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Dr. Mihalecz Péter jegyző köszöntötte a közgyűlésen megjelent választópolgárokat, 
Miskolc város lakosait, a sajtó képviselőit, önkormányzati képviselőket, országgyűlési 
képviselőket és az önkormányzati cégek képviselőit. A Közmeghallgatást az 
önkormányzati törvény 13. szakaszában foglaltak alapján hivatalosan megnyitotta. 
Felhívta a figyelmet arra, hogy az önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatának 77.§ (2) bekezdése alapján a közmeghallgatáson kizárólag 
közérdekű kérdés tehető fel, tehát egyedi hatósági ügyben senkinek nem adhat szót. 
Arra kérte a megjelenteket, hogy a hozzászólásaikat ennek szellemében tegyék meg. 
Tájékoztatatta továbbá a megjelenteket arról, hogy előzetesen 7 írásos beadvány 
érkezett, melynek benyújtóival kezdik meg a hozzászólások rendjét, előtte 
megkérdezte, hogy jelen vannak-e és kívánnak-e hozzászólni. A hozzászólásokra a 
válaszadás vagy itt helyben, vagy 30 napon belül írásban történik. A hozzászólás 
ideje az SZMSZ 49. szakasz (10) bekezdése alapján 3 perc, ahogyan a közgyűlésen 
is 3 perc illeti meg a képviselőket az interpellációk, illetve a kérdések felvetésére. 
Elmondta, hogy írásban nyújtott be Magyar Pálné Miskolc, Lyukóvölgy 38. szám alatti 
lakos kérdést. Megkérdezte, hogy jelen van-e és hozzá kíván-e szólni? 
Megállapította, hogy jelen van. Átadta a szót.  
 
Magyar Pálné miskolci lakos üdvözölte a megjelenteket, a város vezetőit és a 
jelenlévő polgárokat. Elmondta, hogy - ahogyan írta is, - minden évben eljön ide, 
mert sajnos Lyukóvölgyben annyi a probléma, hogy úgy érezte muszáj felszólalnia, 
de úgy érzi, hogy ezekben semmi intézkedés soha nem történik. Leírta nagy 
szavakban, amit mondani akart (pl.: a szemét ügy). Évről-évre elmondja, hogy megint 
lehullott a falevél, megint rengeteg látszik az úton és bárhol és nem beszélve a sok 
trágyáról is. Mivel ő a főút mellett lakik, így annyira nem érinti, de akik beljebb laknak, 
azoknak sárban kell menniük. Mindenki látja, ha leszállnak a „szikránál”, hogy 
honnan jöttek. Az úttal kapcsolatban még azt szeretné megkérdezni, hogy tavaly 
kitették egy 12 tonnás táblát és a 20 km-es sebesség határolót. Nem csak ez a 
probléma, hanem az, hogy az ott lakók állnak, a busznak is tovább kell állni, amíg ki 
tudja kerülni. A buszközlekedéssel úgy, ahogy meg van elégedve, negyedóránként 
jár, csak néha betesznek olyan kisbuszt, amire babakocsival nem lehet felszállni, 
mert sok az utas és volt úgy, hogy babakocsival kellett leszállni, hogy a többi utas le 
tudjon szállni. Valami más megoldás kellene. A közbiztonságot érintően több pontja 
van, úgy mint a rendőrség, polgárőrség, területőrség, mezőőrség. Véleménye szerint 
ez a négy elvileg mind van, de olyan sok mindent nem csinálnak. Bár a rendőrség 
járkál mástanában, a polgárőröket szintén egyre többet látni, a területőrökkel van egy 
kis gond, mert ő nem látja őket. Még a kezdet-kezdetén annyit látott, hogy 
bevilágítottak a portákra éjszakának idején, a kutya ugatott másfél órán keresztül, ott 
beszélgettek a kapuba. Ez nem csak az ő véleménye. Máshová is bevilágítottak. 
Nem csinálnak semmit, mert este is járnak haza és látják, hogy ott könyökölnek a 
Gulya-kútnál és a trágyát ott pakolják le a lovas kocsiról, ott azon a réten. Látják még 
azt is, hogy milyen autóval járkálnak, aminek nagy a hangja, kipufogó nélkül, nem 
tudja, hogy műszaki egyáltalán van-e rajta, ezt kétli. A mezőőrökkel szintén 
problémája van, ami a közterületesekkel együtt működik. Ők felszólították, hogy nem 
kaszálja le a portája előtt azt a területet, ami le van zúzott kövezve, ami 50 cm. 
Bement és azt mondták neki, hogy a maga dolgával foglalkozzon, amikor felhozta, a 
többi portát, hogy az hogy néz ki, amiknek szintén vannak gazdái, akiket szintén fel 
kellene szólítani. A nádas ott egy szemétdomb, csak tavasszal, amikor begyújtják a 
nádast, csak akkor tűnik el. A mezőőrökkel nincs probléma, mert őket sűrűbben lehet 
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látni. A víz kérdését mindig felhozza, csak nem tudja érdemes-e. Annyit jónak tart, 
hogy kihelyezték az utca-név táblákat, de nem jó helyre tettek egyes táblákat. Az 
integrált városfejlesztéssel kapcsolatban el kívánja mondani, hogy annak idején volt 
szó - Lyukóvölgy második, vagy harmadik volt a listán, - hogy oda több pénz kellene, 
ott több mindent kellene csinálni. Ez már két éve volt, azóta semmi. Kérdése, hogy 
mi lesz ebből az integrált városfejlesztésből? Elmondta, hogy már az újság is írta, 
hogy Lyukóvölgyben már 3.000 lakos van, elvileg, mert ez nem lakóövezet, ez 
külterület, zárt kert. Itt elvileg nem lehetne lakni. Ennyit szeretett volna elmondani, 
amit megköszönt.  
 
Káli Sándor polgármester a közbiztonsággal kapcsolatban felkérte a 
Rendőrkapitányság képviselőjét, hogy reagáéjon. Lyukóvölgyről amit el tud mondani, 
annak az egyik kulcsa az az, amit a hölgy is elmondott, hogy ez külterület. Azt is 
tudja mindenki, hogy amikor Lyukóvölgy benépesült, akkor ez arról szólt, hogy az 
emberek zárt kertekben termelnek valamit és elsősorban ott egyfajta pihenési övezet 
lesz. A műszaki gondokat külön kívánja bontani. Az egyik az a vízzel kapcsolatos. 
Külterületen van, itt a víz ellátásának a biztosítása, ez az ott élőknek a feladata. Azt 
is láthatják, hogy az ott élők a kor előre haladtával egyre nehezebben tudják 
megvalósítani, mint ahogy az korábban történt. Ami a vízellátást érinti a belterületen 
vannak gondjai. Felmerült az is, hogy közkutakat hozzanak létre. Ezekkel a 
tapasztalatok részben nagyon vegyesek, részben nagyon rosszak. Elsősorban azért, 
mert sokan a közkutakkal visszaélve kocsi-mosástól kezdve sok mindenre 
használják, amire ez nem lett kitalálva. Az viszont, aki ott él és azt mondja, hogy csak 
innen tudja biztosítani a vízellátását, annak nyilvánvaló ez egy olyan kérés, amin 
hosszú-hosszú idő óta együtt kínlódnak. A Tesvériség útjával kapcsolatban: itt az 
útvonal-vezetés a legfőbb gondja az utca szűkössége. Itt sajnos a felszólaló 
hölgynek igaza van, hogy nagyon sok alkalommal, hogy ha az ott lakók az utcán 
parkolnak, akkor le tudják blokkolni az egész forgalmat, pláne akkor, hogy ha 
átellenesen parkolnak és nem tud ott elférni egy jármű. Szóló járműveket miért 
közlekedtetünk? Gondolom a közlekedési vállalattól is vannak itt kollégák. Ennek 
nyilvánvalóan költség-vonzatai vannak, hiszen meg lehet érteni, hogy egy csuklós 
busznak és egy szóló busznak az üzemeltetési költsége az lényegesen különbözik. 
Magával a fejlesztéssel kapcsolatos gond egyrészt a külterületi gond, másik az 
amiben fontos lépést tett a város, hogy ezzel kapcsolatban egy nemzetközi építészeti 
pályázat készül Tilburg városának támogatásával. Ennek az első eredményei 
decemberbe lesznek meg. Hazugság lenne azt mondani, hogy ezzel a problémák 
megoldódnak, hiszen az alapgond változatlanul az, hogy erre a területre, 
Lyukóvölgybe nagyon sokan a városkörnyékről, panelházakból kiköltöztek. Itt a lakók 
egy részének a magatartása az kezelhetetlen a többségi társadalom számára és 
ezen túl megjelenik, hogy létrejött egy olyan összefüggő nyomortelep, ami éppen az 
ott élők megélhetése miatt a bűnnek a melegágya, hiszen ami korábban, 20-30 évvel 
ezelőtt ismeretlen volt, az gyakorlatilag a Lyukóban folyamatos. Lopások, pusztítások 
történnek. Táblák felhelyezésével kapcsolatban elnézést kérünk és kérik egyúttal a 
Hölgy segítségét, hogy hová is kell áthelyezni, hová rakják fel helyesen. A szándékot  
úgy véli,  hogy azt azért értik. Elsősorban a mentők kérték, hogy ők jobban célba 
találjanak. Közbiztonsággal kapcsolatban kérte Főkapitány-helyettes Urat, hogy 
adjon tájékoztatást.  
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Dr. Mihalecz Péter jegyző elmondta, hogy írásban adta be hozzászólását Gál 
Józsefné Miskolc, Szalag utca 9. szám alatti lakos. Megkérdezte, hogy kíván-e 
hozzászólni? Megállapította, hogy igen. Átadta a szót.  
 
Gál Józsefné miskolci lakos köszöntötte a közmeghallgatás résztvevői. Elmondta, 
hogy a hejőcsabai Szalag és Futó utcai bérházakban lakó hejőcsabaiak érdekében 
szeretne három kérdést feltenni, illetve egy javaslatot tenni. A Farkas Antal utcáról, a 
MIHŐ kazánháztól, ami ott található az utca sarkán, a Szalag utcai bérházak utolsó 
bérházáig tartó útszakaszon olyan sok a kátyú, hogy az úton már csak lépésében 
lehet a gépjárműveknek haladni, rengeteg, méretes gödrök vannak. Nem tudnak 
haladni az autók. Ettől nagyobb gondot jelent, amikor egy taxinak, mentőknek kell az 
ott élő idős emberekhez bejutni. Már tőlük is kaptak jelzést erre vonatkozóan, hogy 
próbálják megsürgetni ennek az útnak a rendbetételét. Az ott élők emlékezete szerint 
az utóbbi 3-4 évtizedben mindössze két alkalommal volt kátyúzás, mely közül egyik 
sem volt véletlen, mert éppen akkor a Szalag utcai bérházak egyik MIK-es lakásában 
albérletben lakott az akkori polgármester úr. Akkor hirtelen ki tudott jönni egy kátyúzó 
autó, ami ott rendbe tettek hellyel-közzel ezeket a gödröket, de sajnos valószínűleg – 
nem ért hozzá – ezek valamilyen használt anyag bekeverésével történhetett, mert a 
következő télen az összes kipergett. A helyzet azóta  is változatlan. Ennek az 
útszakasznak a rendbetételét kérnék. Az önkormányzati képviselőjük, Nyulászy 
Istvánné már többször kért ilyen segítséget, de sajnos neki nem sikerült ezt elérni. A 
következő kérése szintén ezzel az útszakasszal, illetve az ott található ÉMÁSZ 
trafóházzal kapcsolatos. Nem tudja, hogy kinek a tulajdona, kinek a felelőssége, 
kötelessége az itt – egyébként nyilvánvalóan illegálisan lerakott – szemétnek az 
elszállítása. Az ÉMÁSZ többszöri kérésük után kijött és lenyírta a parlagfüvet, de a 
trafóház mögött lévő szemetet nem szállították el. Szeretnék ebben is a segítséget 
kérni. Az utolsó kérdése a közvilágítással kapcsolatos. 17 évvel ezelőtt 75 család 
kapott a Szalag utcában pályázat útján önkormányzati bérlakást. A Szalag utca és az 
ott lévő játszótér közötti útszakaszon a lámpatestek állapota folyamatos gondot 
jelent, balesetveszélyes. Nem csak az ott közlekedőkre, hanem a játszótéren játszó 
gyerekekre is. Kitörik ezeket a lámpaburákat. Nem vitatja, hogy ebben az ott élő 
gyerekeknek, garázda egyéneknek is van felelősségük. De nem az lenne a 
megoldás, hogy ezt így hagyjuk. Biztosan van erre valami műszaki lehetőség, hogy 
ezt véglegesen meg lehessen oldani. Javaslata területrendezéssel kapcsolatos. A 
Pesti útról Tapolca irányában, a Futó utca bérházak előtti füves területen egy árok 
található. Ennek a fűvel benőtt, gazos, szemetes ároknak valójában nincs is 
semmilyen funkciója, azon kívül, hogy rontja a városképet, mert ezen az útvonalon 
haladnak Tapolca és Lillafüred irányába a városba érkező látogatók. Ez az első, amit 
a városból meglátnak. Ez egy elég szomorú kép. Ráadásul az útszakasznak jelentős 
a forgalma is, itt jár a 14-es, 14/H-s, az ingyenes Cora-s busz, a Cementgyárba a 
tehergépjárművek. Azt szeretnék javasolni, hogy ha megoldható, hogy fedjék le ezt 
az árkot. A Futó utcai bérházaknak ugyan is nincs parkolója és szintén ezen az 
útszakaszon, az árokparton meglehetősen balesetveszélyes körülmények között 
parkolnak a gépjárművek, mert nem tudnak máshová parkolni, hiszen a másik 
oldalon egy nagyon szép füvesített játszótér van. Azt szeretné kérni, hogy ha 
lehetőség van, akkor fedjék le ezt és biztosítsanak arra helyet, hogy az ott élők ott 
tudjanak a gépjárműveikkel parkolni. Kérik, hogy az ott lévő nagyon szép fák 
megőrzésére fordítsanak gondot.  
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Káli Sándor polgármester a Szalag utcai garázssorral kapcsolatban elmondta, hogy 
a kátyúzás a Városüzemeltetési Osztály megrendelte a Városgazda Kft-nél. A munka 
elvégzése időjárás függő. Megjegyezni kívánja, hogy szocialista polgármesterek nem 
laktak ezen a környéken, ha valaki rájuk gondolt volna. Ez az előző választási ciklus 
terméke lehetett. Az ÉMÁSZ trafó környékével kapcsolatban elmondta, hogy 
felszólítják a terület tulajdonosát, de ezt ha a hulladékkal, szeméttel kapcsolatban 
kérdések lesznek, akkor még többször is el fogja mondani a nap folyamán, hogy 
abban kérik a segítséget, hogy ma már aki más elé hordja a szemetet annak azt 
tudja mondani, hogy annak a sötétség van a fejében, ahogyan a népnyelv mondja: „a 
negró világít a szájában”. Ezzel a fő probléma, hogy az AVE Miskolc 
hulladékudvarokat biztosít. Ha valakinek a garázsában van egy csomó kidobálni 
valója és ha már berakja a kocsijába, akkor mindenkinek arra hívják fel a figyelmét, 
hogy a város több pontján hulladékudvarok vannak. Tehát ne oda dobja, ahol 
elsőként meglát egy jó kis helyet, amit nem vesznek észre. Ez egyszerűen a 
bunkóságnak a kérdésköre, erre nehezen tud mit mondani. Utána az a legnehezebb 
kérdés, amikor – ahogyan a Hölgy is mondta jó szándékkal – elmondja nekünk, hogy 
„tessenek már megmondani, hogy azt a szemetet, amit sötét lelkű emberek 
odahordanak, azt mi miért nem visszük el?”. Ugyanakkor nagyon sok pénz kell, 10 
milliós nagyságrendű az illegális hulladék elszállítása. A felelőtlen, ostobák miatt 
ennyi pénzt kell erre fordítaniuk. Ugyan ez vonatkozik a közvilágításra is. Részben 
csirkefogók, részben pedig a gyerekek egy része, akik behajigálják ezeket a 
lámpákat. Utána azt mondják, hogy „miért nem világítanak?”. Ezzel kapcsolatban 
elmondta, hogy azt a típusú lámpatesteket, amelyek ilyen „vandál-biztosak”, biztos 
vannak ilyenek, de ennek horribilis a költsége. Azt kérik, hogy ezeket a jelentéseket 
tegyék meg, de egy város erre nem rendezkedhet be. Nagyon sokszor elmondják 
nekik, hogy „virágosítani kell”. Ebben a városban a kiültetett virágok egy harmadát 
ellopják. El lehet képzelni, hogy egy osztrák kisváros miért gazdagabb. Egyrészt 
azért mert gazdagabb, másrészt pedig az ő virágaik egyharmadát nem lopják el. A 
Futó utcával kapcsolatban elmondta, hogy az valóban nem az önkormányzat 
kezelésében van. Érti a gondot, hogy aki a városban közlekedik az nyílván nem a 
szerint közlekedik, hogy ki kezeli ezt az utat, hiszen a városon átmentő 3-as út, 26-os 
út, Eger-Miskolc közút része. Ebben pozitív dolgot nem tud mondani. Tudja, hogy az 
ötlet jó, csak tudja, hogy a közútnál a kollégák hogy állnak a pénzekkel. Ráadásul ez 
zseniális szervezési átalakítás miatt központosították ezt a céget. Korábban ezt 
Miskolccal együtt meg tudták beszélni, ma a fővároshoz kell fordulni. A vízelvezető 
árok lefedésének a határidejét nem látja, hogy belátható időn belül megtörténne.  
 
Dr. Mihalecz Péter jegyző megköszönte a tájékoztatást. Elmondta, hogy írásban 
adta be észrevételét Seper Lászlóné Miskolc, Városház tér 16. szám alatti lakos. 
Megkérdezte, hogy hozzá kíván-e szólni. Megállapította, hogy igen. Átadta a szót.  
 
