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(Hangszalagos rögzítés alapján) 
 

Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. december 12-én, a 
Polgármesteri Hivatal Konferenciatermében (Petőfi u. 1-3.), 15 órai kezdettel 
megtartott Közmeghallgatásáról.   
 
 
Jelen vannak: Káli Sándor, Balogh Zoltán, Bartha György, Bazin Géza, Cseh 
László, Csordás Mihály, Doszpoly Orsolya, Fábián István, Fedor Vilmos, 
Garamvölgyi Attila, Dr. Hardonyi András, Hegedüs Andrea, Horváth Ottóné, 
Illyés Miklós, Juga György, Kovács Józsefné, Dr. Mokrai Mihály, Molnár Péter, 
Nyírő Pál, Orosz Lajos, Riba Istvánné, Sebestyén László, Szebeni Péter, 
Szilágyi Gizella, Szűcs Tamás, Tavaszi Zsolt, Dr. Tompa Sándor, Dr. Varga 
Zoltán, Zámbó Tiborné. 
  
Az ülésről távol maradt: Dr.  Bistei Attila DR. Univ., Csutorás Géza, Fodor 
Zoltán, Dr. Hártó György, Kobold Tamás, Kocsis Levente, Dr. Kovács László, 
Lenártek András, Nyulászy Istvánné, Dr. Simon Gábor, Szabó Tamás, Dr. 
Szinay Attila, Szűcs Erika, T. Asztalos Ildikó, Dr. Varga László, Dr. Zsiga 
Marcell Lóránt. 
 
Meghívottak: 
Börzsei Tibor (MVK Zrt. igazgatója) 
Dr. Halmai Gyula (Miskolc Holding Zrt. vezérigazgatója 
Molnár Zoltán (MIK Zrt. vezérigazgatója) 
Németh Zoltán (MIK Zrt.) 
Kis Péter (AVE Miskolc Kft.) 
Korózs András (MIHŐ Kft. igazgatója) 
Dr. Pásztor Albert (Miskolc Városi Rendőrkapitányság vezetője) 
Stefán Csaba (Régiópark Miskolc Kft.) 
Dr. Szalkai Iván (Városi főorvos) 
Szaszkó Zoltán ezredes (Önkormányzati Tűzoltóság képviseletében)  
Varga György (Miskolc-Tapolca Fejlesztési Kft.) 
Veres István (Városgazda Kht. ügyvezető igazgatója) 
Vojtilla László (MIVÍZ Kft.) 
 
A Polgármesteri Hivatal részéről jelenlévők:  
Dr. Mihalecz Péter jegyző 
A Polgármesteri Hivatal főosztályvezetői, osztályvezetői 
A Jegyzői Kabinet két munkatársa 
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Dr. Mihalecz Péter, mint a közmeghallgatás levezető elnöke: Tisztelettel 
köszönti a közmeghallgatáson megjelent állampolgárokat, az írott és 
elektronikus sajtó képviselőit, az országgyűlési és helyi önkormányzati 
képviselőket, a Polgármesteri Hivatal főosztályvezetőit, osztályvezetőit, a 
közüzemi cégek képviselőit. 
Bejelenti, hogy a Közmeghallgatáson – ami a vonatkozó törvényi előírás szerint 
Közgyűlésnek minősül, a képviselőtestület 45 tagja közül jelen van 29 fő, így a 
közmeghallgatás határozatképes, amit megnyit. 
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy 4 írásos beadvány érkezett. Előzetesen 3 fő 
jelezte hozzászólási szándékát. Továbbá itt a helyszínen 3 állampolgár jelezte, 
hogy szólni kíván. A kiosztott felszólalási jegyek alapján fogja szólítani a 
hozzászólásra jelentkezetteket, azzal, hogy maximum 5 perc hozzászólási idő 
áll mindenki rendelkezésére. 
A válaszadásra közvetlenül a hozzászólások után kerül majd sor, amennyiben 
az érintett tisztségviselő ill. a Polgármesteri Hivatal illetékes 
főosztályvezetői/osztályvezetői vagy az érintett cég képviselője olyan 
mélységben ismeri a felvetett problémát, hogy itt választ tud adni azokra, vagy 
írásban – 30 napon belül - kapnak majd a hozzászólók választ. 
Először megadja a szót Rásonyi István, Mednyánszky u. 30. sz. alatti lakosnak.  
 
