmesnek tartla, hogy Ozd
bezsákmányolta Várkonlt, mint peremkerületet, meg is lehet nézni, hogy néz ki, épp úgy mint
Csépányt és Somsály is, pedig 1998-ig itt ttirtént a legtöbb fejlesztés. Ma már megszűnt az iskola,
az orvosi rendelő, amit 1995-től keservesen létrehoztak elvették, Véleménye szerint ezért az elmúlt
4 évben felel az a frakció, aki még ki sem ment megnézni mi történik Somsályon. Javasolja, a 65-ös
jaratot fordítsák Somsály felé is, de csak megfelelő rendőri kísérettel, és nézzék meg, hogy az
elmúlt négy évben mit csináltak. Atechnika a mai korban jó dolog, mert fel lehet mindent venni és

kis közösségekben levetíteni, hogy az üléseken egyes képviselők hogyan viselkednek. Egyesek úgy
gondolják, örökre szőI a mandátumuk, pedig a képviselőség csak 4 évre szól, utána vagy
megválasztj ák, vagy nem. Azt sem érti, hogy miért most kellett közmeghallgatást tartani, a régi
időkben vagy ősszel, vagy tavasszal tartották és nem nyáron, amikor vagy nyaralnak az emberek,
vagy dolgoinak, mert délelőtt tartJák az ülést és az emberek nem tudnak rqta részt venni. Ő most
sem jött volna el, ha nem tartaná felháborítónak a kialakult helyzetet. Az első és második
világháborus halottak névsorát tartalmaző té.}.lát, melyet l994-ben ő kicseréltetett mert tönkrement,
csákánnyal, fejszével verték szét, de a Somsályon található első, második világháborús
emlékművet, melyet körbekerítettek vaskerítéssel, egy személy, amire fotók és tanuk is vannak,
összevágatta és bevitette az iskola udvarába. Jelzi nem cigány volt az illető. Meg kellene tenni a

feljelentést, ki kell nyomozni ki volt és tájékoáatni a lakosságot. Nem hiszi, hogy ez a polgármester
és az alpolgármester tudomására jutott. Kérése lenne - mivel 12 évig volt képviselő tudja, mindig
van egy kis pénz, ha akarnak adni tudnak - a polgármester és az alpolgttrmester felé, kérjék meg a

FIDESZ frakció vezetőjét Vitális Istvánt - mert most ő parancsol - és tegyenek ki egy-két
térfigyelő kamerát Csépányra, Somsályr\ az ott lakók közérzetén ez biztosan javítana. Még egy
súlyos dolgot említ - ugyanis űgy látja, Csépányon, Somsályon mindent meg lehet tenni
büntetlenül egyeseknek: Kiment a csépanyi sport pályára, ahol l996-ban egy szemétdomb helyén
sport pályát és szabadidő központot építettek - bizonyításként egy újságcikket mutat, amelyet a

Városi Könyl,tárból kért ki az akkoripáIya avatásról. Afelépítéshez nem kérték az önkormányzat
segítségét, a cégek és különböző emberek segítségével jött létre, próbaüzemben működött, szép

filmeket adtak, köztük az István a királyt. Akkor kérte a Művelődési Osztály vezetőjét vegyék át és

működtessék, de az akkori hatalom megszüntette. A szabadidő központot felavatták istentisztelettel,
több mint 10 ezer ember volt jelen, a tetejére aranyozott apostoli kettős keresáet raktak. Most
pedig azt a hatalmas vasszerkezetet, ami a vetítővásznat 1artotta és az apostoli kettős keresztet
valaki összevagdosta és áliritőlag bevitték a lrtPH telepre, de ő nem találta. Szeretné, ba akire ez
tartozik, komolyan venné, hisz az hogy a vasat elvitték az egy dolog, de szétszedni egy 60-70 éves

kerítést, leveretni az I-II. világháborús emlékmtiről márványláblát fejszével, kalapáccsal, az
brutális. Hétfon bejött és leadta ezt az újságcikket a polgármester és az alpolgánmester Úmak, hogy
lássak egyesek mii csinálnak. Egyet jegyezzen meg Vitális úr - hisz azt látja egyedül csak Ön
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mosolyog - az őzdi palóc nép az olyan, hogy a barátaival nagyon kedves, de az ellenségeivel
szemben ér,tizedekig nem felejt. Bosszantja, hogy amikor komoly dolgot mond, nem figyelnek rá
- hisz amibe kapaszkodót találnak az emberek évszézadok őta az az egyház - és az is, hogy a
cigányokon verik el a port, ez pedig a több szén éves múlt gyümölcse. A következő téma, amíért
szólni akar1, a tűzifa kérdése. A Szuperinfo tele van hangzatos hirdetéssel a tűzifa eladással
kapcsolatban, Nemsokára itt a flítésszezon, ő már egyszer elmondta, de elmondja még egysze1
hogyan lehetne atűzifa csalásokat megállítani. Fel kellene mérni a családi házas övezetben, hogy ki
mennyi négyzetméteren lakik, ki mivel flit és számon kérni, minden évben adjaIe, honnan veszi a
fát, milyen rendszámú gépkocsi hozza azt. ElÁez lehetne alakítani egy bizottságot, területi
képviselők, erdészek legyenek benne. Véleménye szerint akkor tudna nagyot tenni a Képviselő-
testület, ha komolyan venné a fa-mizériát, hisz az öregek nem tudják, hogy mennyi az a m3, ha
kiviszik a fát nekik, 90 oÁ-át becsapják. Még őt is be akarták csapni, de nem tudták, mert az ő haza
be van kamerázva és jól lehet látni ki, mennyi fátt hoz neki. A bizottság létrehozása nem pénz
kérdése, egy-két erdésszel végig lehetne jámí a területet. A területi képviselőjük, Dr. Bélteczki
János, most nincs itt az ülésen, meg akarta kérni - így a Polgármesternek teszi fel kérését - hogy a
Lam út elejére két oldalt fedett buszmegállót kellene telepíteni, ami nem kerülne sok pénzbe, és az
emberek esőben, hóban nem áznétnak a buszra várva. A Lam úti árokkal kapcsolatban elmondja,
csak egy ideig csinálták meg az árkot, a felső részéig nem jutottak, így sok családi héaba bemegy a
viz.
Végezetül elmondja, nem akart senkit megbántani, csak a lakóterulete érdekében kívánt szólni.
Nem magáért mondta el az elhangzottakat.