Seper Lászlóné miskolci lakos közölte, hogy a szállodával kapcsolatosan nagyon 
sok mondanivalója van. Ami erről információja van összegyűjtötte és írásban beadta. 
Ez most itt van a kezében. Ez nagyon sok információt tartalmaz. Szeretné, ha a 
képviselők is ezzel tisztában lennének, elolvasnák és tájékozódnának, mert amikor a 
közgyűlés van, akkor abban olyan sok félretájékoztatást állapít meg, ami nem fedi a 
valóságot. Nem tudják a képviselők, hogy mi az igazság a szálloda körül. A WNT 
Szálloda megépítésével kapcsolatosan szeretne szólni pár szót. Ez a szálloda 
valójában egy túlméretezett, magas épület, mellyel sok a probléma. Ezek mind le 
vannak írva. Rengeteg hiányosságot vélt felfedezni. Az építési tervek és a 
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szabályozási tervek egyáltalán nem fedik egymást. A beépítendő területnek a 
nagysága körülbelül 5.400 m2 és ez 2.800 m2-rel több. Ez azt jelenti, hogy nem bírja 
el ez a terület. A terület, ahová ez a szálloda kerül, az Avas, Avasi torony, tehát az 
egész Avas-alja, egy csodálatos hely, a város szíve. Egy gyönyörű, nagyon szép 
környezet, melybe ez a monumentum nem fér bele. A lakóházaknál is a „szájukba” 
építik, teljesen előttünk. Nincs tér, kicsi sem. Ugyan az, mint Pesten, ahogyan a 
tévében látják, hogy szálloda bent van, nem süt be a nap sem, mert annyira magas, 
annyira nem jól tervezett. A főépítész szerint ennek a szállodának van engedélye, 
van terve. Van is meg nincs is. A másodfokú határozat szerint nincs építési terve, 
mert minden sok szabálytalanságot felsorol, hogy miért nincs. Az Örökségvédelmi 
Hivatal pedig nagyon sajnálatosan a miskolci része az elsőfokúnál mindezeket 
engedélyezte. A sajnálatos, hogy az Országos Örökségvédelmi Hivatal 
megállapította, hogy ez a gyönyörű műemlékvédelmi helyet nem lehet úgy elfedni 
egy ilyen förmedvénnyel, ami ide kerüljön, mert ez a város örökségének, a város 
szívének nevezik. Ez ide nem fér bele. Szó szerint fel kívánja olvasni, amit erről ír. 
Mező Tamás Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Elnökétől a következőket tudták 
meg. Tárgyalt a szálloda tervezőivel, a Város Főépítészével és az alpolgármesterrel 
is. Egy sokkal kisebb, tagoltabb épület felépítéséhez járulnának hozzá. „Miskolc 
város történelmi városmagjában, ha ez az épületet átterveztetik” – mondta – „újra 
indul az elsőfokú eljárás és utána járulunk hozzá másodfokon.” Mi lesz ha az építés 
elkezdődik és az elnök szerint ezt a bíróság meg fogja támadni? Van egy másik 
elmélet. Ha a szálloda meghiúsul, akkor is van egy építési engedélye ennek az 
építtetőnek, illetve ennek a beruházónak, ami érvényes építési engedély. Ez az 
építési engedély is hasonló, mint ez, kisebb volumenű, más jellegű, de az engedélye 
meg van. Kétli, hogy ez az engedély hiányosságoktól mentes. Kérése az lenne, hogy 
ha itt azok az építési szakemberek ezt az érvényes építési engedélyt megvizsgálnák 
olyan szempontból, hogy tényleg bele fér-e az építési szabályokba, amit Miskolc 
város hozott, hogy milyen építési szabályokban vannak és figyelembe venni a teret 
is, ahová ez az épület kerül. Szeretnék, ha nem épülne meg. Több ember, lakók 
szempontjából kívánja elmondani, hogy ez a tér gyönyörű, zöld, mindenki ide jár, 
csodálatos, itt vannak a szilveszteri mulatságok, rendezvények, tüntetésektől kezdve 
minden. Az emberek imádják, szeretik. A téren fiatalok ülnek. Imádnivaló, nagyon 
szép és nagyon szeretik. Ezt a teret úgy elbarmolni, hogy ezek meghiúsuljanak és 
lekicsinyítik és egy ilyen nagy monumentális épületeket terveznek, ezt egyszerűen 
nem tudják elfogadni. Nem csak a térnek ez a része, hanem a szálloda lenne a Szent 
István térnek a nyugati térfala ezekkel az oszlopokkal.  
 
Dr. Mihalecz Péter jegyző figyelmeztette a felszólalót, hogy a három perc már letelt, 
más is szót szeretne kapni. Kéri, hogy szíveskedjen egy mondatba lezárni.  
 
Seper Lászlóné miskolci lakos elnézését kért. Egy mondatba annyit kíván 
elmondani, hogy ha Miskolcon lehetne egy olyan hely, ahol ezeket az építményeket 
bemutatnák, modelleznék és mindenki megláthatná, hogy mi vár rájuk, mi lehet 
ezekből a tervekből.  
 
Káli Sándor polgármester el kívánta mondani a témát érintően, hogy nem építik be 
a teret. Ezt nagyon sok embernek el szeretné mondani, mert a rosszindulatú ember 
abból indul ki, hogy ennek a városnak olyan elvetemült vezetői vannak, akiknek az 
az egyetlen célja, hogy tönkretegyék a belvárost. Látta bólogattak is többen, de ezzel 
ő is úgy van, hogy ha valaki összehasonlítja a 2000-es belvárost és a mostani 
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belvárost, azt hiszi - és megpróbál objektív lenni, - hogy annak az a véleménye, mint 
a bólogató uraké. Másik dolog pedig az, - amire felkérte Főépítész Urat, hogy 
reagáljon - , hogy amit itt elmondtak az folyamatosan változott. Talán néhányan, akik 
közelebb vannak az ablakhoz azok ki is nézhetnek, hogy ez így jó, ami most van? 
Innen lehet látni. Korábban neki folyamatosan azt mondták, hogy „micsoda 
disznóság, hogy itt nem történik semmi?”. Most van egy elképzelés, ami sokszor 
módosult már. Erről majd Főépítész Úr fog szólni. Azt kell mondani, hogy a 
történetnek még nincs is vége. Egyet tud mondani, hogy itt még nem épült meg egy 
szálloda. Nyugodtan tudnak vitatkozni bármiről.  
 
Viszlai József főépítész köszöntötte a megjelenteket. Sajnálta, hogy nem kapta 
időben kézhez a hölgy anyagát, mert akkor még a modellt is el tudták volna hozni, 
ami ott van a főépítészi irodába. Mind a Fő térről, mind a fél Avas hegyoldalról, mind 
pedig a leendő új városházáról. Szándéka az egész belváros megmodelleztesse, 
annak érdekében, hogy bármilyen új építés történik annak meg legyen egy jól, kézzel 
fogható kontrollja. Egyébként nemzetközi gyakorlat, hogy az európai városok főleg a 
belvárosaikat megmodellezik és bármilyen fokú beépítés történik, bármilyen terekre 
építenek, a tervpályázat mellé kérik a modellt is és abba a teljes belvárost ábrázoló 
modellbe elhelyezik. Ez az egész szálloda-történet ez már körülbelül 10 éves 
történet. Még emlékszik arra az időszakra is, hogy 2002-ig születtek itt tervek jóval 
kisebb volumenbe. Erre azért emlékszik, mert azokat még ő tervezte és más volt a 
beruházó. Akkor a régi fürdő épületek rekonstrukciójáról volt szó és egy jóval kisebb, 
mondjuk a jelenleginek egy harmadnyi nagyságrendű szállodájával. Tehát a 160 
szobával szembe kb. 60 szobás szállodáról volt szó. Akkor az jogerőre emelkedett, 
utána bizonyos körülmények arra kényszeríttették a tulajdonost, hogy eladja a telket, 
kivéve az Erzsébet tér felé lévő műemlék épületet, tehát a kupolás fürdő épületet, az 
udvari szárny épületeit és magát a telket. Ezt a Viant, - vagy azóta már sok neve volt 
- társaság megvásárolta. Két éve főépítész, így az utóbbi két évről tud beszélni. Az 
első közgyűlési hozzászólása ép az volt – ha tetszik emlékezni és nézni a közgyűlési 
közvetítéseket -, hogy az addig, 4, vagy 5 éve tervezett és 4, vagy 5 éve 
folyamatosan a sajtó és a közönség nemtetszése fogadta ezeket a terveket, ami 
annak idején még a Déli Hírlapban is, az Északban is megjelentek, akkor úgy 
kötöttek szerződést a beruházó társasággal, a WNT társasággal, hogy a telek 
vásárlásával egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, hogy azokat a terveket, ami 
akkor felháborították a város lakosságát, azt átdolgozza. Ez meg is történt. Ettől a 
helyzet sokkal bonyolultabb, mert pillanatnyilag az a helyzet, hogy ezt az átdolgozott 
tervet – ami már léptékében rendezettebb és konszolidáltabb terv volt – a hatóságok, 
mindenféle hatóság, a műemléki hatóság is, nem hagyta jóvá. A paradoxon a 
dolognak az, hogy az ami a 68 évvel ezelőtti szabályozási terv szerint épület, az a – 
mondjuk úgy monstrum – annak meg volt a jogerős építési engedélye. Erre mondta 
azt, hogy van is terv, meg nincs is. Most pillanatnyilag a legújabb fejlemény az, hogy 
az elnyert pályázattal kapcsolatosan a banki finanszírozás a város, illetve a város 
építészet javára vissza „gyalul” a házból. Ugyan is nem tudja finanszírozni azt a 160 
szobát, amit ők arra az adott telekre beterveztek, tehát most kezdődik egy újabb 
tervmódosítás. Ez a pillanatnyi helyzet. A legelső változat, amire mondtam, hogy van 
terv, erre sajnos az akkori szabályozási terveknek megfelelt. Kíváncsi a módosított 
tervekre, mert kb. 25-30%-kal kevesebb szobával kell egy új házat csinálniuk. Így 
kapja meg a banki hitelt, így kezdheti el az építkezést. Bízik abban, hogy elkezdi az 
építkezést, mert egyébként a terület folyamatosan pusztul. A nyár elején volt egy 
bejárásunk Fedor Alpolgármester Úrral, ahová meghívták a sajtó képviselőjét, illetve 
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egyéb médiákat is és ott világosan elmagyarázták azt, hogy itt - ez a pláza 
hisztériáról van szó – nem volt terv plázára, a tervpályázatok sem tartalmazták 
ezeket a plázákat. Ott volt, elmondta ezt a Művészetek Házában tartott lakossági 
fórumokon is. Jelenleg a szabályozási terv annyiban fog módosulni, hogy a Szinva 
kinyitás és az elkerülő utak összekötése megtörténik. A többi a jövő kérdése. A 
szállodánál szintén azt kell, hogy mondja, hogy minden mozgásban van, mert most 
az egyszer a banknak a szűkmarkúsága, az a városépítészetet szolgálja.  
 
Dr. Mihalecz Péter jegyző megköszönte Főépítész Úr válaszát. Elmondta, hogy 
írásban nyújtotta be kérését Kiss Ferenc Miskolc, Király utca 11. szám alatti lakos. 
Megkérdezte, hogy jelen van-e? Megállapította, hogy nincs jelen Kiss Ferenc 
miskolci lakos, ezért írásban fogja megkapni a feltett kérdéseire a választ. Rásonyi 
István Miskolc, Mednyánszky u. 30. szám alatti lakos szintén írásban nyújtotta be 
hozzászólását. Megkérdezte, hogy jelen van-e? Megállapította, hogy nincs jelen, 
ezért Rásony István szintén írásban fogja megkapni a feltett kérdéseire a választ. 
Balta Péter és Veres Attila „Civilek a Pályáért” címmel e-mail-ben jelezték 
hozzászólásukat. Megkérdezte, hogy az urak közül valaki jelen van-e. Megállapította, 
hogy igen, ezért Veres Attilának átadta a szót, kérte, hogy fáradjon ki. 
 
Veres Attila miskolci lakos köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy az ottani 
lakóközösség nevében írták a levelet. Mindössze arról lenne szó, - amit ott is leírt, - 
hogy szeretné tudni a lakóközösség, hogy valójában kaptak egy ígéretet arra, hogy 
az önkormányzat kiír majd egy tervhasznosítási pályázatot. Ez hogy áll? A másik 
oldala pedig az, hogy amennyiben lehetséges és tudnak ebben a dologban segíteni 
a továbbiakban, mind ez a mozgalom, mind pedig az ökológiai intézettel karöltve 
lehetséges-e, hogy esetleg bevonjak őket is ennek a területnek a hasznosításába? A 
lényeg az, hogy most is szeretnének kapni arra egy választ, ha lehetséges, hogy mi 
az elképzeléseik ezzel a nemcsak mint sportingatlannal, hanem mint 
környezetvédelem szempontjából is fontos területtel.  
 
Orosz Lajos alpolgármester elmondta, hogy természetesen a képviselő urak 
ígéretének megfelelően a sportterület környezetében történő valamennyi átalakítást 
a képviselőkön keresztül a lakosokkal meg fogják vitatni. Kérése, hogy szívesen 
látná azt, hogy az ott lakóknak milyen igényük van a sportteleppel kapcsolatban és 
nem csak a hasznosításban, hanem a későbbi üzemeltetésben is kívánnak-e részt 
venni, vagy - ha mást nem - használni akarják-e. Az ökológiai intézettel tartják a 
kapcsolatot és velük majd ki fognak dolgozni egy olyan javaslatot, amit el fognak 
majd juttatni. Megköszönte a válaszokat.  
 
Dr. Mihalecz Péter jegyző elmondta, hogy írásban adott be kérdést Barabás Péter 
Miskolc, Jósika utca 20. szám alatti lakos. Megkérdezte, hogy jelen van-e. 
Megállapította, hogy nincs jelen, ezért 30 napon belül írásban kap tájékoztatást. 
Helyben megjelentek közül Csontos Márta Miskolc, Stadion utca 51. szám alatti lakos 
jelentkezett felszólalásra Hidegsor tárgyban. Átadta a szót Csontos Márta miskolci 
lakos részére. 
 
Csontos Márta miskolci lakos tájékoztatta a megjelenteket, hogy mondanivalója 
nagyon rövid lesz, valószínűleg a három percet sem fogja kihasználni és talán még a 
válasz is bele fog férni. Úgy vélte, hogy a Hidegsor nevű útszakaszt elég sokan 
ismerik a városban, talán majdnem mindenki, aki autóval jár. Ez egy forgalmas 
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útszakasz, amit szeretnek kihasználni az itt élők, mert így elkerülik a forgalmas 
belvárost. Erről annyit fontos tudni, hogy a Történelmi Avas részét képezi, tele jobb 
napokat látott boros pincével, borházakkal, melyet sikerült az illegális beköltözőknek 
birtokba venni, ezzel a környezetet teljes mértékben lerombolni. Csatornahálózat 
nincs kiépítve, ivóvíz nincs, tehát lakhatás céljára teljesen alkalmatlan. Az itt lakók 
életvitelük közben hulladékot termelnek és ezzel fertőzésveszélyessé válik a terület. 
Wc hiányában az udvarra és az utcára folyik a szennylé. Az önkormányzat hiába 
takaríttatja el alkalmanként a szemetet, az ott lakók valószínű hulladék-kezelési 
kötelezettségének hiánya miatt újraképződnek a szeméthegyek. Több olyan embert 
is ismer, akik a Győri kapuból járnak dolgozni az Egyetemvárosban, reggel ezt az 
utat választják, este már nem mernek erre jönni, inkább kerülő úton közlekednek. 
Tehát közbiztonsági szempontból is figyelemre méltó ez a terület. A kilátás erre 
kétségtelenül gyönyörű, de a turizmus, az nem igen fog fellendülni, hogy ha valaki 
erre veszi az irányt Budapest, vagy Lillafüred felé. A közvetlen környezet elszomorító 
és nem turista-csalogató a látvány. Az elmúlt időben nem gondoskodtak arról, hogy 
ezek az állapotok felszámolódjanak, az illegális ingatlanfoglalókkal szembe nem 
léptek fel. Nem tudja, hogy ilyen körülmények között, hogy lakhatnak itt emberek. Ez 
gyakorlatilag önkormányzati törvényi kötelezettséget jelent. Megköszönte a szót.  
 
Káli Sándor polgármester véleménye az volt, hogy amit Csontos Márta elmondott, 
az úgy van, leszámítva az önkormányzat törvényi kötelezettségét. Ugyanis ezzel 
kapcsolatban van a legtöbb problémája. Gondolja, hogy tudják, hogy ha valaki a világ 
számos országában bemegy önkényesen, akkor őt kivágják, két lábbal. 
Magyarországon ilyenkor mindenki ott lesz és mindenki elmagyarázza a város 
polgármesterének, hogy ő egy embertelen, kegyetlen és mindent fel lehet sorolni. 
Jogaik borzasztóan korlátozottak. Azt amit a Fészekrakó Programmal kapcsolatban 
jelenleg végeznek, azt sem tudják, csak nagyon lassan végezni. Tehát úgy látják, 
hogy élve azokkal a támogatási lehetősséggel, amivel most meg tudják majd 
vásárolni ezeket a lakásokat, – nem kell mondania, mert már az összes jelzőt 
elhasználtam ezekre az ügyvédekre, akik ezt az egészet bonyolították, – de itt is 
csak nagyon-nagyon lassan haladnak. Neki is az a gondja az ország működésével 
kapcsolatban, hogy aki több törvénytelenséget követ el, az lehet nagyon gyors, aki 
viszont helyre akarja állítani a rendet, annak az eszközei azok olyanok, hogy a 
helyreállítás rendkívül lassú. Tehát a Hideg sorral kapcsolatban is megint csak azt 
tudja mondani, hogy ott tudják, nagyon sokan felvásárolták pincéket, melyekben 
laknak. Azért el kell, hogy mondja, hogy valakik eladták ezeket a pincéket. Ő róluk 
nem szoktunk beszélni, meg arról sem szoktak beszélni, hogy aki az Avason több 
száz embernek az életét tönkre tette, az a valaki eladta azt a bizonyos lakást. De hát 
ő már ilyenkor hamar felejtődik. Érti, hogy ezt követően létrejön egy olyan helyzet, 
amely kezelhetetlen. Azt is tudni kell, hogy az Avason, ha szeretnének sem tudnák 
különböző engedélyeztetések miatt, elsősorban a Történelmi Avast értően ennek a 
szennyvíz-megoldása, különböző okok miatt, műszaki okok miatt is, engedélyezés 
miatt sem megoldható. Azt tudja mondani, hogy folyamatosan területenként akarnak 
rendet csinálni, de azt is látni kell, hogy Miskolc egy rendkívül veszélyeztetett 
helyzetben van, hiszen a Miskolc városában nőtt meg az elmúlt időszakban, B.-A.-Z. 
megyében azoknak a száma, akiket halmozottan hátrányos helyzetűeknek hívnak és 
a városkörnyékről, ahol aztán végképp lepusztult helyzet van, nagyon sok 
településen Miskolc város felé indult meg nagyon jelentős embertömeg.  
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Dr. Mihalecz Péter jegyző tájékoztatta a megjelenteket, hogy Cseh László képviselő 
hozzá kíván szólni a témához. Kérte, hogy fáradjon ki.  
 
Cseh László képviselő elmondta, hogy abban a szerencsés helyzetben van, hogy ő 
a Hidegsori út önkormányzati képviselője. Az elmúlt időszakban tapasztalta, hogy 
ősszel, nyáron tonnaszámra hordják el a szemetet. 510 szám alatt lakik egy család, 
akik albérletben vannak. Állandóan zaklatják őket a közterület-felügyelőkkel. Ezzel a 
családdal meg van a gondjuk. Elkövette azt a hibát, hogy erről a területről 
eltakarítatta a szemetet, ezért birtokháborítással, feljelentéssel éltek velem szembe. 
De mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ott rend legyen. Bízik benne, hogy 
hamarosan megoldódik a probléma.  
 
Dr. Mihalecz Péter jegyző megköszönte a tájékoztatást. Elmondta, hogy 
hozzászólásra jelentkezett Jávori György Miskolc, Pallos utca 16. szám alatti lakos, 
akinek a panelprogram, a közlekedés és a társasházi törvény a felszólalásának 
tárgya.  
 