Rásonyi István: Elmondja, hogy tavaly és tavaly előtt is részt vett a 
Közmeghallgatáson. Ezúttal észrevételeit írásban is benyújtotta, melyet 
ismertet. (Az írásos beadvány a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Kérdése, a Cementipari gépjavító elnevezésű buszmegállónak meddig lesz 
még ez a neve, hiszen az üzem már régen megszűnt. 
Több buszmegállóban hiányzik a szemétgyűjtő edényzet. Hiányzik a szemetes 
a  Budapest Banknál a  14H-s megállójában mindkét oldalon, a nagypostánál, a 
Népkerti szemeteseknek pedig hiányoznak a csikkgyűjtő részei.  
A Városgazda Kht. igazgatójától egy éve nem kap választ a levelére.  
 
Dr. Mihalecz Péter: Megadja a szót Polgármester úrnak, reagáljon az 
elhangzottakra. 
 
Polgármester: A Cementipari gépjavító elnevezésű buszmegálló problémáját 
gyorsan meg lehet oldani, az azonban pozitív dolog, hogy üzletközpont 
létesülhetett a területen. Felkéri Börzsei Tibort, reagáljon az elhangzottakra.  
 
Börzsei Tibor: A 29-es busz szóló és csuklós változatban is közlekedik 
napközben. Este a műszakváltáskor valóban zsúfoltak a járatok. Egy-két forduló 
telített járat nem elégséges indok arra, hogy csuklós buszt állítsanak be. Amikor 
nincs mód szóló busz indítására, akkor jár hétvégén is csuklós busz. Amint 
kapacitása lesz a cégnek, szóló járatokat indít majd hétvégén. 
 
Polgármester: Kérése, hogy a műszakváltásokat ezek után is kiemelten 
kezelje a cég. A Városgazda képviselőjét is kéri, nézzen utána, mi volt az a 
konkrét téma, amire Rásonyi István úr nem kapott választ.  
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Dr. Mihalecz Péter: Szemes István, Major u. 3. sz. alatti lakos a Bábonyibérc 
szeméthelyzetével kapcsolatban jelezte hozzászólási szándékát. Megadja a 
szót Szemes István úrnak. 
 
Szemes István: A Bábonyibércen keletkezett szemetet az önkormányzatnak 
jogszabályi kötelezettsége lenne elszállíttatni. Amikor ezt felvetette, azt a 
választ kapta, hogy az önkormányzat mindent megtett, de az anyagi fedezet 
nem áll rendelkezésre ahhoz, hogy folyamatosan eltakarítsák a szemetet. Ezt a 
választ nem fogadja el, hiszen a törvény úgy rendelkezik, hogy az 
ingatlantulajdonos – jelen esetben az önkormányzat – köteles a hulladékot 
elszállíttatni.  
A Bábonyibércen élők többsége fizet a közösségi szolgáltatásért, igénybe 
veszik a kötelező szemétszállítást, mégis úgy érzi hátrányosan 
megkülönböztetett ez a városrész a nem fizetők miatt.  
Kifogásolja, hogy a közterület-felügyelők a veszélyes fenyegetések miatt nem 
mennek ki a kritikus helyekre.  
Amikor az önkormányzat az adófizető polgárok pénzéből összegyűjti a 
szemetet, akkor el kell számolni feléjük ezekkel a tételekkel.   
A Bábonyibérc, Hideg sor, Gizella és a számozott utcák vonatkozásában az 
önkormányzat elköveti a szándékos megtévesztést, félrevezetést, vagyis 
csalást, hiszen előre ismert a tény, hogy a tisztántartást nem tudja garantálni. 
Ebben a témában rendőrségi feljelentés is született, azonban a rendőrség ezt 
elutasította.  
 