Fürjes Pál levezető elnök hangsúlyozza, afelszőlaló megduplázta a rendelkezésre álló időt, de nem
szakította félbe, széles körű társadalmi problémákat érintett. Alapvető hibát abban látja, a szabadidő
központ kérdésével kapcsolatban, hogy nem vette figyelembe hogy az élet fejlődésével
megváItoztak a társadalmi, kulturális szokások. Ma a kömyéken, olyan létesítményt mint a
sporttelepből kialakítottmozi nem találnak, ugyanis megváItoztak a szokások, és a felszólaló által is
említett technológia tette lehetővé, hogy a házi rendszereken meg tudnak nézni filmeket. Még a
nagy kultúrhazak sincsenek megtöltve, az Olvasót is elég nehéz megtölteni az érdeklődés
hiányában. Hiába jönnek kiváló előadók, mégis fél-hénzal, negyed-házzal működnek. A szétverésről
most hallott, illetve hétfőn az újságcikk átadásakor hallott először. Kérdezi, miért nem akkor történt
meg a feljelentés, amikor megtörtént az eset? Visszamenőleg már nem lehet ezzelmit kezdeni. A
térfigyelő kamera telepítésének tervezésénél figyelembe vették a két jelzett területet, a somsályi és
a nagyvölgyi elágazáshoz be van tervezve egy-egy térfigyelő kamera. A vaslopás kérdésével
kapcsolatban hangsúlyozza, pont a FIDESZ kormány tette meg azt a lépést, hogy a leadást
megszigorította, előírta, dokumentálni kell ki, mikor, honnan származott hulladékot ad le az
ellenőrzött telepre. A fordított ÁPe terOesével a hulladékból származő ÁFA-csalást akarta
megakadályozni a kormány. A falopásokkal kapcsolatban megjegyzi a felszőlalő harom cikluson,
12 éven keresztül itt ült a képviselő-testületben, akkor miért nem figyeltek arra,hogy ne csak vigye
a pénzt? Az idén először az ÓZDSZOLG Kft. kezdte el a valódi erdőgazdáIkodást. A szőwány
erdőbirtokkal együtt 400 ha birtoka van az ózdi önkormányzatnak, és ami eddig csak vitte apénzt,
most van először hogy már haszon kezdődik a gazdálkodásból, A másik felvetése a tűzifa kérdés. A
lakhatási támogatás keretében a tüzelő támogatást utalványok keretében adták, amit a tŰZÉP-
eken lehetett beváltani, és ez a támogatási forma izlet tárgyává lett, cementet, építőanyagot vettek
rajta. Amióta az ÓZDSZOrG Kft. kezébe helyezték ennek a támogatásnak, a faellátásnak a
biztosítását, - igaz bizonyos reakciókat váltott ki a mennyiség tekintetében, hisz úgy gondolták
sokan, hogy súlyra kell vásárolni a fát - azokat mar nem érdekli, akik nem tudnak üzletelni vele.
Ez történt a szociális alapon járó nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatban is, addig arnig
kihordással történt az étkezés, nem az érintettek, a rászorulók fogyasztását szoIgálta. Az államnak
addig 50 M Ft felett került ez a szociális juttatás, most pedig, hogy csak helyben és csak az
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fogyaszthatja el, akikre vonatkozik, már csak kb. 1/3-a ennek az összegnek. A buszmegálló kérdését
meg fog|ák vizsgálni. Mivel a felszólaló többször név szerint említette Vitális Istvánt, ezért
személyes érintettsége miatt megadja a szőt a képviselőnek.

Vitális István képviselő nem tudja, miből tápláIkozik az a fajta gyűlölet asit itát,ttataplánBerecz
István. Részéről ez nem áll fenn. Nagy tisztelettel hallgatta végig a27 perceshozzászőlását. A maga
részérőI jó egészséget kíván Berecz úrnak, higgye el érdekli a véleménye, mint ahogy mások
véleménye is. Bízik abban, hogy a negatív véleménye, amit nem tud, miért alakult ki, egyszer
megváItozik, higgye el nincs a|apja. Köszöni, hogy felhíl4a a figyelmét egy-két dologra, mint ahogy
a többiekét is. Egyébként nem akar reagáIni az elhangzottaka.

Fürjes Pál levezető elnök megköszöni arészvételt, és a közmeghallgatást bezarja.

K. m. f.

maSl
polgármester
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