Jávori György miskolci lakos üdvözölte a város vezetését és a közmeghallgatás 
résztvevőit. Elmondta, hogy szomorú bejelentéssel kell kezdenie. Jegyző Úr a 
bevezetőjében elmondta, hogy az önkormányzati törvény x-edik paragrafusa kötelezi 
az önkormányzatot a válaszadásra. Ezúton tájékoztat, hogy tavaly is itt volt, kb. 8 
vagy 10 kérdést tett fel, melyre a mai napig nem kapott választ. Hiába van a 
törvénybe a 30 napos határidő, úgy látja, hogy ez rájuk nem vonatkozik. Az első 
problémája a Jókai lakótelepen lévő pihenőpark. Tavasszal is elmondta, változatlanul 
is az a véleménye, hogy egy 54 millió forintba kerülő, teljesen értelmetlen és pazarló 
beruházás történt ebből az összegből. Azt is megmondja, hogy miért. Sehol 
Európában nincs olyan pihenőpark, ahol azért építenek pihenőparkot, hogy a lakók 
szénmonoxidot, széndioxidot, kormot, port kapjanak és zajártalomban részesüljenek. 
Már pedig ez a pihenőpark pontosan olyan. Sajnos nem tudta úgy látszik az illetékes, 
hogy a Flórián malom mögött van egy pihenőpark, ami tényleg a szó szoros és 
nemes értelmében pihenőpark, teljesen füves zöld terület, több ülőhely van ott, mint 
a Petőfi szobor mellett. Tényleg funkciójában tökéletesen megfelel annak, amire a 
másik nem felel meg. Véleménye szerint azt az összeget sokkal hasznosabban el 
lehetett volna költeni. A Fazekas utca páratlan oldalán van egy morvás parkoló, ami 
a város szégyene. 77 kátyú van legalább, megszámolta, de lehet néhányat tévedett. 
A mai napig nincs szó arról, hogy ez a terület leaszfaltozásra kerüljön, arról nem 
beszélve, hogy egy frekventált terület, mert napközben – nem egyszer jár arra – 
szinte parkolóhely sincs. Esős időben kriminális ami ott van. Kérné az illetékesek 
intézkedését erre vonatkozóan. Szintén a Jókai lakótelep zebráival kapcsolatban. Az 
önkormányzat képviselője 2006. január 31-én írt levelében megígérte, hogy a Pallos 
16-18., Pallos 14-16. és a Pallos 12. háta mögött zebrát fog felfesteni. Megmondja 
miért. Jelen pillanatban, bár most már kevesebb, de még mindig nem egy autósnak 
az a szórakozása, hogy a járda síkjába parkol az autójával. Ki tudja kerülni, de nem 
egy kismama van ott - sajnos egyre kevesebb -, aki nem tudta feltolni a gyerekkocsit, 
mert nincs feljáró, illetve a kocsi ott áll. Nem sokba kerülne. Ott 3 db zebrát kellene 
felfesteni és 1 db zebránál van olyan, hogy egy kocsi-feljárót, illetve gyerekkocsi 
feljárót lehetne csinálni. Nem hiszi, hogy ez olyan nagy költségkiadás volna. 
Panelprogrammal kapcsolatban az a problémája, hogy távhőről levált lakásban lakik, 
három éve a panelprogram keretében megcsináltatta a házban a nyílászárók cseréjét 
és a szigetelést, a legfontosabb azonban kimaradt akkor is a panelprogramból és 
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tudomása szerint most kezdenek el vele foglalkozni. Minden lakónak az lenne az 
érdeke, hogy mérés szerint történjen a fűtés-elszámolás. Mi történik? A régi 
berögzött reflexekkel, nyitva van az ablak, az utcát fűtik. Erre nincs hatósági szabály. 
Kötelezni kellene - azokat is, akik már megcsinálták a panelprogramnak ezt a részét 
– a radiátor csere és minden egyes lakásba a mérőeszköz, mérőműszer 
felszerelése, – hogy a szerint fizessenek a lakók. A jelenlegi állapot tarthatatlan és 
igazságtalan. Távhő áfa: a közelmúltban hozott honatyáink és honanyáink nagy 
része egy olyan szabályt, hogy 2010. január 1-jétől a távhő áfája 18%-ról 5 %-ra 
csökken. Ez egy diszkriminatív rendelkezés, át nem gondolt, ugyan is ezzel 
megbüntetik azokat, akik nem távhős lakásban laknak. Rájuk a 25%-os áfa 
vonatkozik, akár gázzal tüzelne, akár szénnel, akár fával. Ez egy átgondolatlan és 
teljesen értelmetlen rendelkezés, mert ez azokat sújtja, akik már kívül vannak a 
körön és ők ebbe a 13%-os kedvezménybe nem tartoznak bele. Kettős mérce,  
nagyon jól mutatja az úr, hogy ez teljesen indokolatlan, át nem gondolt rendelkezés 
volt. A közlekedéssel kapcsolatban újfent el kell, hogy mondja, hogy teljesen rossz a 
14-es busz nyomvonala. Most a Posta és a Makropolisszal szembeni buszmegállóról 
beszél. Ott van egy olyan kanyar, amit csak úgy tud bevenni a csuklós-busz – ami 
tudomása szerint 18 méter hosszú –, hogy a szembejövő sávban ha van autó, azt 
tolatásra kényszeríti, ugyan is nem tud befordulni. Aki régen Miskolcon lakik az 
emlékezhet arra, hogy régen ott volt a Makropolisznak a keleti oldalán egy megálló, 
ahol ragyogóan meg tudna állni most is a busz. 6 db kocsi – megszámolta – 
parkolója miatt kell neki befordulni. Teljesen értelmetlen. Onnan is – ahol most a 
Makropolisz gyógyszertár van – ugyan úgy át lehetne menni az 1-es buszhoz akár 
felfele, akár lefele. Ez a 14-es és a 14/H-s ra is vonatkozik. A következő szintén 
közlekedéssel kapcsolatos problémája a Nagypostával szembeni buszmegálló. Ami 
kb. 0,3%-ban buszmegálló, mert a fennmaradó 2/3-ad részbe mélygarázs van.   
 
Dr. Mihalecz Péter jegyző felhívta Jávori György miskolci lakos figyelmét, hogy a 3 
perces felszólalási időt tartsa be, már így is túllépte 1 perccel és másnak is szót kell 
adni.  
 
Jávori György miskolci lakos elnézést kért. Elmondta, hogy a Nagypostával 
szemben lévő buszmegálló teljesen rossz, mert az egyrészt mélygarázs beálló, 
másrészt a 7-es busz közlekedik azon a vonalon. Nem egyszer látta, hogy egymás 
mögött megállnak és a fentről, a templom felől, illetve a Kincstár felől ékező járművek 
nem tudnak befordulni, mert ott áll a két busz. Előrébb kellene vinni a buszmegállót 
30 méterrel és megoldódna ez a probléma. Még egy utolsót ügyben kíván felszólalni, 
bár még volna mondanivalója. Kerékpáros forgalom: Illene már a Jókai lakótelepen 
kijelölni egy kerékpárutat, ráadásul ott még hely is volna. Nem a járdán „cikkázni” a 
kerékpárosoknak. A rendőrség felé lenne észrevétele: az 52 cm3-es motorokra illő 
volna rendszám-kötelezettséget előírni, mert a területen a füvön mennek keresztül 
rendszám nélkül. Hogy tudom beazonosítani őket? 50 évvel ezelőtt, a régi „átkos 
rendszerben” a kerékpároknál kötelező volt a névtábla, most nem kötelező. Miért? 
Megköszönte a türelmet. 
 
Dr. Mihalecz Péter jegyző tájékoztatásként elmondta, hogy Polgármester Úr 
tájékoztatott mindenkit a közmeghallgatás elején, hogy a Rendőrkapitányságot érintő 
válaszokat majd egybe fogják elmondani. Átadta a szót Orosz Lajos Alpolgármester 
Úr részére.   
 



 12

 
Orosz Lajos alpolgármester megköszönte, hogy szót kapott. Úgy véli, hogy Jávori 
György mondanivalója kettős volt, mert annak első részében a környezettel, a 
szmoggal és a káros anyagokkal kapcsolatban tett észrevételt és kifogást. A 
mondanivalója második részében pedig éppen azt nehezményezte, hogy az a 
legkorszerűbb és legmodernebb fűtési rendszer, melyet a távhő szolgáltatás biztosít, 
az milyen kettős mércével van mérve. Kettős a mérce, mert az európai- és világ-
trend az, hogy azokat a fosszilis anyagokat forgalmazó és fogyasztó szolgáltatókat 
csökkenteni kell és a távhőszolgáltatás területét kell bővíteni. Nálunk fejlettebb 
országokban ellentétes a tendencia a miénktől. Holland városok kötnek rá távhő-
rendszerre azért, hogy a környezetüket a jövő érdekében védjék. Nagyon jó ötletnek 
és nagyon jó törvénynek tartja azt, hogy az Áfa csökkentésével a távhőszolgáltatás 
versenyképessé vált a piacon és reméli, hogy a közeljövőben Miskolcon nem a 
leválásokról, hanem a távhő-rendszerre történő rácsatlakozásokról fognak beszélni. 
Azért, hogy minél kevesebb szennyező-anyag és minél egészségesebb környezeti 
anyag legyen Miskolc belvárosában is.  
 
Dr. Mihalecz Péter jegyző megköszönte Orosz Lajos Alpolgármester Úr 
hozzászólását.  
 
Káli Sándor polgármester elmondta, hogy azokat a felvetéseket, amelyek 
közlekedéssel - nem a tömegközlekedéssel - kapcsolatosak, azok megvizsgálásra 
kerülnek. El kell, hogy mondja, hogy nagyon sok gyermekes szülő köszönte meg a 
fekvőrendőröket ugyanezen a lakótelepen. Azt is el kell mondania, hogy legutóbb 
egy taxissal utazván, ő azt mondta neki, hogy „mi a fenéért van ennyi fekvőrendőr 
Miskolcon”. Neki is el kellett, hogy mondja, mint nagyon sok autósnak, hogy neki 
fontosabb egy gyermeknek, egy idős embernek az élete, mint az, hogy ő neki – ha 
adott esetben „elbambul”, akkor – összetörik az autója. Tudja azt is, hogy pro és 
kontra vélemények vannak ebben. Arra a felvetésére, amit a kismotorokkal 
kapcsolatban elmondott Jávori Úr ez csak az egész országra érvényes 
törvénykezéssel lehetséges. Nézi kollégáit is, de nem hiszi, hogy ebben Miskolc 
város valamilyen egyéni megoldást tudna találni. Átadta a szót Nyírő Pál képviselő 
részére.  
 
Nyírő Pál képviselő köszöntötte a közmeghallgatáson megjelenteket. Elmondta, 
hogy az Úrral jól ismerik egymást, hiszen munkásmozgalmi múltukban tavaly és 
tavaly előtt is és most is elmondta ezeket a problémákat. Nagyon örül neki, hogy 
vannak olyan témák, amik visszajönnek. Elsősorban azért örül neki, mert tavaly is 
elmondta, hogy zebrát nem oda festenek, ahová éppen úri kedvünk támad, hanem 
van egy közlekedés-rendészeti, illetve városüzemeltetési rész, ahol megszabják, 
illetve elmondják, hogy hová lehet. Ez az egyik része. Büszke arra, hogy a Jókai 
lakótelep a város egyik legfrekventáltabb és legszebb lakótelepe. Nagyon sokat 
dolgoznak rajta. Köszöni azoknak, akik ott élnek és segítik a munkáját. Nagyon 
fontos, lényeges kérdés, ami többek között ízlés kérdése, hogy a Petőfi téri – hisz 
arról van szó – kinek tetszik és kinek nem. Úgy gondolja, hogy egy műemlék 
templom előterében felvonulási épület legyen, vagy pláza legyen, vagy toronyház 
legyen egyáltalán nem közömbös. Annak idején, amikor ez szóba került és 
megépítésre került, akkor annak rendje-módja szerint a lakosság véleményét 
kikérték. Úgy érzi, hogy annak ellenére, hogy vannak ott köztéri rombolások, sikerült 
elérni, hogy be van kamerázva, megpróbálják ezeket megakadályozni és meggátolni. 
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Ami a közlekedés-biztonságot jelenti: közkívánatra szeretné elmondani, hogy a Jókai 
iskola, ahová közel 600 gyerek jár, az óvoda, ahová 120, a bölcsőde, ahová 70, oda 
igen is fekvőrendőrt tettek, mert öntörvényű autósok vannak, mindegy, hogy hány 
kilométer van a táblára írva. A gyermekek testi épsége mindennél fontosabb. Sőt mi 
több, az idős emberek kérésére a Deszka temetőhöz is elhelyezésre került egy 
fekvőrendőr. Elsősorban azért, hogy ők is biztonságosan át tudjanak kelni. Annyit tud 
ígérni, hogy ismételten megnézi Révai Úrral ezt a helyszínt, majd kéri Jávori Úr 
közreműködését is. Ami az egyéb feltételeket illet, azon vannak, hogy még 
lakhatóbb, még élhetőbb legyen, viszont mindenki kedvére nem tud tenni. Kéri ezt 
így tudomásul venni. Megköszönte a szót.  
 
Dr. Mihalecz Péter jegyző megköszönte a hozzászólását Képviselő Úrnak. 
Elmondta, hogy hozzászólásra jelentkezett Oláh Imre Miskolc, Felsőruzsin krt. 4. 
szám alatti lakos. Felszólalásának tárgya: Avasi problémák. Átadta a szót Oláh Imre 
miskolci lakosnak.  
 
Oláh Imre miskolci lakos köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy volt már egy 
megkeresése a MiNap-nál a lépcsőházukkal és az Avasi lakóteleppel kapcsolatban, 
hogy milyen állapotok uralkodnak ott. Nagyon készségesek voltak, köszönetet mond 
a MiNap-nak és a HírTv-nek. Rá két hétre kijöttek és mindent rögzítettek. Biztosan 
van Önök között olyan, aki látta a HírTv-t, az Interneten is fent van. Az a szomorú az 
egészben, hogy azóta sem történt semmi. Éppen ezért kéri a megjelenteket, hogy 
amit most felolvas azt vegyék szívügynek. Az avasi barátai nevében olvassa fel azt, 
ami a helyzetkép. Ők nem vállalták, mivel félnek. Ugyanis lépcsőházukban olyan 
emberek laknak, akik nyíltan nyilatkoznak arról, hogy nekik a börtön nem büntetés. 
Ilyen alapon tehát semmitől sem riadnak vissza. Jelen állapotokat folyamatosan jelzik 
a rendvédelmi szerveknek és minden fórum felé. Az állapotok a következők, melyet 
szeretne felolvasni. „Fertőzésveszély, emberi és állati ürülékek, vizelet, bűz, csótány, 
poloska, patkány, szemét, kivert ablakok, leszaggatott, életveszélyes vezetékek, a 
lépcsőház, a közvilágítás szétverve, ellopva, tönkretéve, lepusztítva.” Ezt a HírTv 
mind bemutatta. Aki látta, annak biztos, hogy nem kell semmiféle kommentárt 
hozzáfűzni. „Pihenéshez és a tiszta, egészséges környezethez való alapvető 
alkotmányos jogaikat nem tudják érvényesíteni, illetve a hatóságok ezt nem 
biztosítják számukra, holott törvényi kötelezettség áll fenn a részükről. Rendszeres, 
több napos ordítozások, garázdálkodások, közbotrány-okozások történnek, mely a 
lakótársak életét el lehetetlenítik, megfélemlítik. Életvitelüket egyszerűen nem lehet 
elviselni. Közveszélyesek, nem ritkák a verekedések is. Ezekkel a problémákkal a 
rendőrség is tisztában van. Mindenféle jogszabályokra hivatkozva tehetetlen és 
hathatós intézkedéseket nem hoz. Ezzel akarata ellenére is a bűnözőket védi. Ezen 
túlmenően semmilyen költséget, közterhet nem fizetnek (közös-költség, 
szemétszállítás, fűtés).” Szeretné megjegyezni, hogy a lépcsőházuknak – a 
Felsőruzsin 4. alatt – van 85.000 forintjuk, ami a lépcsőházé és van 263.000 forint 
kintlévőség. Ezt tudni kell, hogy ott kik laknak. Ezt tudja a rendőrség is, csak – 
ahogyan felolvasta – mindenféle akadályba ütköznek és nem intézkednek. Milyen elv 
szerint rendel számukra bizonyos költségszámlákat, miért tűri meg az önkormányzat 
a zaklatásukat a jogkövető állampolgároknak, miért nem lakoltatják ki azonnal őket? 
A hatóság miért kötelezi itt az embereket ezekkel az emberekkel való együttélésre? 
Holott a jogszabályok lehetőséget biztosítanak a problémák megoldására. Csak 
keresni kellene őket. Hiányzik részükről is a jobbító, ha kell törvénymódosító 
szándék. Hiszen erre volt ideje, 20 év. 20 év alatt nem volt semmiféle intézkedés a 
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joghézagok megszüntetésére. Miért nem lépnek benne? Ez a cselekmény kimeríti a 
hivatali kötelezettség elmulasztását. Tudni kell, elmondta a HírTv-ben is és a MiNap-
nál is, hogy minden ember annyit enged meg magának, amennyit neki 
megengednek. Nem hiszi el, hogy nem lehet ellenük fellépni. Nem akarnak. A 
törvény olyan, hogy nem teheti meg. Akarni akarna a rendőrség is, csak nem teheti 
meg, mert akadályba ütközik. Az önkormányzatnál is hiába fog a 71.000 forintos 
nyugdíjával elmenni segélyért, nem fog kapni. De itt minden egyes személy tudja, 
hogy mit, miért kell csinálni, hol kell kérni szociális segélyt, ezt, azt. Egyszerűen 
lehetetlen a Avas-déli lakótelepen az élete. A Felsőruzsin körúton, a Szilvási úton, az 
Áfonyás utcán és a többin. Önök tudják ezt. Azt kéri, hogy ezen sürgősen 
változtassanak. Egy hónap eltelt, amióta kint volt a HírTv, azóta semmiféle változás 
nem történt. Annyi, hogy a jobb oldali, felső korlátot is ellopták, nincs kapaszkodó 
sem. A kilincset, a zárbetéteket, mindent elvisznek, amit csak lehet. A belső ajtót 
leveszik és ketté vágják. Nem igaz, hogy ezt nem látja senki. Számtalanszor kérte a 
Városőrséget, a Polgárőrséget, megkereste azokat, akik gyalog közlekednek, beszélt 
velük, azt mondták, hogy nem tehetik be a lábukat. Mondta, hogy nem kell mást 
csinálni, csak felmenni a 10. emeletre lifttel és lejönni végig gyalog és az 
észrevételeit adják tovább a rendőrségnek. Ennyi lenne az egész. Ott abba a 
lépcsőházba hajléktalanoktól kezdve minden van. Egyet hozzá kell tennie: azok az 
emberek nem tehetnek erről. Nem rájuk haragszik, hanem azokra, akik mindezt 
megengedik. Megköszönte a szót.  
 
Káli Sándor polgármester elmondta, hogy ő elsősorban azokra haragszik, akik ezt 
csinálják. Ebben van vélemény-különbség közöttük. Ez ma Miskolcnak a 
legfontosabb kérdése. Ahol a törvényes folyamat lejátszódott, elkezdik a 
kilakoltatásokat. Négy milliárdos bűncselekményt elkövetve beköltöztetnek 130-150 
családot az Avasra pillanatok alatt. Utána pedig, hogy kitegyék ezeket, ahhoz évekre 
van szükség. Érti és jogosnak tartja Oláh Imre Úr felháborodását. Itt azt látja, hogy 
nincs más megoldás, az élet fogja kikényszeríteni azt, hogy a törvényeken változtatni 
kell. A világ pofátlanságának tartja azt, hogy valakik ne fizessenek, akik meg 
becsülettel fizetnek, azok még többet fizessenek. Ha az önkormányzat ebben 
törvénytelen lépéseket fog tenni, akkor is itt lesznek ezek a tévés társaságok és 
akkor is be fogják bizonyítani, hogy mi milyen lépéseket teszünk. Jól érti és mindenki 
megkér arra, hogy ha azt tudja, mert egyrészt fel kellett derítenünk, hogy hol jöttek be 
ezek a „derék” fészekrakók, meg kell tudni, hogy kik ők, hol vannak. Erről sem voltak 
adatok. Mindenkit kér, hogy jelentse be. Megteszik a feljelentéseket a rendőrségen, 
de azt is látni kell, hogy a rendőri erők ehhez kevesek. Hiszen az, hogy minden 
lépcsőházba, az összes, aki nem is követ el bűncselekményt, csak „fesztivált” csinál 
hajnalig, arra nincs a rendőrségnek elegendő ereje. Ezzel a történet nem ért véget, 
csak azt is lássák, hogy amit mondott, amikor a kilakoltatásokat meg tudják kezdeni 
nagyobb nagyságrendbe, akkor is itt lesznek a tévés-stábok és el fogják mondani, 
hogy „Istenem, most akkor mi lesz ezekkel az emberekkel”. Ez a történet sajnos 
ilyen.  
 