Dr. Mihalecz Péter: Megadja a szót Polgármester úrnak, reagáljon az 
elhangzottakra. 
 
Polgármester: Mielőtt arról beszélnének, mire használják fel a befizetett 
adókat, fontosnak tart néhány dolgot leszögezni.  Látja, külön felvétel is készül 
a hozzászólásról, amit valószínűleg később használni kívánnak. A befolyt adó 
67%-át az oktatás támogatására fordítják. Ezt tételesen meg lehet nézni. Ez 
persze nem jó, másra is lehetne használni, de attól még ez tény marad. A 
vádaskodásból az még kimaradt, hogy a város hordja oda a szemetet. Az EU 
egy részében az emberek nem szemetelnek és nem hordják oda a más 
tulajdona elé a szemetet. A Bábonyibércen élnek tisztességes és a szabályokat 
be nem tartó emberek egyaránt. A számonkérés lehetősége sajnos korlátozott. 
A vandalizmus ellen a térfigyelő kamerarendszer fejlesztésével is küzdenek. 
Bevezették a mezőőri szolgálatot, létrehozták a városőrséget. Tervezik, hogy a 
városőrség a közterület-felügyelettel együttműködve lépjen fel az illegális 
szemétlerakók ellen. A jelenség egyébként nem csak a Bábonyibércen létezik. 
Az elszállított szemét egy hét alatt újratermelődik.  

 
Dr. Mihalecz Péter: Merucza Katalin Miskolc, Újtelep u. 31. sz. alatti lakos 
szintén a Bábonyibérccel kapcsolatos témában jelezte hozzászólási szándékát, 
de nem jelent meg a Közmeghallgatáson. 
Miskolci Gyula Miskolc, Park u. 4. sz. alatti lakos közbiztonság témában jelezte 
hozzászólási szándékát. Megadja a szót Miskolci Gyula úrnak.  
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Miskolci Gyula: A Petneházi lakótelepen élők nevében szól a közbiztonság 
gondjairól.  A szomszédját éjszaka a lépcsőházban rabolták ki. Kéri, állítsák 
vissza a járőrszolgálatot.  
Gyakran jár ki a tapolcai telkére. Görömböly és Tapolca között az út szemetes, 
több ízben jelezte már ezt a problémát. Évek óta nem szállítják el a szemetet. 
 
Dr. Mihalecz Péter: Megadja a szót Polgármester úrnak, reagáljon az 
elhangzottakra. 
 
Polgármester: Javaslata, hallgassák meg azokat, akik még közbiztonsági 
témában kívánnak hozzászólni és a végén reagáljon rendőrkapitány úr. Nem 
védekezésképpen mondja, de az említett út nem az önkormányzaté, az 
ÉSZAKERDŐ tulajdona, bár meg kell jegyezni, a többi úton sem rózsás a 
helyzet. Az állampolgári fegyelmezettség hiányzik. Nyugaton elképzelhetetlen 
ez a fajta illegális szemétlerakási attitűd.  
 
Dr. Mihalecz Péter: Megadja a szót Sebestyén László képviselő úrnak, 
Bábonyibérc témában reagáljon.  
 
Sebestyén László: A Bábonyibérc problémáit szinte minden Közgyűlésen 
elmondja. Az illegális szemétkupacok, a közbiztonság problémái mindig 
napirenden vannak. Ráadásul új beköltözők is megjelentek a területen, akiknek 
a lakcímkártyáján annyi szerepel, hogy lakcím nélküli. A Városgazda Kht. a 
szeméthalom jelentős részét az elmúlt hónapban eltávolította. A probléma az, 
nem lát garanciát az újratermelődés megakadályozására. A közbiztonság igen 
rossz, egy nénit a saját kapujában támadták meg. Kéri a közterület-felügyelők 
gyakoribb járőrözését. 
 
Dr. Mihalecz Péter: Megadja a szót Dr. Pásztor Albert rendőrkapitány úrnak. 
 
