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Tisztelt Közgyűlés!

I. Tartalmi Összefoglaló:

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  IV-100/59.459/2004.  számú  határozatával 
Intézkedési Tervet fogadott el a Szinva patak szennyező forrásainak fokozatos felszámolása 
céljából. 

A  Közgyűlés  a  határozat  5.  pontjában  intézkedett,  hogy  a  Szinva  patak  vízminőség 
állapotáról,  és  az  elfogadott  akcióterv  végrehajtásáról  évente  a  Polgármester  jelentésben 
számoljon  be,  ezzel  összefüggésben  a  2006.  évi  tevékenységről  szóló  beszámolót 
beterjesztem.

Az  Intézkedési  Terv  elfogadása  során  hozott  közgyűlési  határozatban  foglaltakkal 
kapcsolatban az alábbi intézkedésekről tájékoztatom Tisztelt Közgyűlést:

ad.1.
A  Közgyűlés  javaslatunk  alapján  a  2006.  évi  költségvetésben  a  feladat  végrehajtásához 
18,800 eFt-ot rendelkezésünkre bocsátotta, a feladatok ennek alapján folytatódtak. 

ad.2.
A  Miskolci  Városgazda  Kht.  a  program  végrehajtásában  tevékenyen  részt  vett,  részletes 
jelentésüket mellékeljük.

II. Az Önkormányzat stratégiájához való viszony

A Szinva pataknak, mint a város kizárólagos vízfolyásának tisztántartása a város megítélése 
szempontjából minden stratégiai célkitűzésben szerepel.

III. Előzmények

A  Szinva  patak  vízminőségében  az  ipar  leépülése  után  rohamos  javulás  következett  be, 
azonban ez a javulás tapasztalataink szerint napjainkra egy szinten megállt, további szennyező 
források,  szokások  csak  szervezetten,  önkormányzati  és  lakossági  beavatkozással 
szüntethetők meg. Az intézkedés célja a vízminőség további fokozatos javítása.

IV. Várható szakmai hatások

A  tervezett  intézkedések  az  Önkormányzattól,  Vízművektől,  Városgazda  Kht-tól  és  nem 
utolsó sorban a lakosságtól fegyelmezettebb magatartást  és szélesebb körű együttműködést 
igényelnek. Sőt a vizsgálatok és a helyszíni ellenőrzések alapján a környezetet szennyezőkkel 
szemben szankciók kiszabása várható annak érdekében, hogy 

egészséges, veszélymentes környezetben élhessünk
a Szinva patakban kialakuló élővilág ne legyen veszélyeztetve
városban  csörgedező  tiszta  patak  láttán  a  városról  alkotott  vélemény  kedvezően 
megváltozzon.
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V. Várható gazdasági hatások

Intézkedésünknek 18,8 MFt ráfordítási igénye volt. A beavatkozás előnyei nem számszerű, 
minőségi tényezőkben jelennek meg.

VI. Kapcsolódások

Az  intézkedés  összhangban  van  Miskolc  városfejlesztési,  gazdaságfejlesztési, 
környezetvédelmi és idegenforgalmi koncepciójával.

VII. Fennmaradt vitás kérdések

A jelentés  készítése  során vitás  kérdések nem merültek  fel.  A Közgyűlés  által  elfogadott 
Intézkedési Terv egyértelmű, amelyet a feltételek biztosítása esetén végre kell hajtanunk.

VIII. Javaslat a sajtó tájékoztatására

Az  Intézkedési  Terv  végrehajtásához  az  Önkormányzat  „csak”  a  feltételeket  tudja 
megteremteni,  az  eredmény  a  lakosság,  az  érintett  intézmények,  civil  szervezetek 
együttműködésétől  függ.  Szándékunkat,  a  közösen elért  majdani  eredményeket  a  sajtó  és 
média tudja a leghatékonyabban ismertetni és közvetíteni.

Kérem Tisztelt  Képviselő Társaimat,  hogy a mellékelt  jelentéseket  és az alábbi  határozati 
javaslatot tárgyalja meg és fogadja el.

Miskolc, 2007. január 29.

Fedor Vilmos
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HATÁROZATI JAVASLAT:

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Beszámoló  a  Szinva  patak 
szennyező forrásainak fokozatos felszámolására vonatkozó Intézkedési Terv végrehajtásáról” 
című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A  Közgyűlés  „A  Szinva  patak  szennyező  forrásainak  fokozatos  felszámolása  című 
Intézkedési  Terv  2006.  évi  végrehajtásáról”  című  beszámolót  a  határozat  mellékletét 
képező formában elfogadja. 
A program folytatása céljából 2007. évre az elfogadott Intézkedési Terv alapján 21,400 
eFt-ot irányoz elő, amely összeget a 2007. évi költségvetési javaslatban szerepeltetni kell. 

Felelős: Fedor Vilmos Alpolgármester
Közreműködik: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály

Építési, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Főosztály
Határidő: folyamatos
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