Dr. Mihalecz Péter jegyző megköszönte Polgármester Úr hozzászólalását. 
Elmondta, hogy felszólalásra jelentkezett Orosz József, Miskolc, Vörös utca 43. szám 
alatti lakos utak, közbiztonság, közlekedés tárgyában. Átadta a szót Orosz József 
miskolci lakosnak. 
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Orosz József miskolci lakos jó estét kívánt. Elmondta, hogy először a Vörös utca 
nevében szeretne pár szót szólni. Közel 10 éve lakik ott. A 10 év alatt folyamatosan, 
Polgármester Úrnak is személyesen írt levélben, fényképpel ellátva kérték az útnak a 
felújítását. Nem történt semmi a mai napig sem. Holott tudják nagyon jó, hogy a 
Vörös utca a Vasgyári Kórház, a Stroke-nak a bejárata. Forgalmas hely, ahol áldatlan 
állapotok uralkodnak. Másrészt a mentősök oda hordják a beteget, sokszor három 
mentő áll be egyszerre. Őket nem érdekli a közlekedés, felmegy a harmadikra. Nem 
egyszer személyesen kell felmenni megkeresni, hogy „uram álljon már odébb, mert 
szeretnénk hazajutni”. Nagyot nevet és azt mondja „vegyen be idegcsillapítót, ha 
ideges, mert ő mentős”. Nem így kell hozzáállni a kérdéshez, erre volna egy 
megoldás. A kórházon belül meg lehetnek oldani a betegszállítást, nem ott. Oda egy 
személybejárót kellene csinálni. Rosszul tervezték, mert ez egy keskeny út, ott nem 
lehet ilyen forgalmat lebonyolítani. Belül megoldott, mert belül is van egy bejárat, 
lifttel ellátva, a betegszállítást meg lehet oldani. Könnyebb volna a hazajárás, mert 
számtalan esetben lent kell hagyni az autót, nem tudnak hazamenni, ott áll az út 
közepén és ő nevet, vigyorog, hogy „uram csináljon amit akar”. Az a szűk parkoló, 
ami ott kiépült, az egy lehetetlen parkoló, mert ha egy nagyobb autóval jön valaki, 
akkor kint áll az úton az autó fele, ő felmegy 3-4 órára, ott intézkedik és nem tudnak 
tőle hazamenni. Sokszor hívták a rendőröket, sokszor majdnem verekedésig fajult a 
dolog, mert őket nem érdekli, ők ott parkol. Ez egy áldatlan állapot. Erre oda kellene 
figyelni, mert az ott lakóknak az életét megkeseríti, mert sok esetben nem tudnak 
hazajárni. Harmadik, amiről beszélni kívánt, az a közbiztonság. Itt nevén kell nevezni: 
a Kabar utcai cigányoktól fényes nappal sem mernek a lányaik lejönni a városba. Le 
kell őket kísérni, le kell őket hozni a Marx térre, vagy ahová menni akarnak. 
Egyszerűen nem mernek, mert az utcán megtámadják, leszólítják, ocsmány 
szavakkal illetik őket. Ez nem igaz, ami történik. A Vasgyár környéke egy „kis 
Chicago”, ezt mindenki tudja. Ma beszélt a boltosokkal, akik az ottani abc-ben 
dolgoznak és mondják, hogy az kamerával ellátott, mégis naponta vannak lopások. 
Bejön lefoglalja a személyzetet, addig ketten elrakják az árut és még meg is 
fenyegetik az ott lévő dolgozókat, hogy „ha szólni mernek, akkor kint találkoznak a 
bolt előtt”. Kéri a rendőrség nagyobb odafigyelését, többszöri járőrözést, mert ez 
áldatlan állapot, ami ott uralkodik. Megköszönte a szót.  
 
Káli Sándor polgármester elmondta, hogy a Vörös utca problémáját azért is ismeri, 
mert annak idején Zámbó Katika Képviselő Asszony az első ügyek között mutatta 
meg ezt neki. Abban látja a reális lehetőséget arra, hogy változni fog a helyzet, hogy 
a Semmelweis Kórházat és a Diósgyőri Kórházat egyesítették, amivel történik majd 
egy profilváltás. Ez azt jelenti, vagy inkább azt mondaná, - mert Hardonyi Bandi 
ráncos homlokkal nézett rá, - hogy bizonyára olyan átszervezések lesznek, amelyek 
egy része ma már kényszerből is megtörténik. A szülészet-, nőgyógyászat 
átmenetileg a Vasgyári Kórházban volt, most visszakerül a Semmelweis Kórházba. 
Ebben kéri a MISEK Ügyvezető-igazgatóját, dr. Kovács Zoltánt, hogy vizsgálják meg 
ezt a problémát. Ez tényleg az ott lévők számára egy rendkívül nehéz dolog. 
Személyesen is látta. Közbiztonsági kérdéssel kapcsolatban: amikor Sajóbábonyban 
az eset kirobbant és azt mondta, hogy „nagyon-nagy a polgárháborús veszély”, akkor 
ezt azért tette, mert ez párosult azzal, hogy „ébresztő Magyarország”, nagyon sok 
ország ennél sokkal komolyabb lépéseket tett. Végignézte, hogy például Amerikába 
hogyan tettek rendet a metrón. Úgy tettek rendet, hogy aki bliccel, azt megbilincselik 
és egy órára oda állítják a sarokba és mindenki őt nézi. Ez egy demokratikus ország. 
Csak azt mondták, hogy elég, nem lehet tűrni azt, ami folyik. Sorolhatná, de nem 
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akar senkit amerikai példákkal untatni. Csak annyival, hogy miközben nála a 
demokráciára való hivatkozással egy csomó ember azt elmondja, hogy „ezt én nem 
csinálhatom meg”, amikor a becsületes, tisztességes emberek nyugalmát akarom 
biztosítani. Mindeközben ma már azt mondja, hogy biztos nem így van. Hanem 
egyszerűen Magyarországon kell a dolgokon változtatni, mert tűrhetetlen, hogy a 
kereskedő ne tudjon kereskedni, mert ellopják a dolgait. Tűrhetetlen az, hogy egy 
embernek, - ahogyan Orosz József Úr is mondta – be kell vinni a gyerekét egy olyan 
helyre, ahol már nyugodtabbnak tűnik a helyzet. Az emberek jelentős része azért jár 
autóval, - Miskolc útjait koptatva a forgalomban folyamatos dolgokat csinálni, - mert 
nem meri a gyereket elengedni egyedül. Erre mondja, hogy biztosan változatni kell. 
Féljen az, akinek félnie kellene, de nem fél. Azt mondja, hogy igen is meg kell 
változtatni a helyzetet, hogy akinek oka van rá, az féljen. Kapitány-vezető helyettes 
Úrnak átadná a szót, ha szeretne reagálni.  
 
Orosz József miskolci lakos elnézést kért, de úgy vélte, hogy az úttal kapcsolatban 
nem kapott választ.  
 
Káli Sándor polgármester elmondta, hogy ha a kórházba más típusú 
tevékenységek vannak – erre utalt –, akkor a közlekedés át fog alakulni. He ez 
átalakul, – de nem akar ígérni, legfőképpen olyat, amit dr. Kovács Zoltán Úrnak kell 
majd betartani, – akkor tudják, hogy más lesz a közlekedés rendje. Akkor tudják azt 
mondani, hogy tegyék rendbe az utcát is. Ebben még egy kis türelmet kér. Tudja, 
hogy 7 éve, vagy 10 éve kezdődött a történet. Nem ők csinálták, de ennek ellenére a 
megoldásban nekik kell élen járni. Előbb forgalmat kell rendezni, utána kell az 
útfelújítással foglalkozni.  
 
Orosz József miskolci lakos elnézést kért, de el szerette volna még mondani, hogy 
a kórháznak ott vagy egy hatalmas, kihasználatlan parkolója. Ott nem parkolnak 
autók. Mind abba a kis, szűk helyre jönnek fel. Meg kell oldani, hogy ne tudjanak oda 
parkolni és használják ki a nagy parkolót.  
 
Dr. Kovács Zoltán igazgató szót kért. Úgy vélte, hogy a Vörös utca gépjármű 
forgalmát az generálja, hogy ott működik a kórház területén lévő Ditra Egészségügyi 
Szolgáltató. Elmondta, hogy meg fogják vizsgálni annak a lehetőségét, hogy az az 
épület, amely a diagnosztikai részt magába foglalja, az az udvar oldaláról hogyan 
közelíthető meg mentővel, illetve gépjárművel. Való igaz, hogy a kórház területén van 
bent egy parkoló, ami nincs kihasználva. Arra viszont közlekedés-szervezetési 
megoldást kell találni, hogy a Vörös utcát egy kicsit lezárják és betereljék a kórház 
udvarára a forgalmat. Ehhez a közlekedés-szervezőktől fog segítséget kérni. Elvileg 
lehetőségét látja annak, hogy betereljék a kórház felé a Ditrához érkező gépkocsikat. 
Ahhoz, hogy milyen közlekedés-szervezési megoldásokat kell találni, nem tudja 
megmondani. Rövid időn belül megvizsgálják a gyakorlati megvalósítás lehetőségét. 
Megköszönte a szót. 
 
Dr. Mihalecz Péter jegyző megköszönte a tájékoztatást. Kérte, hogy a 
Rendőrkapitányság részéről az eddig elhangzottakra reagáljanak. 
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Dr. Bakk Richárd r. alezredes a Miskolci Rendőrkapitányság Megbízott Vezető-
helyettese, a Bűnügyi Osztály Vezetője az elhangzottakra kívánt reagálni. Elsőként 
Magyar Pálnéhoz szól, aki a Lyukóvölgy helyzetét említette. Örül annak, hogy 
megfogalmazta, hogy rendőröket gyakrabban lát a területen. Azon vannak, hogy ez 
mind inkább így legyen a jövőben is. Miskolcnak vannak közbiztonságilag jobb és 
kevésbé jobb területei. Lyukóvölgy sajnos a kevésbé jó területek közé tartozik. 
Társadalmi okai vannak ennek. Az ott lakók személyi összetétele sajnos nem olyan, 
ami könnyen kezelhető lenne. Rendőri eszközökkel amit meg lehet tenni, azt 
megteszik az ügy érdekében. Valóban több kerti lopás, hétvégi ház feltörése történik. 
Ezen a területen eredményekről is be tudnak számolni. Kollégái elég eredményesek. 
Rengeteg elkövetőt vonnak eljárás alá. Igazságszolgáltatás malmai őrölni fognak. 
Ezek az elkövetők eltűnnek egy időre, majd visszakerülnek. Kicsit szélmalom harcot 
folytatnak, de folytatják. Lyukóvölgy helyzete az rajtuk nem fog múlni, hogy ne 
romoljon. Csontos Márta Hideg sor utcai illegális beköltözők probléma-felvetésére 
kíván reagálni. Illegális beköltözőkről a rendőrségnek ott nincs tudomása. 
Magánlaksértést követ el, aki másnak az ingatlanába beköltözik arra való engedély 
nélkül. Ez a különböző minősítő körülményektől függően lehet szabálysértés, vagy 
akár bűncselekmény. Elhanyagolható az ilyen esetek száma. Ezek, akik ott laknak 
nem illegálisan költöztek be, hanem vagy van egy albérleti szerződésük, vagy 
megvették ezeket a viszonylag kisebb értékű ingatlanokat. A közbiztonsága a Hideg 
sornak: akik autóval mennek át, nem gondolja, hogy veszélyben kellene, hogy 
érezzék magukat. Gyalogos közlekedés ott elhanyagolható ismeretei szerint, járt 
arra. Akik autóval közlekednek arra, nem lát arra okot, hogy félniük kellene. Semmi 
olyan bűncselekmény nem történt, akár egész hosszú intervallumra visszagondolva, 
ami erre alapot adna. Jávori György felszólalására kíván reagálni, aki a kismotorok 
rendszámtáblával való ellátását vetette fel. Ez nem jogalkalmazói, ez jogalkotói 
kérdés. Úgy tudja, hogy országos elgondolás is volt erre a problémára. Ez 
folyamatban van. Ezt helyi szinten megoldani nem tudják, nem is tisztük megoldani. 
Oláh Imre Felsőruzsin körút ügyében tett felszólalására kíván reagálni. Megérti őt. 
Valóban az Avason kevésbé jó lakni, mint más területeken. Ismert okok vannak 
ennek hátterében. Ahogyan az Úr is mondta a rendőrség ilyen-olyan jogszabályokra 
hivatkozva megtagadja az intézkedést. Mivel jogalkalmazók ezért, ezekre a 
jogszabályokra hivatkozniuk kell. Megköti kezüket a jogszabály. Jogszabályok szerint 
dolgoznak, azokat tartatják be, de nekik is be kell azokat tartani. Említette az Úr a 
lépcsőházi rongálásokat, mely ügyekben eljárnak, amennyiben a bűncselekmény 
értékhatárát eléri és feljelentéssel élnek. Természetesen el fognak járni. 
Csendháborítás, verekedések, ami megkeseríti az ott lakók életét, ezek 
szabálysértések. Amennyiben a rendőrség bejelentést kap az ingyenes 107-es 
hívószámra csendháborításról – és elég gyakran kap ilyen bejelentést – akkor 
erőikhez mérten kivonulnak, rendet tesznek. Ha többször vissza kell menni egy 
helyszínre, akkor van lehetőségük az előállításra. Szabálysértés továbbfolytatása 
miatt előállíthatják az elkövetőt, 8, illetve 12 óráig bent tartják a rendőrségen, 
elszámoltatják és szabálysértési eljárás indul ellen. De ez nem annyira durván sérti a 
jogszabályokat, azért csak szabálysértés, ami miatt nem tudnak komoly szankciókat 
alkalmazni. A verekedéséket ketté bontja. Amennyiben ez közterületen történnek, 
akkor az a garázdaság vétségét, vagy bűntettét mindenképpen megvalósítják, akkor 
ez büntetőeljárást von maga után, amennyiben lakáson belül történik, akkor testi 
sértés megállapítására van lehetőség, amennyiben ez 8 napon túli sérülést okoz, 
akkor a sértettnek szíve joga eldönteni, hogy kér-e rendőri intézkedésből, akar-e 
eljárást kezdeményezni, vagy nem. Azt, hogy közös költséget nem fizetnek, erre nem 
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tud reagálni, ez nem rendőrségi probléma. A fészekrakó ügyben pedig nyomozás 
van folyamatban. Arról a Megyei Főkapitányság már többször nyilatkozott és meg is 
fogja tenni. Hosszabb volumenű ügy lesz, mert nagy kiterjedésű. A felelősöket 
felelősségre fogják vonni. Kórházi parkolás kapcsán: szabálytalan parkolás esetén is 
gyakran találkoznak azzal a jelenséggel, hogy betelefonálnak az állampolgárok, hogy 
nem tudnak elmenni egy-egy rosszul parkoló autótól. Kollégái ekkor is helyszínre 
mennek. Ez szabálysértési feljelentést von maga után. Nyilván ez nem oldja meg a 
problémát, mert ez az autó attól még ott áll, nem tudnak elmenni tőle. Attól, hogy ez 
az autós a későbbiekben fizetni fog, attól még akadályozza a forgalmat. Erre más 
megoldást kell kitalálni, amit az Igazgató Úr már elmondott, hogy gondolkoznak majd 
ezen. Vasgyárral kapcsolatban: szintén egy neuralgikus pont közbiztonságilag. Az itt 
lakók személyi összetétele olyan, hogy valóban gyakrabban kerülnek ki 
bűnelkövetők. Működik egy Vasgyári Rendőrőrs, ami véleménye szerint jól működik. 
Rendelkezésre álló erőkkel, eszközökkel megtesznek mindent arra vonatkozóan, 
hogy a közbiztonságot fenntartsák. Minden tudomásukra jutott bűncselekmény, 
szabálysértés miatt eljárást indítanak az elkövetőkkel szemben. Ezen lesznek a 
jövőben is. Vannak olyan élethelyzetek és társadalmi problémák, amiket csak rendőri 
erőkkel nem lehet megoldani. Ha kétszer ennyi rendőr lenne Miskolcon, akkor is 
lennének ilyen problémák. Ha háromszor ennyi akkor is. Ami rendőri kérdés, azt 
megpróbálják minél jobban kezelni. Ezen a téren tiszta a lelkiismeretük. Kollégái és ő 
maga is legjobb tudásuk szerint azon vannak, hogy Miskolc egy élhető város legyen, 
minél jobb közbiztonsággal. De úgymond hozott anyagból dolgoznak. Lehet, hogy a 
nyugati országrészben, a Dunántúlon könnyebb helyzetbe vannak az ottani polgárok 
és rendőrök is. De itt nekik itt a jelen körülmények között kell eredményesnek lenni. 
Mindent meg is tesznek, hogy azok legyenek, de ezt meg kell érteni és át kell látni, 
hogy ezt a társadalmi problémát nem lehet rendőrségi szinten kezelni. Köszöni a 
szót. Ha további hozzászólásokba is lesz közbiztonságot érintő, Miskolci 
Rendőrkapitányságot érintő téma, akkor szívesen válaszol.  
 
Dr. Mihalecz Péter jegyző megköszönte Alezredes Úr a hozzászólalását. Elmondta, 
hogy felszólalásra jelentkezett Kláden Rezső Úr, aki a Gulya kútnál lakik. 
Közbiztonság és közművesítés tárgyában kíván felszólalni. Megkérdezi, hogy jelen 
van-e. Megállapítja, hogy nincs. Elmondta, hogy felszólalásra jelentkezett Földi 
Gézáné Miskolc, Kabar utca 27. szám alatti lakos. Lakókörülmények javítása a 
felszólalásának tárgya. Átadja a szót.  
 
Földi Gézáné miskolci lakos köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy ő is a 
Vasgyárból érkezett, a Kabar utcáról. Az előtte szólók már érintették ezt a problémát, 
ami őket is érint. Roma telep van az ablakuk alatt, amit ott művelnek éjjel-nappal az 
kibírhatatlan. Igaz, hogy közel van a Vasgyári Rendőrőrs, de nagyon sokszor ők is 
hallják, hogy mi történik ott és annak ellenére, hogy betelefonálnak még kis sem 
jönnek, mondván, hogy nincs kocsi. A Kórház ablakból, ha kitekintenek a betegek 
egy roma telepet és egy vashulladék telepet látnak. Ez nem hiszi, hogy annyira 
felemelő érzés lenne. A kapujuk előtt húzódik el az az út, ami a Vasgyári temetőtől 
Lillafüred irányába megy. Ahogyan itt már a Hölgy is említette, a turisták, a 
vendégek, akik a városukba érkeznek, milyen körülményeket látnak. Ezt megerősíti, 
csak ez a probléma a város másik pontján van. Akik Tapolcáról jönnek Lillafüred 
irányába, elkeserítő, ami itt van. Ugyanakkor, amikor van a Stadionba a meccs, 
kivonulnak a romák az utcákba, ordítoznak, az autókból visszaordítoznak. 
Rettenetes, ami itt zajlik. Másik téma, amit szeretne felvetni, az út minősége, mert az 
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kritikán aluli. Rengeteg kátyú van. Ha esik az eső, úgy száguldoznak a kocsik, hogy 
már nem egyszer a sáros latyak beterítette a hozzátartozóit és őt is, ahogyan 
közlekedtek. Szeretné, ha egy sebesség-korlátozás bevezetnének azon a területen, 
mert ott, amikor a Komlós-tetői elágazást elhagyják az utósok, akkor nagy 
sebességgel száguldanak. Itt közlekednek a kamionok a tejgyárból, a kőbányából a 
kőszállító autó, közlekedik ez az aminózus vashulladék-telepnek az autói, nem 
egyszer utánfutóval megpakolva. Annyira dübörögnek, olyan csendháborítás van itt, 
hogy nem hallják egymás szavát, ha kint vannak az udvaron. Arról nem beszélve, 
hogy a 60-80 cm-es falak, ami évszázados épületek, - Polgármester Úr is tudja, mert 
Vasgyári illetékességű, hogy milyen erős házak vannak itt. - most már meg vannak 
repedve.  
 
Káli Sándor polgármester elmondta, hogy megnyugtatót nem tud mondani roma 
ügyekben. Változatlanul azt tudja mondani, hogy ők, a miskolci, borsodi képviselők 
abban rendkívül elszántak, hogy a rendőri erőket növelni kell. A Városi Kapitányság 
létszámát fel kell tölteni és ez egy alapvető dolog, hogy ez megvalósuljon. A kátyúkra 
azt tudja mondani, hogy van a városnak egy pénzügyi kerete. Elsősorban arra 
koncentráltak, ahol tömegközlekedés van, hogy ott az utak állapota javuljon. A többi 
területen csak lassan haladnak előre a kátyúzás terén.  
 