Dr. Pásztor Albert: A városban több Bábonyibérc is van. Lyukóvölgyet, a 
Gizella utcát, a Szondi telepet és a számozott utcákat említi. Az a probléma, 
hogy az itt élők támadják és felélik környezetüket. Jelentős számú 
büntetőeljárást indítanak, a Bábonyibércen környezetkárosítás miatt is indult 
eljárás. Fiatal romák azok, akik a közterületen rabolnak. Nagy számban fogják 
el ezen elkövetőket. Sajnos a büntetésnek nincs erős visszaszorító ereje. A 
saját személy- és vagyonbiztonságára mindenkinek oda kell figyelnie, rácsok, 
kapuk, zárak kellenek. Az utcán is óvatosan kell járni. Az elhangzott társadalmi 
kérdéseket azonban nem a rendőrség fogja megoldani.  

 
Dr. Mihalecz Péter: A következő beadványt 30 garázstulajdonos nevében 
Leskó Tamás Miskolc, Andrássy u. 59. 2/3. sz. alatti lakos nyújtotta be. Leskó 
úr nincs jelen, így beadványára írásban kap választ.  
A következő Tatár Ernő, Miskolc, Hajós A. 52. 8/3. sz. alatti lakos a történelmi 
Avas infrastruktúra fejlesztése tárgyában írásban beadta észrevételeit, melyre a 
választervezet elkészült.  
Hozzászólásra jelentkezett Péchy Tibor, Temesvári u. 6. sz. alatti lakos a 
Díszelgő alegységek, főtér és a belváros felújítása témákban. Megadja a szót 
Péchy Tibor úrnak.  
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Péchy Tibor: 2005-ben javasolta Miskolcnak a Díszelgő alegységek 
fesztiválját, amit a város meg is rendezett, de sajnálatos módon őt kihagyták az 
egész folyamatból.  
Keleti György miniszter úrral jó tíz évvel ezelőtt megszervezte a magyar 
hadtörténet minden fázisát bemutató rendezvényt. A magyar hadtörténetet 
javasolja a díszelgő rendezvénybe bevenni. 13 szintről van szó, Rómától 1956-
ig. A különböző korok ruháit, ételeit is bemutathatnák.  
A főtérrel kapcsolatban elmondja az elképzeléseiről egy skiccet eljuttatott 
Viszlai József főépítésznek. Nem biztos benne, hogy jó néhány száz férőhelyes 
főteret hozzanak létre. A Búza tér helyén lehetne egy igazi agorát létrehozni.  
A támadások, lopások nagy részét a romák követik el. Rendszerváltás óta egyik 
Kormány sem mert ehhez a ketyegő bombához hozzányúlni.  
Polgármester úrtól kérdezi, van-e lehetőség egy komplex fórum összehívására 
a cigányság képviselőit is bevonva. 
 
Dr. Mihalecz Péter: Megadja a szót Polgármester úrnak, reagáljon az 
elhangzottakra. 
 
Polgármester: A Díszelgő fesztivál fejlesztésével egyetért, terveik között 
szerepel. Évente sajnos nem tudják megrendezni a fesztivált, valószínű csak 
kétévente.  
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kezdeményezésére egy vitaindító, 
problémamegoldó kerekasztal beszélgetés megvalósult. Céljuk a rend és 
közbiztonság fenntartása és erősítése. Ez a probléma kezelése. A következő 
lépés a hogyan tovább kidolgozása. Az ország másik felében nem értik a 
cigánykérdés problémáit, hiszen nem érintettek.  
Az oktatásban még vannak megvívandó csatáik. A Fazola iskola pozitív 
példáját említi. Speciális bánásmódra is szükség van. A hátrányos helyzetből 
érkezőket fel kell készíteni, el kell érni, hogy minél több gyerek tanuljon, 
szerezzen szakmát, érettségizzen le. A város vezetését több ízben 
megvádolták szegregációval. Arról van szó, hogy legtöbbször az illetőnek 
fogalma sincs az itteni helyzetről és elsősorban az önmaga népszerűsítésére 
használja a támadást. Sok olyan harcos van, aki általában beszél valamiről, de 
az itteni helyzethez és annak kezeléséhez nem ért. Valóban ketyegő bombáról 
van szó, ami elsősorban a városnak ketyeg.  
Átadja a szót Fedor Vilmos alpolgármester úrnak.  
 
