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Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. december 8-án, a Polgármesteri Hivatal 
Konferencia termében (Petőfi u. 1-3.), 9.00 órai kezdettel megtartott Közmeghallgatásáról.

Jelen vannak: Dr. Kriza Ákos, Bartha György, Bazin Géza, Benczés Miklós, Földesi Norbert, Dr. 
Gonda Géza, Jakab Péter Katona Ferenc, Dr. Kiss János, Molnár Péter, Dr. Nánási-Kocsis Norbert, 
Seresné Horváth Zsuzsanna, Dr. Simon Gábor, Soós Attila, Szabó Sándor, Dr. Zsiga Marcell

Később érkezett  képviselők: Fodor  Zoltán,  Gazdusné  Pankucsi  Katalin,  Kovács  Józsefné,  Dr. 
Kovács László, Dr. Mokrai Mihály, Pakusza Zoltán, Szegedi Márton,

Tanácskozási joggal jelen van: Pfliegler Péter alpolgármester

Az ülésről távol maradt: Eperjesi Erika, Fedor Vilmos,  Giákné Bobály Judit, Dr. Nehéz  Károly, 
Dr. Tompa Sándor, Varga Gergő,

Meghívottak:
Nyíri László (MIHŐ Kft.)
Vécsi György (Miskolc Holding Zrt.)
Szélyes Domokos (MIK Zrt.)
Horváth Józsefné (MVK Zrt.)
Czinkné Sztán Anikó (Miskolci Turisztikai Kft.)
Üszögh Lajos (MIVÍZ Kft.)
Molnár Attila (AVE Miskolc Kft.)
Hernádi Ferencné (Szocio-Produkt Kft.)
Perecsenyi Attila (Régió Park Kft. és Miskolci Városgazda Npr. Kft.)
Orosz Gábor Zsolt (MIKOM Kft.)
Kavecsánszki Erzsébet (CINE-MIS Npr. Kft.)
Szabó Dezső (MITISZK Npr. Kft.)
Dr. Szabó Brigitta (Miskolc Városi Sportiskola Npr. Kft.)
Szabó László (Miskolc Városi Sportiskola Npr. Kft.)
Lengyel Katalin (Miskolci Városfejlesztési Kft.)
Borsos Iván (Energie AG Miskolc Kft.)
Dr. Bogyay Ferenc (Miskolc Városi Rendőrkapitányság vezetője)

A Polgármesteri Hivatal részéről jelenlévők:
Dr. Csiszár Miklós jegyző
Dr. Szabó Zoltán aljegyző
A Polgármesteri Hivatal főosztályvezetői, osztályvezetői
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Dr.  Kriza  Ákos polgármester:  Tisztelettel  köszönti a  Közmeghallgatáson  megjelent 
állampolgárokat,  az  elektronikus  és  az írott  sajtó  képviselőit,  a  jelenlévő képviselőket,  Miskolc 
város  lakosait, a  Polgármesteri  Hivatal  főosztályvezetőit  és  osztályvezetőit,  a  kisebbségi 
önkormányzatok jelenlévő elnökeit, a Miskolc Holding és cégeinek vezetőit, valamint Dr. Bogyay 
Ferenc Rendőr alezredes urat. 

Bejelenti,  hogy a Közmeghallgatáson, – ami a vonatkozó törvényi  előírás szerint Közgyűlésnek 
minősül  –  a  képviselő-testület  29  tagja  közül  a  jelenléti  ív  lezárásáig  jelen  van  15  fő,  így  a 
közmeghallgatás határozatképes, amit megnyit.

Az  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának  61.  §  (2)  bekezdése  értelmében  a 
közmeghallgatás célja, hogy az általános érdeklődésre számot tartó, a város polgáraiban felvetődő 
közérdekű,  tehát  nem  egyedi  hatósági  problémákat  tükröző  észrevételeiket,  problémáikat 
elmondhassák, így egyedi hatósági ügyben hozzászólásra a közmeghallgatáson nincs lehetőség.
Kéri, hogy hozzászólásaikat majd ennek szellemében tegyék meg.