Földi Gézáné miskolci lakos elmondta, hogy azon az úton van a 68-as, 69-es busz 
útvonala. Ahogyan említette, ott nagy jármű-forgalom van. Megérti, hogy a városnak 
szűkös az anyagi kerete, de ebben az irányban is kellene ezt kompenzálni. Ezt 
elmondta Tompa Sándornak is annak idején, aki azt válaszolta, hogy „tudta, hogy 
hová megyek lakni, nem?”.  
 
Káli Sándor polgármester az úttal kapcsolatban azt tudta elmondani, hogy tudja 
nehéz ezt a közlekedőknek belátni, de ez nem az övéké. A városon átmenő út olyan, 
amit a közútkezelőnek kell rendbe tenni. Tudja, hogy ez nem vigasz annak, aki ott 
közlekedik, de csak azt tudják csinálni, hogy felkérik, felszólítják, átírnak, hogy oldják 
már meg. Van a városon átvezető néhány olyan út, ami – még egyszer elmondja – 
nem az övék.  
 
Dr. Mihalecz Péter jegyző bejelentette, hogy Zámbó Tiborné Képviselő Asszony 
kíván a témához hozzászólni.  
 
Zámbó Tiborné képviselő köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy 
Polgármester Úr elmondta mindazokat, amit ő is mondani szeretett volna. Ez az út a 
közútkezelő tulajdonában van. Volt egy bizottsági ülésük, ahol az utak állapotáról 
döntöttek. A megbeszélésen jelen volt Stholl Gábor is a Közútkezelő Kht. Igazgatója. 
Felvetette neki ezt a problémát. Akkora kátyúk vannak, amibe ha bele megy az autó, 
akkor tönkre megy. Nem beszélve arról, hogy a járda szinte egy szintbe van az úttal 
és erre is kérte az Igazgató Urat, hogy valami megoldást találjanak, hogy kiemeljék a 
járda szintet és felújításra kerüljön az út. Olyan szerencsétlen helyzet volt, hogy ami 
a város hídja, az felújításra került. Volt közte egy szakasz, ami kimaradt. Kéri 
Alpolgármester Urat, hogy szíveskedjen ismételten a közútkezelőt megkeresni, akik 
szíveskedjenek a kátyúzás még a tél beállta előtt elvégezni. Nem csak a temetői 
leágazásnál.  
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Dr. Mihalecz Péter jegyző megköszönte Képviselő Asszony hozzászólását. 
Elmondta, hogy hozzászólásra jelentkezett Sima Erika Miskolc, Major utca 3. szám 
alatti lakos. Felszólalásának tárgya a Lyukóvölgy és a közmunka. Átadta a szót. 
 
Sima Erika miskolci lakos köszöntötte a megjelenteket. Azért szeretett volna a 
Lyukóvölgyiek mellett szólni, mert nagyon sok ismerőse lakik ott, nekik is volt 
valamikor ott telkük, de meg kellett tőle szabadulni. Az ott lakók nem vállalták, hogy 
elmondják problémáikat, mivel úgy érzik, hogy ha elmondják, akkor életveszélynek 
vannak kitéve. Nagyon sok adót fizető, szocializált ember költözött ki annak idején 
Lyukóba, nyugodt, öregkort remélve. A máshol tapasztalt állapotok itt is fennállnak, 
hogy utcán folyik a szennylé, mindenfelé szemétkupacok, tetves emberek, beoltatlan 
ebek, de eltörpülnek biztonságuk problémája mellett. Jelenleg az a helyzet, hogy a 
napi bevásárlást úgy kell intézni, hogy délelőtt 11.00 órára érjenek haza az ott lakók, 
mert ha addigra felébrednek a környéken élők és azt tapasztalják, hogy nincs otthon 
senki, akkor bemennek a házba és mindent ellopnak. Hogyan menjenek az ott lakók 
az Opera Fesztiválra, a Kocsonya Fesztiválra és még sorolhatná a rendezvényeket? 
Vagy a most 5,5 milliárd forintból megújítani szándékozó belvárosba? Kinek építik a 
várost? Lakhatással kapcsolatba: hogyan lehetséges az itteni lakhatás, hogyan 
adhatják ide a lakhatási engedélyeket, miért nem ellenőrzik ezeket? Ribáné 
Képviselő Asszony megígérte, hogy a tulajdonviszonyokat ellenőrzi. Ez miért nem 
történt meg? Lakhatási engedélyt csak olyan helyre lehet kiadni, ahol vízvételezi 
lehetőség és szigetelt wc-derítő van. He ez így van, akkor miért nem tesz az 
önkormányzat eleget ezirányú kötelezettségének? Információk szerint óriási mértékű 
az illegális lakásfoglalás itt is. Nagyüzemben történik az illegális autóbontás, faáru-
szállítás. Az önkormányzat miért nem ellenőrzi a faáru eredetét, illetve a működési 
engedélyt, telephely engedélyt, stb.? Miért nem tartatja be a törvényes rendet? 
Annak idején több polgárőr mellény és igazolvány lett kiadva – szintén ezen a részen 
– mellyel nem számoltak el. Kb. 100 db. Mi történt ezekkel? Ha így van, akkor a 
bevonásukról miért nem intézkedtek, miért hagyják, hogy vissza-élésre adjon okot? 
Nem szeretné részletezni, de ha kívánják, akkor természetesen megteszi. A 
légaknánál folyamatosan és régóta fennálló, főleg idősek ellenne, gyümölcsre, 
virágra elkövetett rablás. Az elkövetés módja, hogy a 14 év alatti gyerekek kiveszik a 
kosárból a gyümölcsöt, a virágot és ha mernek szólni, akkor az idős embereket meg 
is rugdossák. Az analfabéták tisztában vannak azzal, hogy 14 év alatt nem 
büntethetők. Így jó marad a statisztika, mert feljelentés már nem is történik ez 
ügyben. Áramlopás az egész város területére jellemző. Hivatalos áramvételezési 
hely egyébként itt nincs, még is egész nap ég a lámpa és DigiTv-vel is rendelkeznek. 
Esténként gyakran hallani fegyverhasználatra emlékeztető lövés hangot. Ez 
elgondolkoztató és úgy gondolja, hogy ezt talán ki is kellene vizsgálni. Egy másik 
dolgok. A közmunkával kapcsolatban. Hangsúlyozza, hogy megoldásokat ma este 
még egyáltalán nem hallott. Az Avason a csendháborítók elleni célzott fellépésnek 
lehetne egy formája, hogy igen is van közmunka és a szociális segély egyik 
formáján, rendelkezésre állási támogatáson lévő dologtalanok a Polgármester által 
bármikor berendelhetők napi 6, illetve 8 órás közmunkára. Ha nem veszi fel a 
munkát, akkor azonnal megvonható a segély, a RÁT is és három évig nem 
folyósítható tovább számára. Csak a három év eltelte után igényelhetné újra. 
„Élpataki” gyakorlati tapasztalat az alábbi: ha felvette a munkát, de nem volt hajlandó 
dolgozni, akkor ez le lett kamerázva, vagy ha alkoholt fogyasztott, akkor meg volt 
szondázva, stb. és azonnali hatályú, rendkívüli felmondással meg lett szüntetve a 
munkaviszonya és szintén három évig szünetelt részére a segély folyósítása. A 
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közmunkának azon túl, hogy megszépül a település, van egy másik fontos előnye, 
még pedig az, hogy a tartozások munkabérből levonhatók. Kérdése: Miskolc miért 
nem alkalmazza, miért nem hajtják be a tartozásokat? Miért a jogkövető és adófizető 
állampolgárokat kell újból és újból terhelni? Megköszönte a szót. 
 
Dr. Mihalecz Péter jegyző átadta a szót Orosz Lajos Alpolgármester Úr részére. 
 
Orosz Lajos alpolgármester megköszönte a figyelemfelkeltést a közmunka-
programjukra. Elmondta, hogy Miskolc jelenleg közel 1.200 embert foglalkoztat 
közmunka keretében. Köszöni Sima Erikának, hogy elmondta azokat a feltételeket, 
amivel a Városgazda Kht. jelenleg is él. Hiszen azokat az embereket, akik a 
közmunka folyamán nem végeznek tényleges munkát, illetve nem munkára képes 
állapotra jönnek el, azokat rendkívüli felmondással elküldik és ezzel három évre 
kizárják a segélyezési folyamatból. Talán többen vannak, akik reggel látják, hogy 
rengeteg sárga mellényes ember dolgozik és tényleg tényszerű munkát végez. Az 
egy más kérdés, hogy nem 1.200, hanem 4.500 embert kellene közmunkára 
fordítani. Azt nem tudja, hogy a munkának az értéke az párhuzamos lenne-e azzal a 
kívánalommal, hogy ezek az emberek büntetésképpen valamilyen cselekmény 
ellensúlyaként legyenek úgymond „közmunkára rabosítva”. Ez a program az „Út a 
Munkába” címet viseli. Azoknak az embereknek nyújt lehetőséget, akik ténylegesen 
dolgozni akarnak. Amire a Hölgy gondolt, az valószínűleg olyan „büntetőszázad” 
lenne, ahol kőfejtőben követ kellene fejteniük és hasonlót csinálni. Munkát tudnának 
nekik adni. Kérdése az, hogy az ezzel járó költségeket ki és hogyan állná, mert 
minden embernek a munkába álláshoz különböző munkafeltételeket biztosítani kell 
(pl.: hidegben a meleg teát,  melegben a hideg vizet,  munkavédelmi eszközöket, 
stb.), tehát az önkormányzatnak ez a közmunka program  is a közös költségvetésből, 
több száz millió forintjába kerül. Megköszönte a szót.  
 
Dr. Mihalecz Péter jegyző megköszönte a hozzászólást. Elmondta, hogy Riba 
Istvánné Képviselő Asszony szót kért, melyet átadott részére.  
 
Riba Istvánné képviselő köszöntötte a közmeghallgatáson megjelenteket, 
kifejezetten azokat, akik a Lyukóvölgyből jöttek és fel merték vetni azokat a 
problémákat, amelyek ezeket az állampolgárokat érintik, akik azért költöztek ki a 
Lyukóvölgybe, hogy ott jó körülmények között, jó levegőn, saját kertjeiket művelve 
élhessenek. Azonban el kell ismerni azt is, hogy ezeket a problémákat, melyeket a 
Hölgy elmondott ismerik és a város hiába próbál olyan intézkedéseket tenni, amelyek 
egyre jobban enyhítenék a közbiztonsággal kapcsolatos problémákat. Úgy 
emlékszik, hogy pont Helyettes Kapitány Úrral beszélték, hogy 6 kilométer hosszan, 
nem tudja hány hektáros területen élnek ott szétszórtan emberek. Mindennek 
ellenére – felírta -, hogy hány szervezetet kértek arra, hogy megteremtsék az élhető 
körülményeket. Mezőőrök, rendőrség, akiket az első hozzászólásban hallott, hogy 
egyre többször látják őket, és tesznek egyre több intézkedést. Településőrök is 
vannak a területen. Ezeknek a szervezeteknek az összehangolt munkája révén, azt 
gondolja, hogy javult a helyzet, de erre a területre sajnos nem csak azért jönnek, 
hogy a lakhatásukat biztosítsák, hanem egészen más céllal is. Ezeknek az 
embereknek a koncentrált megjelenése nagyon-nagy gondot jelent a város számára. 
Igyekeznek erre megoldásokat találni, de nagyon nehéz. Polgárőrökkel kapcsolatban 
szeretné elmondani, hogy 15 hivatalosan működő polgárőr van a választókörzetben. 
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A 100 polgárőr igazolvány, amiről a Hölgy beszélt az egy rég volt polgárőrségnek a 
tagjait érinti. Megköszönte a szót.   
 
Dr. Mihalecz Péter jegyző megköszönte a hozzászólást. Elmondta, hogy Cseh 
László Képviselő Úr szeretne a témára reagálni. Átadta a szót.  
 
Cseh László képviselő köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy korábban 
működött egy polgárőr egyesület, amely nem a szabályoknak, a polgárőr 
törvényeknek megfelelően végezte a munkáját. Az Ügyészség megszüntette ezt az 
egyesületet. Igaz, hogy igazolvány került kiállításra mindenkinek, de elszámolási 
bizonylatokon problémák voltak, nem a szabályoknak megfelelően működtek. Ő, mint 
a Megyei Polgárőr Szövetség Elnök-helyettese írni fog egy levelet a Városi 
Rendőrkapitányságnak, hogy vonják be ezeket az igazolványokat. Pontosan ilyen 
okból jelenleg az Országos Polgárőr Szövetség igazolvány-cserét hajt végre. 
Jelenleg ezek a borsodi polgárőreik új igazolványokkal, a bankkártyához hasonló 
mágnes-csíkos kártyával és polgárőr jelvényekkel rendelkezzenek. Megszervezésre 
került egy polgárőr csoport, akik gépkocsit kapnak, azzal járják a területet és 
közmegegyezéssel végzik munkájukat. A szóba került, 100 igazolványhoz semmi 
közük nincs. Meg fogja kérni az illetékeseket, hogy vonják be ezeket az 
igazolványokat. Meg fogják jelentetni újságba, a képújságba az új igazolványt és a 
polgárőr jelvényt.  
 
Dr. Mihalecz Péter jegyző megköszönte a hozzászólást. Elmondta, hogy 
hozzászólásra jelentkezett Csontos Éva Miskolc, Aba utca 7. szám alatti lakos. 
Felszólalásának tárgya a szennyvíz-kezelés ellenőrzésének hiánya, illetve a 
Vasgyári piac. Átadta a szót. 
 
Csontos Éva miskolci lakos köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy az előtte 
szólóhoz szeretne kapcsolódni. Úgy látja, hogy mindenki tisztában van a 
problémával, csak mindenkiben felmerül az, mindig megerősítik abban, hogy igen 
látják a problémát, de még sem történik semmi. 2009. 06. hó 30. napján rendeletet 
alkottak a folyékony-hulladék gyűjtéséről, szállításáról, szervezett kötelező 
közszolgáltatásról, mely már létezett és ezzel a rendelettel szigorították. A rendelet 
tartalmazza, hogy a folyékony kommunális hulladék egyedi, vízzáró 
szennyvízgyűjtőben történő elhelyezésére és a kötelező közszolgáltatásra terjed ki. A 
rendelet még tartalmazza, hogy közüzemi szennyvíz-csatornával el nem látott 
ingatlanokon a kommunális-folyékony hulladékot kibocsátó kötelező egyedi vízzáró 
szennyvíz-gyűjtőt építeni a szennyvíz gyűjtésére, és legalább kéthetenkénti ürítést ír 
elő. A rendelet betartásának ellenőrzése és szabálysértési rendelkezések a 6. §-ban 
foglaltak betartásának ellenőrzését, bírságolását a jegyző hatáskörébe rendeli. 
Kérdésük: ezen kötelezettségének a jegyző miért nem tesz eleget a város nagyon 
sok pontján? A Vasgyári piaccal kapcsolatban elmondta, hogy régóta jelenlévő 
probléma a Vasgyári piacon, de más piacokon is, hogy egyesek fizetnek rendesen 
helypénzt, hogy árut árulhassanak, viszont mások nem fizetnek semmit. Kézből 
árulnak és semmilyen helypénzt, adót nem fizetnek, az áru eredetét nem tudják 
igazolni. Ezen túlmenően zárjegy nélküli cigarettát bármikor lehet vásárolni, arról 
nem is beszélve, hogy zaklatják a vásárlót és közben félelmet és riadalmat keltenek. 
Embereket közben megszabadítanak anyagi javaiktól, tehát lopnak. A rendőrség, 
vámőrség, piacfelügyelők mindenki tud róla és 8 éve semmi nem történik ez ügyben, 
holott törvényi lehetőség is volt erre. Megköszönte a szót. 
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Káli Sándor polgármester elmondta, hogy úgy gondolja, hogy aki Csontos Éva 
szövegét írta, az nem tudta, hogy a Vasgyári piacnak nem ők az üzemeltetőjük. Ez 
azért lényeges dolog, mert ha nem ők az üzemeltetők, akkor – úgy gondolja, el tudják 
fogadni, hogy – nem ők a felelősek. Tudják, hogy azokat a válaszokat, amire azt 
mondják, hogy „azt tettük, hogy Városőrség, azt tettük, hogy Polgárőrség, azt tettük, 
hogy Településőrség”, ezt figyelmen kívül hagyják. Teljesen értelmetlenül mondta el, 
hogy akkora probléma, amit látnak és értenek, de meghaladják az erőiket. Ez a fő 
gondja, hogy annak, aki nem látja azt, hogy a városban mi történik, annak nem tudja 
megmagyarázni, hogy történnek dolgok a városba. Aki nem akarja meghallgatni, 
annak nincsenek válaszai.  
 
Dr. Mihalecz Péter jegyző elmondta, - mivel szóba került a jegyző, - hogy a kertben 
a szennyvízderítők természetesen nem közvetlen a jegyző fogja felderíteni, hogy azt 
kiürítik-e vagy sem. Nyilvánvalóan az ÁNTSZ-el egyeztet. Azt mindenki tudja, hogy 
általában központi jogszabályok úgy rendelkeznek, hogy a jegyző hajtja végre. 
Nyilvántartásuk szerint majdnem 6.500 ilyen feladat van, de igyekeznek megoldani. 
Elmondta, hogy hozzászólásra jelentkezett Szoboszlai Lajos Miskolc, Jenkei utca 3. 
szám alatti lakos az egyenlő bánásmód témakörben. Átadta a szót.  
 
Szoboszlai Lajos miskolci lakos üdvözölte a megjelenteket. Egyenlő bánásmód, 
„kuka-használat” ügyében kívánt szólni. Kérte az önkormányzattól azokat az 
adatokat, feltételeket, szempontokat, ami alapján döntenek arról, hogy a Bábonyibérc 
és az Avas működési területükön - egyáltalán milyen szempontok figyelembe 
vételével - döntenek arról, hogy kinek biztosítanak ingyenes kukákat, illetve 
konténert. Kinek fizeti a közös költségét, vízhasználatát, fűtését? A Bábonyibércen 
hogyan döntötték el, hogy hogyan ingyenes a heti három konténer az ott lakóknak az 
adófizetők pénzéből? A MIK Zrt. bérleti szerződésével kapcsolatban: Bábonyibérc 
középső sor, Felsőruzsin körút 4. esetében is és a MIK Zrt. működési területén bérleti 
szerződés alapján, ahol a bérbeadó a MIK Zrt-én keresztül az Önkormányzat, a 
bérbeadó minek alapján dönti el, hogy kitől kér bérleti díjat és kitől nem? Azokon a 
helyeken, ahol a bérlő nem tesz eleget a bérleti kötelezettségének, a bérbeadó miért 
nem ellenőrzi, szankcionálja, bünteti, vagy szünteti meg a bérleti jogviszonyt azzal a 
bérlővel, aki semmilyen bérlői kötelezettségének nem tesz eleget, sőt még a 
lépcsőház közössége számára is elfogadhatatlan módon viselkedik? Köszöni szépen 
a szót. 
 
Dr. Mihalecz Péter jegyző megállapította, hogy Sebestyén László képviselő az 
elmondottakhoz reagálni kíván. Átadta a szót. 
 