Fedor Vilmos alpolgármester: Valamennyien emlékeznek rá, hogy Péchy 
Tibor úr ötlete volt a díszelgő fesztivál. Fodor Zoltán képviselő mindig elismeri, 
ki az ötletgazda. A Honvédelmi Minisztérium komoly összeggel támogatja a 
rendezvényt. Magyarországon az elmúlt években közel 3000 fesztivált 
rendeznek. A 3000 fesztiválból hatszázat tudnak támogatni. A többit vagy az 
önkormányzat, vagy a szponzori háttér finanszírozza. A jövőképet szemlélve 
nem a kultúra lesz az a terület, amit a vállalkozók támogatni fognak. Olyan 
fesztiválokat szeret és támogat, amelyek valamilyen szinten kötődnek, illetve 
köthetőek Miskolchoz.  
A főtér programmal kapcsolatban elmondja, a Kormány elfogadta az IVS-t. Ez 
volt a feltétele a 2008-2013. közötti európai forrásokon alapuló fejlesztésnek. 
Ennek első üteme a város szíve projekt. Annak idején Búza tér volt az egyetlen 
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tér, amit a Hősök tere követett jóval később.  A pályázat lényeges eleme a 
körgyűrű megvalósítása, hiszen így a forgalom kiszorulhatna a belvárosból. 
 
Dr. Mihalecz Péter: Megadja a szót Horváth Józsefnek, a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat elnökének. 
 
Horváth József: Az oktatásban kell megtalálni azokat a feladatokat, 
amelyekkel a romákat fel lehet zárkóztatni. A Bulgárföldi és a Fazola iskolában 
konkrét képzés folyik ebben a témában.  
Javasolja, roma biztonsági emberek is vegyenek részt a Városőrségben.  
 
Polgármester: Az Avason azért hozták létre a Városőrséget, mert a 
legsűrűbben lakott városrészen komoly gondok adódtak. Az eddigi 
tapasztalatokat az ünnepek után kiértékelik. Az amerikai filmeket ne csak 
nézzék, hanem lássák meg az USA-ban milyen módszereket találtak a 
kisebbségek integrációjára. Amerikában már felnőtt egy olyan generáció, akik 
között ügyvédek, rendőrök vannak, itthon nehézkesebb ez a folyamat. Az 
amerikai filmeknél elő van írva, hogy a fekete hős pozitív legyen.  
 
Dr. Mihalecz Péter: Hozzászólásra jelentkezett Jávori György, Pallos u. 16. sz. 
alatti lakos lakótelepi gondok, panelprogram témákban. Megadja a szót Jávori 
György úrnak. 
 