Tájékoztatja  a jelenlévőket,  hogy előzetesen  12 fő jelezte  hozzászólási  szándékát,  továbbá itt  a 
helyszínen 6 állampolgár jelezte, hogy szólni kíván.
A válaszadásra közvetlenül a hozzászólás után kerül majd sor, amennyiben az érintett tisztségviselő, 
a  Polgármesteri  Hivatal  illetékes  főosztályvezetője  vagy  az  érintett  cég  képviselője  olyan 
mélységben  ismeri  a  felvetett  problémát,  hogy  itt  választ  tud  adni  a  felmerült  kérdésekre, 
észrevételekre. Amennyiben az azonnali válaszadásra nincs lehetőség, a hozzászóló írásban - 30 
napon belül - kap majd választ.
Elmondja,  hogy a  kitöltött  felszólalási  jegyek  alapján  szólítja  a  hozzászólásra  jelentkezetteket, 
azzal, hogy maximum 3 perc hozzászólási idő áll mindenki rendelkezésére.
A  szó  megadását  követen  kéri,  hogy  a  hozzászólók  hozzászólásukat  a vele  szemben  lévő 
mikrofonba mondják el. Kérem, hogy hozzászólásuk elején a nevüket legyenek szívesek elmondani.

Az 1. sorszámú felszólaló felszólalási szándékát  visszamondta, a 2-es számú jelentkező  Radányi 
Judit Miskolc, Benedek u. 11. szám alatti lakos nincs jelen, írásban nyújtotta be kérdéseit, melyre 
írásban kap majd választ. 
Most a 3. sorszámú hozzászólót, Medve Istvánt kéri, hogy tegye meg felszólalását.

Medve István: A BANTESZ Szövetkezet  nevében kíván szólni  –  csakúgy,  mint  azt  a  korábbi 
Közmeghallgatásokon is  tette.  Körülbelül  1000 embernek tudnának mezőgazdasági lehetőségből 
munkát adni, ugyanúgy 1000 embert tudnának visszavinni vidékre. Külső cégektől támadások érték 
a Szövetkezetet, és próbálták munkájukat ellehetetleníteni, mint a bajai vágóhíd. Amit elterveztek – 
a termelők olcsóbban jussanak takarmányhoz, és terményeiket, állataikat magasabb áron vegyék 
meg tőlük -, hogy ellássák a várost és vidéket egészséges magyar élelmiszerrel. Ha a kormány 1 
milliárd forintot szánna erre a területre, a lakosság további 2 milliárdot tudna hozzátenni. Dolgozni 
és termelni akarnak, de az anyagi lehetőség folyamatosan csökken. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy tegye meg konkrét észrevételét, kérdését.

Medve  István: Kértek  a  minisztériumtól  segítséget  az  induláshoz,  hogy hitelbe  tudják  adni  a 
terményt a termelőknek.
Elmondja, hogy beszélt már korábban, jelezte a hivatal felé – Pintér úrnak -, de nem kapott választ. 
Szerinte  az lenne fontos,  hogy ne oda menjenek a pénzek,  ami valójában nem hoz eredményt, 
hanem oda, ahol szükség van. A vidék talpra állásának érdekeit képviseli, ami a város érdekeit, és az 
emberekét is szolgálja. Őstermelők nevében is szól, hogy nekik is szükség lenne segítségre.
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy majd írásban is tegye meg konkrét kérdését, amit majd 
megválaszolhat a hivatal.
A városnak  és  a  kistérségnek  egyértelmű  érdeke,  hogy  a  környező  települések  összefogásával 
munkahelyteremtő  programokat  vigyenek  véghez.  Jelen  pillanatban  felmérés  alatt  áll  a  város 
környéki  földterületek,  illetve  a  munkaerő  piaci  helyzet.  Ennek függvényében fogják a  START 
munkaprogram keretén  belül  kibontakoztatni  a  közmunkaprogramot,  melyre  meglátásuk  szerint 
szükség van a környék felemelkedéséhez.  Jelen pillanatban a Belügyminiszter úr előtt  van ez a 
javaslat, és várják a pozitív elbírálását, és akkor jövőévtől beindulhat.
Felszólalásra jelentkezett Zsille András, megadja neki a szót.