Sebestyén László képviselő köszönte a szót. A Bábonyibérccel kapcsolatban 
annyit kívánt elmondani, hogy arról tudni kell, hogy az elmúlt 3 évben a 
Közgyűléseken már jelezte, úgy emlékszik 12 interpellációja volt és 11 írásos 
beadványa. Mindegyik az illegális szemétlerakással, az illegális beköltözéssel, a 
szennyvíz-elvezetés hiányával és az udvari wc-k hiányával kapcsolatos volt. Az a 
helyzet, ő is úgy gondolja, hogy ezen a területen, villám gyorsan, nagyon komoly 
intézkedéseket kell hozni. Meg kell akadályozni részben az illegális beköltözőket 
abba, hogy a teljes Bábonyibérc közbiztonságát, közrendjét, tisztaságát tönkre 
tegyék. Azt elmondta már jó néhányszor, hogy régebben is voltak cigány lakosok a 
Bábonyibércen, akikkel ezelőtt még 5-6-10 évvel semmi probléma nem volt. Kisebb 
problémák voltak, de nem alapvető és nem meghatározó gondok. Ez a probléma kb. 
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az utóbbi 2-3 évben jelentkeztek dominánsan és olyan probléma is van, hogy faluról 
az uzsorások elől menekülnek – tudomása szerint – a beköltözők és megpróbálnak 
elbújni. Adott be a Polgármester Úrnak egy részletes levelet, amit a lakók 
aláírásukkal is hitelesítettek, hogy házszámra, utcára, névre leadták, hogy hol 
vannak illegális beköltözők. Ez ügyben kérte a segítséget és az intézkedést. A 
Bábonyibércbe van előre lépés, mert az igaz, hogy a szemét-halom eltűnt, az igaz, 
hogy a településőrök végzik a munkájukat, viszont az is igaz, hogy az adófizető 
állampolgároknak a pénzéből történik. Még is csak azt mondja, hogy rá kell 
kényszeríteni mindenféleképpen azokat a lakosokat, akik ott a rumlit, a szemetet, a 
közbiztonság rongálását végzik, hogy a többi állampolgárhoz hasonlóan 
törvénytisztelően éljenek. Megköszönte a szót.  
 
Káli Sándor polgármester elmondta, hogy ha jól emlékszik, akkor a Képviselő Úr 
kérése volt egyébként a kukák kihelyezése.  
 
Sebestyén László képviselő elmondta, hogy képviselői alapból ő finanszírozza a 
konténereket. Már három, vagy négy konténert ő fizetett, azért, mert ha nem teszi 
meg, akkor az a szemét ugyanott van, a tározó oldalában, tehát ez egy 
kényszerpálya. 
 
Káli Sándor polgármester elmondta, hogy Szoboszlai Úr azt kérte számon tőlük, 
hogy mi a fenéért raknak ki kukákat, konténereket. Kéri, hogy döntsék el, hogy mit 
csináljanak. Ha nem rakják ki, akkor oda szórják, akkor azt kérdezik tőle, hogy miért 
nem viszi el. Ha kirakják, akkor meg az adófizetők pénzén tesszik. Ezt nem 
Képviselő Úrnak mondja. Kéri, hogy mondjanak valami nagyon jót. Érti, hogy mit 
szeretnének, ezzel kapcsolatban. Képviselő Úrnak is mondja, hogy ha az 
Önkormányzat olyan rendeletet alkot, amiben megszigorítják a beköltözéseket, akkor 
ugyancsak itt lesznek a tévés-társaságok, akik el fogják neki mondani, hogy a 
demokratikus szabadság-jogokat hogyan gátolják meg.  
 
Dr. Mihalecz Péter jegyző elmondta, hogy hozzászólásra jelentkezett Falticska Béla 
Miskolc, Pacsirat u. 3. szám alatti lakos. Megállapította, hogy Falticska Úr távozott a 
közmeghallgatásról. Közvetkező hozzászólásra jelentkezett Győri Miklós Miskolc, 
Napfürdő út 72. szám alatti lakos. Felszólalásának főbb tárgya a faeladás. Átadta a 
szót. 
 
Győri Miklós miskolci lakos üdvözölte a megjelenteket. Elmondta, hogy olyan 
problémája lenne, hogy ő a Napfürdő utcán lakik. A Major utca, Pacsirta utcát 
keresztező szakaszhatárán van egy közkút. Van több helyen is. Napirendi ponton 
van, amikor megy haza látja, hogy egy „pickup”-al, utánfutóval, 200 literes hordókkal, 
hol személykocsival, utánfutóval, kishordókkal megrakodva 600-800 liter vizet 
visznek egy-egy alkalommal el. Így heti 20-25 m3 vizet visznek el. Aki jogkövető, 
adófizető polgár. A vízművek vagy zárja le azt a kutat, mert igaz, nincs joga 
megvonni senkitől sem a vízvételi lehetőséget, csak ha elvisz 10 litert a telkére, hogy 
ott igyon, vagy főzzön egy kávét, azt alá írja, de állattartásra ne vigyék el a vizet. 
Ásson magának kutat, ha annyi pénze van, hogy állatot tartson. Magántulajdon 
védelmével kapcsolatban: ez rendőrségi dolog, nem tudnak vele mit kezdeni, mert 
sajnos tudja mindenki, hogy milyen a közbiztonság. Egy hét alatt kétszer verték le a 
lakatot a telkén a kamrájáról. Ez egy magánjellegű dolog. Kertvárosi végzettség van 
a Napfürdő utcában – úgy tudja. Állattartásért felszólították az egyik ott lakó 
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emberkét. Tavaly megszüntette az állattartását, az idén megint elkezdte. Liba, 
disznó, tyúk, stb. vannak ott neki. Ezt megint csak felül kellene vizsgálni, hogy az 
milyen úton, módon lehetséges. Bábonyibércen – ahogyan az előtte felszólalók is 
mondták – van egy ismerőse, meg van a válasz, hogy mit tud csinálni a magyar, ha 
beköltözők vannak. Feltörték a pincéjét hetente, villanyórát leverték. Behegesztette 
az ajtót, a vasajtót ellopták. Utána beköltöztek, wc-nek használták a pincét, az 
összes cuccot, ami ott volt ellopták. Nem tudott mit csinálni az ismerőse, inkább azt 
mondta, hogy adjanak érte 300.000,-Ft-ot neki, de legalább megszűnik a gond a feje 
felől, hogy az ÉMÁSZ őt állandóan zargassa, hogy a villanyórát fizesse ki és a 
rendőrségre járni. Nem tudja a nevét, de ősszel és tavasszal hordta a fát. Jó derék, 
comb-vastagságú fákat. Szóltak a rendőrségnek, akik kijöttek és mondták, hogy nem 
tudnak intézkedni, mert ő – lobogtatott egy kölcsönszerződési papírt, hogy – az 
önkormányzattól kölcsönbe vette a kertet, nem tudja, hogy milyen hasznosítást kíván 
csinálni. Kivágta jórészt a tüzelni való fákat, amit el lehetett adni, azóta hozzá sem 
nyúlt az ingatlanhoz, nem takarítja, úgy maradt az egész. Úgy árulta a fát. A másik 
oldala a dolognak: milyen alapon jár valakinek szociális járadék, 50%-os rokkantsági 
járadék, 30.000,-Ft, vagy nem tudja mennyi, aki soha nem dolgozott semmit, de 
ugyan úgy azt a gereblyéző, vagy villázó munkát meg tudná csinálni? Mert ő 
csökkent értelmi fogyatékos. Arra van esze, hogy el tudjon menni betörni, lopni, meg 
összeszedni mindent a hegyről. Az ÉMÁSZ-nál van egy olyan probléma – 
bejelentette –, szólt a Csordás Úrnak is múltkorában, voltak képviselő ülésen, 
találkozott vele, hogy olyan gondok vannak, hogy – Jakab Attilával beszélt 
személyesen, hívta telefonon – a KoronaGáz tartja a hálózati kisfeszültségen a 
vezetéket. Ha egy gyerek odamegy esős időben, neki dől, olyan áramrázást kap, 
lehet, hogy a szülei fognak menni majd pereskedni. Az ÉMÁSZ nem hajlandó 
megcsinálni. Jakab Úr azt mondta, hogy nincs rá pénzük. Érdekes 43-45 forintos 
kilowattonkénti árból nem lehet egy ilyet kihasítani? A másik oldala: megint egy ökör 
volt ez a dolog, amikor kitalálták, hogy a miskolci és az országos centralizálást 
megcsinálták az MDM-nél, hogy a KDSZ-nek Pestre kell beszólnia, hogy itt 
Miskolcon jöjjön ki valamelyik utcára valaki. Ha üzemzavar van olyan probléma van, 
hogy pl. ott van a vegyes-tüzelésű kazán, be van rakva a tűz, elmegy a villany, akkor 
egy fél óráig megy. A vegyes-tüzelés nem olyan mint a gáz, vagy a villanykazán… 
Leáll, keringető-szivattyú leáll, utána leáll az egész. Utána nem lehet perelni az 
ÉMÁSZ-t, mert azt mondja, hogy elemi károkra, megy ilyenre-olyanra nem ad 
biztosítást nekem. A bedegh-völgyi kúton van egy állattartó bácsi, kéri az 
önkormányzattól a legelőt, közbe árulja a fát az erdőből. Volt bírósági tárgyalása, 
aminek úgy látszik nincsen hatása, mert a vadászok ott vannak kint, kijárnak a 
vadőrök, vadászok nem egyszer szóltak, hogy lövöldözik is, már mint az állattartó. 
Megfogták, kihívták a rendőrséget, de mire kiment a rendőrség bevitte a pereputtyba, 
valahová a fegyvert, eltette, ennyi volt. Utána és nem az első eset volt, hogy a 
tűzoltóságot kihívták, mert leégett a fél Gulya-kút, a fél bedegh-völgyi kút. Tudtuk, 
hogy ki gyújtotta fel, mondtuk a tűzoltóságnak, de nem tudtak vele mit kezdeni. Ilyen 
nincs a mesébe sem, hogy ne lehessen egy kiszállási díjat „ráhátékázni” erre a 
bácsira. A legelőt, amit az állat nem legelt le, jövőre szép, frissebb legelő legyen, 
akkor kaszálja le, ne égesse, hogy az egész erdőt felgyújtsa még emellett. A 
Napfürdő utcán végig vannak – aki ott lakik ismeri, vagy aki nem lakik ott is ismerheti, 
hogy – keskeny nyomvonalú az út, 4 méter sincsen talán. Vannak ilyen kitérő öblök, 
mint a buszmegálló öböl, azt rendszeresen parkoló öbölnek használják az ott lakók, 
ha utánfutóval jön valaki egyszerűen nem tud elmenni, mert ott áll 3-4 kocsi és nem 
tud beállni. A sövénynyírást nem csinálják meg az új lakók, meg a régebbiekből is 
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egy páran. A járdát, amikor építették a társas házat – azt már mondta az 
önkormányzati képviselőnek is, hogy – teljesen széttaposták a nagy autókkal. Ott 
parkolnak a járdán a nagy teherautóval, a kisautóval, mindegy, hogy mivel. Az 
építkezés során már csapadékelvezető-szivárgót már nem csináltak, az útra folyik ki 
egész télen három helyen a víz. Köszönte, hogy meghallgatták.  
 
Dr. Mihalecz Péter jegyző megköszönte a felszólalást. 
 
Káli Sándor polgármester elmondta, hogy az első felvetése az tipikusan az a 
kérdés volt, ami a legelején elment a közkifolyókkal, közkutakkal kapcsolatban. Egyik 
oldalon az ott lakók egy részének nincs bevezetve a vize, ezért nekik előírják, hogy 
biztosítani kell a közkutat. Az van, amit az Úr mond, de erre mit csináljanak? Kérjék 
meg a kapitányságot, hogy álljon egy rendőr a kút mellett? Nyilván nem lehet 
megoldani. Egyik oldalon muszáj, hogy kút legyen, de a másik oldalon ez tényleg egy 
teljesen kezelhetetlen dolog a város számára. A vízműveken keresztül hihetetlen 
károkat okoz az, hogy lopják a vizet. Nem lehet ezt másként mondani. Mert ha valaki 
két vödörrel elvinne, az nem lenne gond. De itt már a technikák megvannak. Az a 
gondja, hogy amikor még a falopás úgy történt nagyanyáink korába, hogy valaki 
kiment baltával, akkor valamennyi, kis mennyiséget tudott ellopni. Ma már technikája 
van, járműve van, Sthill-fűrésze van. Itt a törvénykezésre tudja csak azt mondani, 
hogy ezeket a dolgokat, amelyekben valamit lépni kellene, ezeket nem észleli. Nem 
tudja azt, hogy aki ebben bűnöző, az messze-messze előbbre van már a 
technikájában. A többi problémával kapcsolatban azt tudja mondani, hogy ezeket 
jegyezték, főleg a parkolási históriákat. Azt kell, hogy mondja, hogy számtalan helyen 
van, hogy megépítenek egy új részt, addig az megy, hogy miért nem adják ki az új 
engedélyt, miért így van, miért úgy van, egyszer csak elkészül az új telep és azt 
mondják nekik, hogy az általuk tönkre vágott úttal mi van. Mi az, hogy tönkre vannak 
az utak, amikor ők teszik tönkre? Sajnos megint azt tudja mondani, hogy a világ 
számtalan részén valaki tönkrevágja az utat, akkor eszméletlen pénzt kell fizetni. Ma 
van arra erő, elég bátorság, hogy valaki bejelentsen ilyet? Számtalan ember itt a 
közmeghallgatáson és elmondta, hogy ő azért vállalt fel, hogy a többek nevében 
szól, mert a többiek nem mernek megszólalni.  
 
Dr. Mihalecz Péter jegyző megköszönte a felszólalást. Kérte a Hatósági Osztály 
Vezetőjét, hogy az állattartás ügyében, illetve Főosztályvezető Urat, Papp Tamást, 
hogy reagáljon ez ügyben. Elmondta, hogy hozzászólásra jelentkezett Honvéd 
Józsefné Miskolc, Klapka György út 1. szám alatti lakos. Felszólalásának tárgya 
körbetartozás, illetve a költségvetés hiánya. Átadta a szót. 
 
Honvéd Józsefné miskolci lakos köszöntötte a jelen lévőket. Előtte már nagyon 
sokan elmondták az Avason lévő problémákat, de azt hiszi, hogy a körbetartozásra 
igazán könnyen volna megoldás. Miskolcon a „Fészekrakó Programban” bekerült 
családok nagy része albérletbe kiadja a lakásokat, vagy is így még dupla hasznot 
kap érte, mert egyszer felveszi a szociális segélyt és utána albérletbe adja ki a 
lakásokat. Nem beszélve arról, hogy nem akar utána közös-költséget és közüzemi 
díjakat fizetni. Ezt be tudta mutatni Orosz Úrnak is, amikor elment hozzá és mutatta a 
vízdíj számláját, hogy 430, vagy 400 forinttal többet kell fizetnie vízdíjat mások 
helyett. Vagyis vannak olyan potyautasok ebből a „Fészekrakó Programból” bekerült 
családok, akik többszörös hasznot élveznek és mi fizetünk helyettünk. Ezt, ha 60 
családnál kiszámolja csak a 400 forint többletköltséget, ez igen tetemes összeg két 
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hónaponként. De ez a melegvíz fogyasztásában is ugyan így előrekerül, mert ugye 
melegíteni kell a vizet. A vízfogyasztás a vízművekhez fizetik, melegítési díjat viszont 
a MIHÖ-höz fizetik. Innen jönnek utána azok a problémák, hogy ugyan csak nem 
fizetnek szemétszállítást és ilyen-olyan dolgokat. Ha nem tudják itt ezeket a dolgokat 
megfogni, miért nem lehet bevezetni Miskolcon a szociális kártyát? A szociális 
kártyára rámegy a segély, mindenféle jövedelem, amit megkapnak, mert ők úgymond 
rászorultak ezekre a költségekre. Mert – hogy úgymond – nekik vannak kiadásaik. A 
szociális kártyára rámenő összeg megmutatná azt, hogy ők a segélyekből sokkal 
több jövedelemhez jutnak, mint a mindennapi emberek, akik a mindennapi 
megélhetésükért küszködnek. Nem lehet megoldani, a közgyűlés nem tudja 
megszavazni, nem tud lépni ez ügyben? De mi meg esszük a mérget, meg a kefét, 
hogy ilyen emberekkel vagyunk körülvéve. Tudják nagyon jól, hogy hogyan kerültek 
be a bérházakba. Ezért kellene megnézni a tulajdoni lapokat, a lakhatási 
viszonyokat, a lakónyilvántartásokat. Az önkormányzatnak olyan sok rendelet van a 
kezében, amivel ezeket felül tudná vizsgálni és meglehetne oldani. Szeretné kéri, 
hogy mivel ezeket a közüzemi cégeket végigfutva már többször megkapta azt, –
legutóbb a MIVIZ Rt-től –, hogy az épület üzemeltetését a MIK Zrt. látja el. A MIK Zrt-
nek egy forintot nem fizetett, semmilyen költséget, semmilyen dolgot nem intéztetett 
el, akár egy szennyvíz-dugulástól kezdve semmit. Akkor a MIK Zrt. vezetése legyen 
szíves kiadni neki azt az igazolást, azt a jegyzőkönyvet, vagy egy megbízó levelet, 
amivel ő igazolja, hogy azokat az épületeket, ahol lakik ő üzemelteti. Milyen 
jegyzőkönyve van neki erről? Tudni illik a házfelügyelő a lakásokat – nagyon okosan 
– bérbe adja. Ezek után a házfelügyelő lakásokból bérleti díjakat vesz fel, ami az én 
– úgynevezett – osztatlan közös tulajdonom. De a szennyvíz-csőtörést, szennyvíz-
dugulást neki kell megoldania. Hol van akkor a MIK Zrt.? Miért nem vállalja a 
szennyvíz-cső cseréket, miért nem vállal felelősséget ugyanúgy a fészekrakókkal 
kapcsolatban, ugyanúgy ezekkel a munkálatokkal kapcsolatban? Miért nem áll már ki 
eléje az a MIK Zrt. vezetője, aki azt mondja, hogy neki van egy jegyzőkönyve, hogy 
az épületet ő üzemelteti? Meddig fogják még ezt elhallgatni? Nagyon okosan 
megoldották, mert az úgynevezett vízleolvasási leporellót, a MIVIZ Zrt. átadja a MIK 
Zrt-nek, mert hogy ő látja el a közös képviseletet. Hol az a bátor ember, aki ideáll és 
azt mondja, hogy ő látja el a közös képviseletet? Hol vannak ezek az emberek? Csak 
oda nem mernek jönni és nem merik felvállalni, amikor most is szembe kellett állnia a 
cigányokkal, meg az ilyen-olyan emberekkel, tudniillik rá küldtek egy olyan nagy 
hatalmas debella embert, mint a nagyszekrény, hogy majd ő megmutatja, hogy nem 
fogok én ott intézkedni, nem fogok ott csinálni semmit. Majd jön a MIK Zrt. Akkor 
most már meg is van félemlítve, most majd mindenki rajta tör pálcát, holott fizetni 
nem akar. Most már így kell, hogy félelembe éljen? Meddig kell még neki ezt 
hallgatnia és így intézkednie a városba, hogy mindenki elhallgatja ezeket a 
törvénytelenségeket? Van rá megoldás? Van. Csak oda kellene figyelni a jövőben 
azokra az emberekre, akik az okiratokat hamisítottak. Neki van róla jegyzőkönyve, 
van mindene, amivel az épületet üzemeltetheti. Több kátyú van azon a térségen, 
ahol lakik és több olyan járda, lépcső, ami baleset-veszélyes. Megkérte a területi 
Képviselő Urat, hogy legyen már szíves és ezt nézesse meg. Azt mondta, hogy nincs 
pénz rá. Elhiszi, hogy a város költségvetése hiányos. Azért írta azt, hogy 
körbetartozások és a költségvetés hiánya. Ha itt körbevizsgálják ezeket a dolgokat, 
hiányosságokat, akkor a városnak lesz több pénze és abból talán több pénz fog jutni 
a közmunkára, a járdákra, az úticélok rendbe tételére, a beleset-veszélyes korlátok 
rendbetételére. Mert ha valaki leesik egy korláton, ami el van rozsdásodva és el van 
érve, akkor ki fogja annak a táppénzét fizetni? Vagy a járdán, amikor elesik egy idős 
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ember, mert volt rá példa nem egyszer, nem kétszer, ki fogja annak a gyógyítási 
költségeit fizetni? Olyan hiányosak a járdák. Ilyenekre nincs pénz? Akkor nem kell 
annyi bulit szervezni. November 2-ától bekapcsolták a díszkivilágítást, csodálatos 
szép, nem azt mondja, hogy nem, de november 2-án, nem volna ez még korai? 
Mennyi pénz maradna bent a város költségvetésébe? Nagyon sok, amit más 
dolgokra, olyan szociális dolgokra lehetne fordítani, amiből az embereknek az 
élelmezését, ilyesmit lehetnek finanszírozni. Köszönte, hogy meghallgatták. 
 