Jávori György: Elhangzott, hogy a hivatalnak is kötelessége 30 napon belül 
válaszolnia a felvetésekre. Sajnos a tavalyi hozzászólásával kapcsolatban nem 
így történt. Érdemi választ azóta sem kapott. A Jókai lakótelepen lakik. Nem 
örült a pihenőparknak, pénzpocséklásnak tartja. Pihenőparkot nem forgalmas 
és zajos utak mellett szoktak létesíteni. A malom mellett egyébként van már egy 
pihenőpark. A Flórián Malom mellett dupla burkolást hajtott végre a hivatal 
teljesen értelmetlenül. Inkább a lépcsőt kellett volna felújítani, vagy zebrákat 
lehetett volna létesíteni. Az önkormányzati képviselőt is megkereste ez ügyben, 
aki megígérte az említett feladatok teljesítést, de az ígéret ígéret maradt. A 
Jókai lakótelepen ki kellene tenni egy táblát, hogy a járda a gyalogosoké, vagy 
a kerékpárosoké. Életveszélyes helyzetek adódnak abból, hogy a biciklis szinte 
hangtalanul robog a gyalogosok között. Sok kerékpáros van, jó lenne nekik egy 
utat készíteni. Az aluljárót 3-4 havonta kifestik. Sajnos a graffiti tevékenység 
alól Miskolc sem kivétel. Be kellene kamerázni az aluljárót. Bécsben például 
igen szigorúan büntetik a graffitiseket, ha rajtakapják őket. A Plaza mellett 
található buszmegállónál a csuklós busznak igen nehéz a közlekedése. 1 
métert kellett volna a járdaszigetből levágni, hogy a csuklós busz be tudjon 
kanyarodni. Most csak úgy tud bekanyarodni, ha a Szentpéteri kapuból érkező 
forgalom beengedi. A Kazinczy-Jókai sarkán szintén csak úgy tud a csuklós 
busz bekanyarodni, hogy ha a szembejövő sávot is elfoglalja.  
Felháborító, hogy a csuklós busz vezetője vezetés közben mobilon telefonál.  
A panelprogramból kimaradt a leglényegesebb elem, nevezetesen az, hogy a 
hőmennyiségmérőt kötelezővé kell tenni. Így ugyanúgy pazarlódik a hő. A 
villanyrendőrnél található buszmegálló sem esőben, sem szélben, sem tűző 
napon nem ad védelmet. Hasonlóan használhatatlan a Hősök terénél lévő, 
aminek ráadásul az egyik fele garázsbejáró.  
Írásban kér választ felvetéseire.  
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Dr. Mihalecz Péter: Megadja a szót Polgármester úrnak, reagáljon az 
elhangzottakra. 
 
Polgármester: A felvetések nagy részére írásban válaszolnak. A Közgyűlés elé 
kerül egy olyan anyag, amelynek az a lényege, hogy a mérést is támogassák. A 
panelprogram területén Miskolc lemaradásban volt. Panelprogramra egyébként 
nem olyan könnyű rábeszélni az érintetteket.  
A buszok fordulási ívének problémájához a járatok átalakítása is hozzájárult.  
A villanyrendőrnél található buszmegálló problémája ismert. A Hősök terénél 
valóban ott található a mélygarázs lejárata. 
A graffitire megoldást nem tud. Felsőzsolcán elkapták a graffitis gyereket és 
ráterhelték a szülőkre a kárt. Kisvárosban egyszerűbb a helyzet, hiszen 
könnyebben felismerik az elkövetőket.  
A kerékpárosokkal kapcsolatban a törvénykezésben is káosz van. Az egyirányú 
utcákban javasolják, például mehessenek a forgalommal szemben is a 
kerékpárosok. Ez igen csak megosztja majd a közvéleményt.  
 
Dr. Mihalecz Péter: Megadja a szót Nyírő Pál képviselő úrnak.  
 
Nyírő Pál: 1994. óta a Jókai lakótelep képviselője. Büszke rá, hogy szépült, 
fejlődött a választókerület. Ami elhangzott, ismert előtte. Zebrát nem ott 
létesítenek, ahol akarnak. A Pallos u. 16-18 között nem indokolja semmi a 
zebra létesítését. A Petőfi tér megépítéséről a lakossági visszajelzések 
pozitívak.  
A buszközlekedés megváltozásakor aláírásgyűjtés zajlott annak érdekében, 
hogy a befordulás után közvetlenül álljon meg a 14, 14-H-s busz.  
Az aluljárót 2-3 havonta lefestik, sajnos a graffiti világjelenség.  
A burkolatra burkolattal kapcsolatban elmondja, hogy a malom műemlék és 
nem lehet akármilyen beavatkozást végezni a közelében található utakon.  
 
Polgármester: Megkéri, Péchy Tibor úr és a témában érintettek maradjanak itt 
és beszéljék át a dolgokat. Dr. Horváth Béla írásban jelezte, hogy a 
felszólalását 2009. január 6-ig eljuttatja a Hivatalba. A beadvány 
megválaszolására ezt követően kerülhet sor. A közmeghallgatást bezárja.   

 
 

 
k.m.f. 

 
 

     Dr. Mihalecz Péter    Káli  Sándor 
jegyző     polgármester 
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