Zsille  András: A  parkok  funkciójának  visszaadásáról  szeretne  beszélni,  valamint  pihenés 
biztosítása a lakók számára. Belvárosi lakosként fel szeretné hívni a figyelmet, hogy mi történik a 
belvárosi  tereken,  hogy a hidegtől  függően fiatal  csoportok  kora délutántól  éjszakáig életforma 
szerűen  minden  nap  alkoholt  és  kábítószert  fogyasztanak.  Bódult  állapotban  randalíroznak, 
agresszíven  viselkednek,  WC-nek  használják  a  tereket,  szemetelnek  és  rongálnak.  A Miskolci 
Nemzeti  Színház  mellett  tavaly  felújított  –  de  már  lelakott,  bekamerázott,  kivilágított,  lakó 
övezetben lévő – Antall József parkban élnek, amit a közterület-felügyelők és rendőrök kerülnek, 
intézkedésük gyakorlatilag hatástalan. Maximum a parkoló autósokat büntetik, a rendőr sokszor az 
autóból sem száll ki, ha igen, akkor az igazoltatás után a csoportok ugyanúgy folytatják tovább a 
randalírozást.  Nem  értik,  hogy  miért  vannak  a  térfigyelő  kamerák  felszerelve,  ha  az  illetékes 
szervek nem figyelik, érzékelik ezt a tarthatatlan állapotot. A törvény biztosítja a lakók nyugalmát. 
Közterületen az alkohol fogyasztása tilos, 18 év alattiaknak tilos alkoholt fogyasztani, még akkor is, 
ha  azt  üdítős  üvegekbe  töltik.  A csendrendelet  is  kimondja,  hogy este  10  óra  után  nem lehet 
zajongani. Meglátása szerint a város vezetése ezeket a rendeleteket nem tartatja be. Nyugalmuk, 
biztonságuk, és élhetőbb belváros érdekében kérik az áthatóbb, folyamatos hatósági intézkedést, 
szükség esetében büntetést, amivel elérhető, a tiszta és biztonságos zöld övezet. Az Antall József 
parkba a nyár folyamán odaszokott egy agresszív, rövidre nyírt társaság, melynek tagjait a rendőrök 
is félnek igazoltatni, egy alkalommal is csak a rendőrségi begyűjtő autóval tudtak rendet teremteni. 
Nincs rendszeres rendőri intézkedés, és a többi parkra is érvényes. Nem érti, hogy miért nem óvják 
jobban a parkok állapotát,  funkcióját.  A rendőrségtől azt az információt kapta, hogy azért nincs 
gyakoribb ellenőrzés, mert térfigyelő kamera működik azon a területen.

Dr. Kriza Ákos polgármester:  Köszöni a kérdést, és kéri Rendőrkapitány urat, hogy válaszoljon 
rá.

Dr.  Bogyay Ferenc  (Miskolci  Rendőrkapitányság): Tudnak a  problémáról,  és  tisztában vannak 
vele, hogy ez az ottlakóknak az életét megkeseríti. Megkezdtek az önkormányzattal közösen egy 
olyan munkát, melynek az a célkitűzése, hogy a lakossági igényeknek megfelelően helyreállítsák a 
rendet a köztereken, parkokon. Azt nem tudja ígérni, hogy ez egy gyors folyamat lesz, de dolgoznak 
az  ügyön.  Amikor  keveslik  a  parkokban  a  rendőri  jelenlétet,  annak  az  az  oka,  hogy nagyobb 
hangsúlyt fektetnek arra, hogy jelentősen csökkenjenek a lakásbetörések, a közterületen elkövetett 
rablások  számát  vissza  tudják  szorítani.  Örömteli  az  a  hír,  hogy ezeken  a  területeken  jelentős 
eredményeket tudtak elérni,  ígéri,  hogy nem fogják elhanyagolni a köztereket,  parkokat sem. A 
középiskolák szülői munkaközösségével is felvették a kapcsolatot, és szülői őrjárattal is igyekeznek 
elébe menni a problémának. 
Igaz,  hogy szakmai szempontból  a belvárosi  őrs visszaállításának jelenlegi gazdasági  és humán 
erőforrás helyzete mellett nincs realitása. A kamerarendszert bővíti az önkormányzat.
A rendőrség és az önkormányzat is észleli a problémát, és tenni is kíván ellene. 
Visszautasítja  azt,  hogy a  rendőrök nem mernek  intézkedni  –  a  kigyúrt  kopaszok  ellen  -,  úgy 
gondolja, hogy ha bármelyik rendőrtársa úgy érzi, hogy nincs kellő erő az intézkedéshez, akkor szól 
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az ügyeletnek, és kimegy több kolléga.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Felhívja a Közmeghallgatáson jelenlévők figyelmét, hogy ez nem 
egy párbeszéd, hanem kérdés és válasz. Tehát aki már feltette kérését, utána ne tegyen fel többet.
Elmondja,  hogy nagyon fontosnak tartja a  közrend,  közbiztonság fokozása,  éppen ezért  állandó 
párbeszédben  vannak  a  rendőrséggel.  10  fővel  emelték  a  közterület-felügyelők  számát,  most  a 
kamerarendszert  fogják  bővíteni,  és  a  továbbiakban  tovább  szeretnék  növelni  a  közterület-
felügyelők számát, arra a számra ami szükséges.
Szólítja Kis Ferenc Jánost, hogy tegye meg hozzászólását. A felszólalni kívánó n  incs jelen  , így a 
következő jelentkező, Viszta Julianna teheti meg észrevételét.