Dr. Mihalecz Péter jegyző megköszönte a felszólalást.  
 
Káli Sándor polgármester elmondta, hogy adventi ügyekben intézkedni fognak, 
mert ő is meglepve látta tegnap, hogy néhány helyen égnek. Úgy gondolja, hogy akik 
felszerelték, azok bekapcsolták a rendszert. Kéri a kollégáit, hogy nézzék meg. 
Mindenki tudja, hogy Advent első vasárnapján fogják ezt felgyújtani. A többi 
problémával kapcsolatban: miután képviselő korától kezdve nagyon sokat 
beszélgettek Honvédné Marikával. Egy részére azt tudja mondani, hogy azok a 
gondok, amiket felsorolt, azok sajnos ismétlődő gondok. Egy része az úgy látja, hogy 
az elmúlt időszakban jelentősen meg növekedett. Azt kéri és lassan el is jutnak arra 
a pillanatra, amikor megkéri – miután felmerült a MIK Zrt-nek  is a neve és a 
közlekedésnek is, hogy – amíg együtt vannak, akkor ezeket a válaszokat tegyék már 
meg.  
 
Sebestyén László képviselő elmondta, hogy a Pacsirta utcával kapcsolatban 
megtalálta azt az anyagot, amit a fogadóóráján is elmondott.  
 
Káli Sándor polgármester kérte, hogy írásban adja ezt le. Elmondta, hogy először a 
közlekedéssel kezdenek, utána Németh Zoltánnak adná át a szót. Fleskó Gábor 
Úrnak átadta a szót.  
 
Fleskó Gábor projektigazgató köszöntötte a megjelenteket a közmeghallgatáson. A 
közlekedési vállalatot érintő kérdésekkel kapcsolatban: köszöni az észrevételeket, 
először is Magyar Pálné részéről, aki a lyukóvölgyi közlekedésükben kifejtette, hogy 
a buszközlekedés most már elfogadható és megfelelően tudnak közlekedni. Néhány 
esetben fordul elő, hogy babakocsival nem tudnak felszállni. Nekik alapvetően az a 
feladat, hogy folyamatosan és jó minőségben biztosítsák a közlekedést a vonalaikon. 
Az a néhány eset, amikor már szóló, vagy kisebb kapacitású járművel kell 
kiszolgálniuk egy területet, az valószínűleg műszaki meghibásodás miatti csere, vagy 
éppen a forgalom igényének megfelelően kisebb kapacitású járműveket kell betenni. 
Egy szoros költségek, keretek között gazdálkodnak. Kéri szíves megértésüket, hogy 
ha ilyen előfordul. Részéről azt tudja megígérni, hogy a járművezető kollégák 
figyelmét felhívják arra, hogy olyan esetekben, amikor babakocsival közlekednek, 
akkor felhívják az utasok figyelmét, hogy segítsék a babakocsival közlekedők 
lejutását, illetve feljutását a járműveikre. Jávori György Úr két felvetést tett a 14-es, 
14/H-s busz megállóival kapcsolatban. Erre most nem tud válaszolni. Azt kéri, hogy 
adja meg az elérhetőségét és megkeresik kollégái és felveszik vele a kapcsolatot. 
Közösen a rendőrséggel, a város illetékeseivel a területeit megvizsgálják, hogy 
valóban fennállnak-e ezek gondok. El szeretné mondani, hogy rendkívül nagy 
kapacitású járműveikkel még a nagy terjedelmük miatt is, aránylag rugalmasan, jól 
tudnak közlekedni. Ehhez természetesen nem csak a megálló helyei, hanem a 
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forgalomban mást résztvevők hozzáállása is szükséges. Biztosítani kell ezen nagy 
járműveknek a mozgásterét. Megköszönte a szót.  
 
Dr. Mihalecz Péter jegyző megköszönte a hozzászólást. Felkérte Németh Zoltánt a 
MIK Zrt. részéről, hogy a felmerült kérdésekre válaszoljon.  
 
Németh Zoltán szolgáltatási igazgató-helyettes megköszönte, hogy szót kapott. 
Annyit szeretne elmondani az elhangzottakkal kapcsolatban, hogy szeretne egy 
tévhitet eloszlatni. A MIK Zrt. vállalkozási alapon mintegy 300 társasház közös 
képviseletét látja el. Szeretné hangsúlyozni, hogy a közös képviselők, azok a 
tulajdonosok érdekében intézik a társasházak ügyeit, a tulajdonosok felhatalmazása 
és a tulajdonosok döntése alapján járnak el. Ennek megfelelően vannak olyan 
társasházak, ahol sok a kintlévőség és sok a lakókkal, a tulajdonosokkal való 
probléma. Minden esetben a közös képviselők megteszik azokat a szükséges 
intézkedéseket, végrehajtásra adják azokat az ügyeket, ahol nem fizetik a közös 
költséget, hogy valamilyen tartozásuk van. De hozzá kell tenni, hogy ezeknek az 
ügyeknek a menete nyilván nehéz, lassú és sok esetben nincs miről behajtani a 
tulajdonos részéről. Az önkormányzati tulajdont érintő lakások esetében az, hogy a 
közös képviselőkön kívül, az önkormányzati lakások után a MIK Zrt. fizeti a 
társasházaknak a költséget. Olyan, hogy egy társasházban meglévő önkormányzati 
lakás után a társasház nem kapná meg a közös költséget, ez nem fordulhat elő. Ezt 
a MIK Zrt. minden esetben átutalja. Felvetődött korábban a bérleti szerződések 
kérdése. Ezzel kapcsolatban csak annyit szeretne elmondani, hogy természetesen a 
bérleti szerződéseket az érvényes jogszabályok alapján és a helyi rendelet alapján 
kötik meg. Aki a bérleti szerződésben foglaltakat nem tartja be, természetesen 
legyen az akár lakásbérleti szerződés, vagy garázsbérleti szerződés, termem bérleti 
szerződés, minden esetben megteszik azokat az intézkedéseket, felmondják ezeket 
a szerződéseket, és amennyiben a szerződés felmondása során az érintett bérlő 
nem hajtja végre, nem tesz eleget, akkor ezt peres úton érvényesítik. Jelen 
pillanatban 500 olyan peres ügyük van, amely bírósági végrehajtásra vár, tehát ez 
nem egy egyszerű folyamat. Mint ahogyan elhangzott korábban is, eléggé lassú és 
körülményes ezeknek a végrehajtása. Megköszönte a szót. 
 
Dr. Mihalecz Péter jegyző megköszönte a hozzászólást. Megállapítja, hogy Dr. 
Bakk Richárd Alezredes Úr szólni kíván. Átadta a szót.  
 
Dr. Bakk Richárd rendőr alezredes pár szóban kívánt reagálni a felvetésekre. Egy 
Hölgy vetette fel, hogy gyakran azt a választ kapják, hogy nincs autó, nem tudnak 
rendőrt a helyszínre küldeni. Sajnos azt kell, hogy mondja, hogy van olyan eset, 
amikor várni kell arra, hogy a rendőr kimenjen. Rengeteg bejelentés kapnak. Nincs 
annyi rendőr, hogy mindenhol legyen, miden utcasarkon. Természetes, hogy 
súlyozniuk kell a bejelentések között. Ilyen előfordul, ez mindenhol a világon 
megszokott dolog. Sajnos jobb lenne több rendőr. Ha több rendőr lenne, akkor a 
reakcióidejük lerövidülne, jobban le tudnák fedni a várost. Ez rajtuk kívül álló ok, nem 
ők tudják szabályozni, hogy mennyi rendőr legyen, ez objektív kategória. De kevesen 
örülnének náluk jobban, ha több rendőr lenne. Nem említették, de megelőzné, hogy 
néha van olyan, hogy a 107-es segélyhívó számot nem veszik fel, vagy későn veszik 
fel. Ennek nem az az oka, hogy nincs rendőr a készülék mellett, aki felvegye, hanem 
ha egyszerre befut 10 hívás, nincs ott 10 rendőr, aki minden hívást egy időben tudna 
kezelni és addig a rendszer várakoztatja a hívását annak, aki később telefonált. De 
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őt is felveszi a kollega és el fogja látni a feladatát ezzel kapcsolatban is. Megnyugtat 
mindenkit, hogy reagálnak mindenre, lehetőségeikhez képest minél hamarabb, minél 
gyorsabban. Lyukó völgyi problémával kapcsolatban: Régebben rengeteg nyomozó 
portyában vett részt Lyukóban és előtte is ment át vaddisznó, a Lada Niva előtt. Ez 
vadász terület, a fenti gerincen túli terület. Lövéseket tehát lehet hallani, ez megint 
csak a rendőrségen kívül álló ok. Bábonyibérc kérdésköre: hulladékgazdálkodás 
rendjének megsértése miatt több esetben folytattak eljárást. Szabálysértés más 
szakhatósághoz tartozik. Bűncselekményi szint akkor valósul meg, hogy ha annyira 
szennyezik a környezetet, ami maradandó károsodást okoz. Gondol itt 
akkumulátorra, olaj-savra, ilyesmikre. De tesznek a probléma ellen. Hétvégi házak 
kérdésköre: a Napfürdő utca és a Feszti utca végében valóban ott is vannak hétvégi 
házbetörések. Gyakorlatilag ez a hétvégi házas terület. Földút köti össze 
Lyukóvölggyel. Onnan megközelíthető, elkövetők járnak oda-vissza. Erre azt tudja 
mondani, hogy nem csak a járőrök, de a nyomozók is járnak oda, ha van ott telke, 
akkor nyomozókat is látnia kellett ott. Gyakran szerveznek nyomozó portyákat 
éjszaka is, hétvégén is és több elfogással is büszkélkedhetnek. Tehát tesznek az ügy 
érdekében. Nem tudnak minden bűncselekményt felderíteni. Ilyen rendőrség nincs a 
világon, de azon vannak, hogy minél többet fel tudjanak deríteni, illetve megelőzni. 
Ezeknek a nyomozó portyáknak nem elhanyagolható bűnmegelőzési vonzata is van. 
Látják az elkövetők, amikor rendőr van a területen és kevesebb a bűncselekmény. 
Érezik, mert kevesebb feljelentés érkezik utána. Fakivágás: Nem tudja a konkrét 
ügyet, ezért erről nem tud beszélni. Annyit el tud mondani, hogy ha ez egy bérelt 
területen történt, akkor ott volt egy polgárjogi szerződés. Ez megint csak nem egy 
rendőrségi kategória. Amennyiben pedig az idős úrnál fegyvert láttak, ha rendőrök 
találtak volna ilyen, akkor nyilván eljártak volna, mert ez igen súlyos bűncselekmény, 
hogy ha valaki engedély nélkül, vagy az engedély kereteit túllépve tart magánál 
lőfegyvert. Ez kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Nyilván 
akkor a rendőrök ilyet nem realizáltak. Amennyiben Önöknek erről tudomása van, 
akkor bejelentést tesznek, ki fogjuk vizsgálni, mert a rendőrségnek is elemi érdeke, 
hogy ne legyenek gazdátlan, szabad fegyverek olyan embereknél, akiknek erre nincs 
jogosultsága. Összességében még annyit foglalna össze, - nem tudja lesz-e még 
őket érintő probléma -, hogy Miskolc közbiztonsága szubjektív. Tehát számokkal 
hiába tudja alátámasztani sok mindent, hogy nagyvárosi kategóriában egyáltalán 
nem rossz Miskolcon a bűnözés helyzete. Hasonló volumenű városokban sokkal 
rosszabb a helyzet. Akinek a sérelmére bűncselekményt követtek el, nyilván ez nem 
fogja vigasztalni, mert ő másképpen látja. Azt tudja mondani, hogy az ténykérdés, 
hogy a számok azt mutatják, hogy nem rosszabb itt a helyzet Miskolcon, mint más 
hasonló nagyvárosokban. A felderítés terén, ami nem csak azért fontos, hogy 
büszkék legyenek, hogy mennyi elkövetőt fogtak el, mert a felderítésnek van egy 
bűnmegelőzési vonzata is. Egyrészt ez általános, mert látják az elkövetők, hogy 
veszélyekkel is jár, ha valaki a bűn útjára lép, mert börtönbe lehet kerülni. Másrészt 
van egy a konkrét bűnmegelőzési vonzata is, amikor az adott elkövetőt sikerül egy 
hosszabb-rövidebb időre kivonni a forgalomból. Ezeket nem szabad figyelmen kívül 
hagyni. Nagyon meg lehet érezni, amikor egy-egy elkövetői kört kivonnak a 
forgalomból, hogy azon az adott területen visszaesik a bűncselekmények száma. Ez 
a terület lehet akár földrajzi terület, mert helyekhez is kapcsolódik, de lehet 
bűncselekmény kategória is. Tehát a csendháborításokhoz nem érnek ki mindig 
időben, ilyen előfordul. Erre sajnos a jövőben is lehet számítani. De amíg idős 
emberekre törnek rá éjszaka és megverik, megkötözik és kirabolják őket, addig ez 
nyilván megelőzi azt az ők értékrendjükbe, de szerinte mindenkijében. Ezekre a 
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súlyos bűncselekményekre hamarabb reagálnak. Történtek ilyenek sajnos az utóbbi 
időben Miskolcon és vonzáskörzetében. Ezeknek a bűncselekményeknek az 
elkövetői mára már rács mögött vannak. Tehát van egy fontossági sorrend, mert kell, 
hogy legyen, mert nincsenek annyian, hogy minden apró jogsértés mellé rendőr 
álljon. Ez utópia, ilyen soha nem is lesz. Nyilván megpróbálják a tőlük telhetőt 
megtenni, de súlyozniuk kell a jogsértések kapcsán. Megköszönte, hogy 
meghallgatták. Elmondta, hogy amennyiben lesz még hozzájuk intézett kérdés, akkor 
természetesen válaszol rá.  
 
Dr. Mihalecz Péter jegyző megköszönte Alezredes Úr hozzászólását. Elmondta, 
hogy a következő felszólaló Dr. Horváth Béla Miskolc, Görgey A. út 12. szám alatti 
lakos. 26 db témát kíván a közmeghallgatáson érinteni. Átadta a szót.  
 
Dr. Horváth Béla miskolci lakos kérte, hogy szíveskedjenek tájékoztatni, hogy 
2002-ben mennyi volt a város adóssága, mennyi jelenleg a város adóssága, mennyi 
volt a város kötelezettség-vállalása 2002. év végén és mennyi jelenleg? Gondol ebbe 
a jelenleg PPP programban való részvételre. Másik kérdése Jegyző Úrhoz szól. Úgy 
látja, hogy megint nagyon kevesen vannak jelen a képviselők közül. Szeretné, hogy 
ha bemondaná, hogy hány képviselő van jelen és mennyinek kellene jelen lenni. Ha 
erre megkapja a választ, akkor folytatja.  
 
Dr. Mihalecz Péter jegyző elmondta, hogy akkor, amikor megkezdték a 
közmeghallgatást, akkor folyamatosan történt a jelenléti ív aláírása. Mivel 
tanácskozóképes jelenleg is a közgyűlés, ezért folytathatják.  
 
Dr. Horváth Béla miskolci lakos megkérdezte, hogy hánya vannak pontosan. A 
számot kérdezte.  
 
Dr. Mihalecz Péter jegyző megkérdezte, hogy félóránként, negyedóránként, vagy 
tízpercenként gondolta Horváth Úr?  
 
Dr. Horváth Béla miskolci lakos nem úgy gondolta, hanem a kezdetnél és most 
mennyien vannak jelen. 
 
Dr. Mihalecz Péter jegyző türelmet kért, hogy meg tudja mondani Horváth Úrnak 5 
perces intervallumokba. A jelenléti ív szerint 26 képviselő van jelen. Miután ez a 
többség, ezért a tanácskozás folytatható. A tanácskozóképesség folyamatosan 
biztosított.  
 
Dr. Horváth Béla miskolci lakos megkérdezte, hogy 26 fő van jelen?  
 
Dr. Mihalecz Péter jegyző elmondta, hogy a tanácskozóképességhez nem 26 fő 
kell, hanem attól kevesebb, így folytathatjuk. 
 
Dr. Horváth Béla miskolci lakos megkérdezte, hogy 26 fő van jelen?  
 
Dr. Mihalecz Péter jegyző elmondta, hogy nem 26 fő van jelen, de ez a beszélgetés 
Horváth Úr idejéből megy. Tájékoztatta, hogy kettő perce maradt a felszólalásra.  
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Dr. Horváth Béla miskolci lakos megkérdezte, hogy most hány fő van jelen? Ez 
nyilvános adat.  
 
Dr. Mihalecz Péter jegyző elmondta, hogy most jelen van 16 fő.  
 
Dr. Horváth Béla miskolci lakos megkérdezte, hogy az adósság kérdésére milyen 
választ kap. 
 
Káli Sándor polgármester egy másik kérdésére válaszolva elmondta, hogy az 
adataik nyilvánosak, azokat az Interneten pontosan meg lehet keresni. Ez egy másik 
kérdezőnek a kérdése. Ezek nyilvánosak az adatok. Azt tudja mondani, hogy a 
Horváth Úr direkt kérdése arra vonatkozott, hogy 2002. Ezzel ő most találkozott, de 
tudja mondani azt, hogy a 2009. IX. 30-ai adat a beruházási és fejlesztési hitelek az 
14,1 milliárd, a fejlesztési céllal kibocsátott kötvény 8 milliárd. A 2002-es adatra 
írásban tud válaszolni.  
 
Dr. Horváth Béla miskolci lakos megköszönte a válaszadást. Elmondta, hogy 
Polgármester Úr országgyűlési képviselő. Elhangzott egy csomó olyan kérdés, 
melyre azt válaszolta, hogy bizony szigorítani kellene a törvényeket. Megkérdezte, 
hogy van-e valami akadálya annak, hogy Ön és a többi képviselő, aki a várost 
képviseli a Parlamentben, tegyen ez ügyben előterjesztést, egy törvényt. A 
kasszafúró technika fejlődésével jobb, hogy ha azt megelőzően fejlődik a 
törvényalkotás. Független attól, hogy különböző, mióta elhangzott ez a kifejezés, 
hogy megélhetési bűnözés, vagy ma hallotta itt az egyik képviselő mondta: 
öntörvényű autósok. Megkérdezi, hogy hová jutnak, hogy ha mindig a törvénykövető 
állampolgárok alkusznak meg és a számonkérés elmaradt. Főleg erkölcsi 
kérdésekről is szó van, ezért ajánlja mindenki figyelmébe a „Gazdaság és erkölcs” 
című kötetet, amit Muzsai István írt és a „Szeretet az igazságban” című enciplikát, 
amely napjaink erkölcsi és egyéb fejlődési kérdéseivel foglalkozik. Érdemes ezekkel 
a gondolatokkal foglalkozni. Súlyos mulasztásban vannak, hogy ezek a témák ide 
vezették az országot. A továbbiakban, miután erősen korlátozva van, bár most 
tételesen írta, hogy hány percig beszéltek a közmeghallgatottak, hány percig 
hangzott el a válasz, ezt majd ki fogja tételesen munkálni és eljuttatja az 
ombutsmannak és a közigazgatási hivatalhoz, hogy lássák, hogy ennek a 
közmeghallgatásnak a formalitásokba burkolódzó lendülete a meghatározó. Csak a 
címeket tudja felsorolni, aztán majd írásban elküldi az anyagot szerkesztett formába. 
Első témája a közmeghallgatás és a közmeghallgatások hatékonyságával 
foglalkozik. Általában nem szokott érdemi válaszokat kapni, formális válaszokat 
kétség kívül minden esetben kapott, de azzal nem sokra ment. A második kérdése a 
gazdaság és a közügyek állapota. Az elmúlt hónapokban azzal foglalkozott elméleti 
tanulmányok keretében, hogy a közügyek hogyan is alakulnak. Közügy, közhely, 
közkórház, közüzem, közművek, közút, közhivatal, közjó, több mint 100 ilyen 
kifejezés van, melynek a hatékonyságával és értelmezésével nagy bajok vannak. A 
harmadik téma a gazdaság és erkölcs. Említette. Negyediket szintén. Az ötödik a 
válság kérdése. Azt tisztelettel javasolná – minden tételhez meg fogja tenni javaslatát 
is – hogy megjelent egy a füzet, amiben Polgármester Úr egy oldalt szánt az 
olvasónak. Itt megjelenik egy olyan, hogy növekvő közbiztonság. Ez az amerikai 
sheriffeknek a jelvénye. Nem tudja, hogy helyes volt-e. De egy történeti egyháznak is 
szimbóluma lehetne. Jó lenne, hogy ha a magyar közbiztonsági szervek emblémája 
jelent volna meg. Egyébként a füzetben több olyan megállapítás van, ami úgy érzi, 
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hogy „piár” jellegű. Jó lenne, hogy ha annyit tennének az ügyek megjavítása 
érdekében, mint amit a „piárra” fordítanak városukban. Úgy látja, hogy itt arány-
eltolódások vannak. Hatodik kérdés a zajhatás kiszűrése. Ezek a bizonyos 
öntörvényű autósok közül nagyon sokan és egyre többen olyan zajjal közlekednek 
éjjel-nappal a városban. Bekérte, mert egyeztetett az ökológiai intézettel és van egy 
újságcikk is ez ügyben, hogy a zajkommandó hogyan működik. Ezt nem lehet 
nyomon követni. Ezeket az autósokat ki kellene szűrni a forgalomból, mert 80 
decibelt meghaladó a hangja éjjel-nappal. Nem hiszi, hogy a XX. Században nem 
volna olyan mérőberendezés, amivel ezt ki lehetne szűrni. Ez tarthatatlan, nem lehet 
a Görgey Artúr utcai szobába megmaradni. Fölriadnak éjjel. Hetedik témakör a 
közlekedés. Ezen belül az autóbusz járatok, a Szemere átépítése. Polgármester Urat 
kéri, hogy tegye meg, szálljon ki egyszer a gépkocsijából, hogy ott a keleti járdánál 
mi történt. Egy botrány. Nem szabad átvenni. De ezt történt korábban a Görgey utca 
másik szakaszán is. Az útszegélyt úgy rakták le, hogy mögötte 10 cm-el igazodtak a 
járdához. A víz nem tud elfolyni. A járművek egy része átpattan ezen, hagy nem 
folytassa. Nem akarja sem Polgármester Urat, sem magát felbosszantani. Az 
autóbuszok felszállása, leszállása idős embereknek, gyerekes anyáknak 
gyerekkocsival tarthatatlan a helyzet. Ezen lehetnek segíteni. A temetői forgalom az 
elmúlt halottak napján szörnyűséges volt. Három temetőbe érdekelt, de mindenütt 
rosszabb volt a helyzet a korábbinál. Nyilván ez a gépkocsi telítettséggel is 
összefügg. A Búza tér és a Vásárcsarnok környezete a nyolcadik témaköre. Az 
Alpolgármester Úr – aki most nincs jelen – az Avasi tornacsarnok ügyében az Észak-
magyarország november 13-ai számában azt nyilatkozta, hogy „amikor a 
szomszédba lévő Avasi lakótelepet tervezték, akkor arra nem gondoltak, hogy az itt 
élők kulturális és sport igényeit is ki kell majd elégíteni”. Mondta Fedor Vilmos. Nem 
régiben – sajnálja, hogy nincs itt, nem tudja szembesíteni, de akkor is elmondta 
volna, ha itt van – került átadás az Avasi Gimnázium színházterme, ahol sport, 
koncert lehetőség is van. Tegyék meg, hogy olvassák el a Településfejlesztés című 
folyóiratban 1983-ban az első és második számban megírta a Avasi lakótelep 
történetét, hogy mikor, ki, mit csinált, döntött benne. Ott mindennek meg volt a helye 
pontosan. Ki volt méretezve a sportpályától kezdve minden. Lépten-nyomon 
felborították. 6-8 ezer lakást javasoltak a műszakiak az Avasi lakótelepre, ma már 13. 
ezer lakás van ott. Hogy lehet ilyeneket mondani? A Szenpéteri kapu nyugati 
oldalán, a városrészben most szüntetik meg azt a sportpályát, ami annak a norma 
szerinti területe. Most akarják eladni. A tizedik kérdése a közterek, kamerák, 
garázdálkodók. Az Észak november 13-ai és 17-ei számában jelentek meg ezek az 
írások a városüzemeltetésről. Részletesen le fogja írni, hogy mi a gond. Ezek között 
tervezési, kivitelezési és ellenőrzési hibák tömege van. Gépkocsi-tárolók mennyisége 
nem elegendő a norma szerint. Annak ellenére, hogy az önkormányzat alkotott egy 
rendeletet, amely feloldotta a feszültséget.  
 
Dr. Mihalecz Péter jegyző felhívta Horváth Úr figyelmét, hogy a mai közgyűlésen 
még szeretne már is hozzászólni.  
 
Dr. Horváth Béla miskolci lakos elmondta, hogy tudja. A figyelmeztető jelzésekből 
összeszámolta, csak tizet, ami az elmúlt időben vészjóslóan szaporodik. Legutóbb a 
Szemere utcai csomópontban volt a díszburkolat előtt, másfél éve megtörtént. Tudja, 
hogy Jegyző Úrnak nehéz szembesülni ezekkel a problémákkal, de ez egy felelősség 
része. A városlakónak és a polgárnak évente egy alkalommal, ez az egyetlen 
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lehetősége van. Mondja meg neki, hogy hol írhatja le, hogy ha valamivel nem ért 
egyet, ami a különböző lapokban hazugságként megjelenik? 
 
Dr. Mihalecz Péter jegyző tájékoztatta Horváth Urat, hogy vannak havonta 
képviselői és tisztségviselői fogadónapok, ahol elmondhatja azt, ami most a kezében 
van papíron.  
 
Dr. Horváth Béla miskolci lakos elmondta, hogy igen, de azt mindenki elfelejti, 
senki nem hallja, mert a nyilvánosságot kizárják belőle. Akadálymentes közlekedés a 
Pályaudvar előtti téren. A Szinva-teraszon tegnap este számolta össze, 15 burkolati 
hiba. Tessék megnézni alkalomadtán, hogy pereg a burkolat. A kórházban és az 
ifjúsági házban a mosdó és a wc állapota kriminális. Legutóbb az ifjúsági házban, 
amikor a panel-megbeszélés volt egyetlen piszoár sem működött. Szakmai 
továbbképzésre küldjék el az apparátus dolgozóit. A panel-konferenciára, amely a 
múlt héten volt, vagy azt megelőzően, csak a három előadó volt jelen. A fák, 
facsoportok helyzete, tervek nyilvánosságra hozása, viták a tervekről, a város 
népességének fogyása és a területbővítés, takarékosság, díjak elismerése, lakossági 
kapcsolatok és a tapolcai problémák és a javító szolgálat. Ezek lesznek abban a 
beadványban, amit ismételten megtesz. Nagyon szép gyűjtemény. Moldova kár, 
hogy vele nem tudott beszélni. Nem olvasta a könyvét, de majd el fogja a 
reflexiókból. Vette a jelzést. Mindenesetre úgy érzi, hogy Polgármester Úrnak sok 
mindennel kellene érdemben foglalkozni, ezekben az írott és nem a városi normákat 
betartó állampolgárok viselkedése ügyében tegyen hathatós intézkedést még most a 
ciklus végén. Szavaztassák meg, mert e nélkül nem fognak előrébb jutni. Tenni kell 
valamit és nem hallgatni tovább. A becsületes állampolgárok ezt várják Öntől, 
Önöktől. Megköszönte a türelmet.  
 
Dr. Mihalecz Péter jegyző megköszönte Horváth Úrnak a felszólalását. Kérte, hogy 
írásban juttassa el az anyagot, melyre írásban megkapja a választ. Elmondta, hogy a 
következő felszólalásra Szemes István, Miskolc, Major u. 3. szám alatti lakos 
jelentkezett a Bábonyibérc ügyében. Átadta a szót. 
 
Szemes István miskolci lakos köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy már 
többen is elmondták előtte, amit mondani szeretett volna. Teljes mértékben tisztában 
vannak azokkal a helyzetekkel, dolgokkal, amik vannak a városban és még sem 
tesznek semmit. Mint Magyarország egyik legnagyobb városának polgármestere, 
országgyűlési képviselő az utóbbi 8 évben miért nem kezdeményezett valami 
hasonló dolgot, mint például a szociális kártya, vagy közmunka, vagy bármi egyéb, 
amivel ezek a tarthatatlan állapotokkal valamit kezdett volna? Másik a Bábonyibérc 
ügye. Ezt a problémát már 2007-ben és 2008-ban is elmondta. Sebestyén 
önkormányzati képviselő úr 12-szer interpellált már ez ügyben. Önkormányzati 
fogadóóráján 2006. óta mindennapos ez a probléma. A közterületen lévő hulladék-
lerakás megszűnni látszik annak köszönhetően, hogy hetente három konténert 
ingyenesen elszállítatnak, illetve a területőrök a konténerbe rakatják a hulladékot. Itt 
felvetődik az a kérdés, hogy miért nem kérdezik meg a szemetet oda hordó 
emberektől, hogy miért oda viszi a saját udvaráról a szemetet, miért nincs kukája. 
Mert így az a törvény, mely szerint mindenki saját költségén gyűjtse össze a 
hulladékot nem valósul meg. Azzal, hogy a végtelenségig fogják biztosítani a 
konténert az adófizetők pénzéből, ez hosszútávon tarthatatlan. A problémák, mely 
jelen esetben is fennállnak és nem oldódtak meg maguktól, illetve tényfeltárás sem 
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kezdődött az önkormányzat részéről, ebből kifolyólag megoldás, intézkedés sem. A 
saját udvarukon történő szemét-elhelyezés kezelésének ellenőrzése önkormányzati 
feladat. Úgy szintén az utcán folyó szennylé, a szigetelt udvari wc, a szippantatás 
ellenőrzése jegyzői feladat. Tisztában vannak, hogy Jegyző Úrnak 5.000 féle 
ellenőrzése van, de törvény itt úgy rendelkezik, hogy az Ő felelőssége. Az itt lakó 
gyerekek közül sokan egész évben – a körülményekből kifolyólag – tetvesen, 
ótvarosan járnak iskolába, ez ÁNTSZ feladata. Kötelező közszolgáltatások 
igénybevételének ellenőrzése, kutyák bejelentése, veszettség elleni oltások 
ellenőrzése szintén önkormányzati feladat. Lakhatási engedély kiadása, tűrése 
hogyan lehetséges ahol sem víz-, sem szennyvíz nincs. Áramlopás. Ezen problémák 
nem csak itt jellemzőek, hanem a város nagyon sok pontján, amiről már volt szó. Azt 
tudja megállapítani, hogy a folyamatos jelzések ellenére az önkormányzat nem 
teljesíti törvényes kötelezettségeit és mivel ember alkotmányos alapjogai a tiszta, 
biztonságos környezethez, emberi méltóságához, pihenéshez való jogai súlyosan 
sérülnek, így az önkormányzat alkotmánysértő. Ezt alátámasztja az 1990-es 
önkormányzatokról szóló törvény 93.§-a, mely tartalmazza, hogy ennek általános 
megnyilvánulása az, hogy tartósan nem teljesíti a törvényben megjelölt feladatát és 
hatáskörét. Ezt kimeríti. Az önkormányzatnak az alkotmányellenes működés 
fenntartása nem veszélyeztetheti a lakosság érdekeit, tehát a szükséges 
intézkedéseket azonnal meg kellene hozni. Az volna az egyik lehetőség, hogy az 
alkotmánysértő állapotokat megszüntessék. Ezeket tudnia kellene az önkormányzat 
vezetőjének is, tehát így a hivatali kötelesség elmulasztásáról is beszélhetnek. 
Amennyiben ez nem történik meg, a másik megoldás az önkormányzat feloszlatása, 
mely egyébként a belügyminiszter kötelezettsége, amennyiben az ügyészségi 
vizsgálat azzal a megállapítással zárul, hogy az alkotmányt megsértik. Megköszönte 
a szót.  
 
Dr. Mihalecz Péter jegyző megköszönte a felszólalást. Három rövid mondatot kívánt 
elmondani. Az egyik, hogy Sebestyén László Képviselő Úrral kapcsolatos felvetését 
itt nem tárgyalják meg. Képviselő Úr majd reagálni fog. A másik a Bábonyibérc. Az 
Ön által hivatkozott – ha jól emlékszik – önkormányzati törvény 93.§-át mondta. A 
központi állami szerveknek a helyi önkormányzatokkal kapcsolatos feladata és 
hatásköre a szakasz címe. Ezen belül az Országgyűlés törvényben az alábbiakat 
szabályozza. Szól az Országgyűlés feloszlatásáról, valamint arról, hogy az 
Országgyűlés miben dönt az állami területi tagozódásról. Ez az a jogszabály hely, 
amit Ön felénk intézett. A többi kérdésére írásban fog válaszolni. Megállapította, 
hogy Sebestyén Képviselő Úr szólni kíván a Bábonyibérc ügyében. Átadta a szót. 
 
Sebestyén László képviselő köszöntötte a jelenlévőket. Már elmondta, minden 
közgyűlésen el szokta mondani a Bábonyibérccel kapcsolatos problémáit. Amit már 
említette szóban, írásban be szokott adni különböző beadványokat fényképekkel 
mellékelve. Az igazsághoz hozzátartozik, ami probléma és már az előbb is említette, 
hogy az adófizető állampolgárok pénzén kell rendet rakni olyan emberek után, akik 
gyakorlatilag igazán nem is ott laknak, nem is ott élnek. Illegális beköltözők, 
bevándorlók erre a területre. Ezzel sajnos kényszerpályára kerülnek. Ő maga is 
szokott a képviselői alapjából a konténereket finanszírozni, tudja, hogy az 
önkormányzat is szokott ilyeneket finanszírozni, illetve a Városgazda Kht. is szokott 
ilyen tevékenységet végezni. A helyzet viszont, hogy ha ott nem juttatják ezeket az 
embereket lehetőséghez, akkor újrakezdődik az ami volt, hogy három méter 
vastagságban lesz a Bábonyibérc záportározó oldalán a szemét. Azt tudják, hogy 
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tavaly 250 m3 szemetet szállított el onnan a Városgazda Kht. Az idén végre ki lett 
takarítva gyakorlatilag az egész Bábonyibérc. Most már egy-egy vödörnyi szemét itt-
ott szokott lenni, de ezek már messze nem olyan volumenűek, mint voltak. A 
megoldás az az, hogy ott folyamatosan járőrözni kellene. Végül is a település 
őrséggel előre jutottak valamit, de ezt sem látja végleges megoldásnak. A maga 
részéről jobban szeretné, hogy ha részben megoldódna az a probléma, hogy akinek 
nincs ott keresni valója, nincs lakhelye, vagy nem olyan ingatlanba lakik, ami a 
lakhatáshoz eleve szükséges, azoknak más megoldást kell keresni, mert sajnos ezek 
az emberek, akiket az előbb említett, bevándorló, beköltöző emberek, akik uzsorások 
elől bejönnek vidékről - tudja konkrétan, hogy honnan – ezeket az embereket, majd 
szépen, valamilyen formában más helyen, illetve más lakhatást javasolna, hogy 
biztosítsanak. Megköszönte a szót. 
 
Dr. Mihalecz Péter jegyző megköszönte a hozzászólást.  
 
Földi Géza miskolci lakos jelezte, hogy felszólalással szeretne élni. Elmondta, hogy 
eddig egy non-stop dvd kölcsönzőt üzemeltetett az Újgyőri főtéren. Az üzletek 
éjszakai nyitva tartásával kapcsolatban szeretne néhány szót mondani. Megjelent és 
a kereskedők tudomásul vették mindazt, hogy este 22.00 és reggel 6.00 óra között 
nem lehetnek nyitva az üzletek. Ez az egyéni vállalkozókat, kisvállalkozásokat érinti. 
Ezzel kapcsolatban szeretné elmondani, hogy nagyon sok bűnügyi hozzászólás volt 
a mai este folyamán, de egyik sem úgy kezdődött, hogy egy non-stop üzletből indult 
el a dolog. Egy dvd kölcsönzőt üzemeltet. Úgy érzi, hogy korrekt körülmények között. 
Pár sorban felolvasná. Üzletük a város egyetlen, eddig is nyitva tartó dvd 
kölcsönzője. Komplex szolgáltatásra törekednek, a film mellett megvásárolhatók az 
üdítők, az édességek és a minőségi italok is. A vásárlási szokások folyamatosan 
változnak, igény van az éjszakai nyitva tartásra. Ilyenkor keresik fel őket a délutáni 
műszakban végzők, vállalkozók, vendéglátósok, taxisok, illetve hajnalban a munkába 
indulók pl. újságért. A Sztereo Videoteka az Újgyőri főtéren van és jellegét tekintve 
nem kocsma. Fel vannak háborodva és nem nagyon értik, hogy a mi boltunkat is 
érinti ez a rendelet, ami elsősorban az avasi garázsboltoknál kialakult állapotok miatt 
jött lére. Tudomása szerint még egyetlen bejelentés sem érkezett hangoskodásról, 
rendzavarásról a hatóságok felé. Immár három éve folyamatosan nyitva tartanak. 
Kérdezné, hogy hol van itt az esélyegyenlőség, miért csak a multik és a benzinkutak 
dolgozhatnak 24 órában, miközben a helyi kis vállalkozások esélyt sem kapnak? A 
vállalkozó üzleti tervet készít egy évre, amit valamilyen érdekcsoport által vezérelve 
egy tollvonással keresztül húznak. Az üzlet éjszakai nyitva tartását már több százan 
aláírásukkal is támogatták, de jó néhány esetben is életet mentettek, amikor tejet és 
kenyeret is tudtak vásárolni a boltban. Az éjszakai fénymásolásra és egyéb 
segítésnyújtásról, telefonálásról nem is beszélve. Az adók befizetése, a dolgozók 
bérének kifizetése a mai gazdasági helyzetben nem egyszerű. Széchenyi-kártya 
hitelt vettek igénybe, beruházásokat végeztek. A lerövidített nyitva tartás miatt 
dolgozóktól kellett megválniuk. Nem hiszi, hogy a város vezetésének a 
munkanélküliek számának a gyarapítása lenne a célja. Kéri, hogy egyedi elbírálás 
alapján engedélyezzék továbbra is az üzlet folyamatos, amennyiben ez nem 
lehetséges, legalább a 24 órás nyitva tartást. Mindez azért, mert alkoholt is árulnak 
kulturált körülmények között? Köszöni, hogy szót kaphatott.  
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Káli Sándor polgármester elmondta, hogy alapvető dolog az volt, hogy az alkohol-
fogyasztást alig burkoltan támogató üzleteket korlátozzák. Ebben a rendőrség is 
többszörösen felvetette a kérdést, ha nem léptek. Változatlanul azt mondja, hogy 
abban nem engedhetnek, hogy azokat az időpontokat, amiket meghatároztak, azok 
változzanak. Azt kéri az osztálytól, hogy ezt a kérdést vizsgálja ki, nézzék meg. A 
leglényegesebbnek változatlanul azt tartja, hogy – és ebben közmegegyezés van – 
nem engedhetik meg azt, hogy megadják a lehetőségét. Az már egy izgalmasabb 
kérdés, amit az Úr felvetett, hogy mit tudnak tenni azokkal a nagy cégekkel – hagy ne 
használja ezt a kedves szót – akik működtetik a nagy áruházakat. Azt mondja, hogy 
Miskolc legyen kezdeményező. Nézzék meg.  
 
Dr. Mihalecz Péter jegyző – mivel egyéb más vélemény, észrevétel nem volt – 
megköszönve a megjelenést, a közmeghallgatást bezárta. 
 
 
 

K. m. f. 
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