Viszta Julianna: A Bábonyibércre és annak problémáira szeretné felhívni a figyelmet. Mindenek 
előtt  köszönetet  szeretne  mondani  Polgármester  úrnak,  a  hivatal  dolgozóinak  és  Kovács 
Józsefnének – területi képviselőjének -, hogy munkájukkal segítették a területen élők életét.
Első  problémaként  említi  a  lakókörnyezetet,  és  elmondja,  hogy  a  Bábonyibérc  soron  több 
elhagyatott  pince  található,  amit  magánszemélyek  megszereztek  és  bérbe  adják  a  szegénysorba 
tartozó kisebbségi családoknak. Fizetésképtelenség esetén a tulajdonos rövid úton megszabadul a 
bérlőktől,  és  másnak adja ki.  A hosszabb-rövidebb időre,  ideiglenesen beköltözők nem tekintik 
sajátjuknak sem a lakást, sem a lakókörnyezetet, és nem is akarnak beilleszkedni ezen a területen.
Másik problémakör a szennyvízelvezetés lehetőségének a hiánya. Az utóbbi időben több hatósági 
lépés  is  történt  –  lakossági  kezdeményezésre  -,  azonban  a  büntetés  olyanok  számára,  akik 
ideiglenesen  élnek  a  területen  korántsem  elrettentő.  A  szennyvíz  utcára,  patakpartra  ürítése 
mindennapos látvány sajnos.  Azok, akik itt  élhető környezetet  szeretnének kialakítani,  évek óta 
lehetőségre, segítségre várnak a szennyvízrendszer kiépítéséhez.
Következő témája az illegális  szemét kérdése.  Tisztában vannak vele,  hogy a városban minden 
terület fontos, és nem lehet ott mindenütt a segítség. Többször szerveztek a területen szemétszedést 
a lakosok, a Városgazda munkatársai is végeztek takarítást, de a szemét újra és újra megjelenik. 
Kérik  a  szakembereket,  hogy hallgassák  meg az  ottélő,  tenni  akaró  lakosoknak a  véleményeit, 
gondolatait.
A Bábonyibércen több olyan terület van, amely önkormányzati tulajdonba került. Partfalomlás miatt 
lakhatatlanná  váltak  az  ingatlanok  területe,  melyek  ápolatlanok,  gondozatlanok  és  illegális 
szemétlerakó  alakulnak  ki  rajtuk.  Kérik  arra  az  önkormányzatot,  hogy  fordítsanak  nagyobb 
figyelmet ezekre az ingatlanokra, és alapvető tisztántartási és gondozási kötelezettségének tegyen 
eleget.  Ezen  területek  mind  közbiztonsági,  mind  közegészségügyi  szempontból  veszélyforrást 
jelentenek.
Ezekben szeretnék az ottlakók segítséget kérni.

Dr.  Kriza  Ákos polgármester:  Köszöni  az  észrevételeket,  és  ez  is  csatlakozik  az  előzőleg 
elmondott projekthez, a közbiztonság fokozásával kapcsolatos kérdéseknek a rendezéséhez. Meg 
fogják vizsgálni, hogy azok a lakások, illetve lakásnak mondott épületek ahol laknak lakhatásra 
alkalmasak-e. Azt is meg fogják vizsgálni – már vizsgálták több ízben is -, hogy bejelentett lakosok 
vannak-e azokban a lakásokban, és ennek megfelelően fognak eljárni.
A területen többszöri szemétgyűjtés volt, most is van egy intézkedési folyamat a Városgazdánál, 
amelyik  néhány  napon  bekövetkezik,  de  tisztában  vannak  vele,  hogy  ez  nem  jelent  végső 
megoldást.  Törekednek  arra,  hogy végső  megoldást  tudjanak  találni  a  terület  rendezésére,  erre 
megfelelő terv készül. 
Szakértők  is  készültek  ebben  a  témában,  Szegedi  Zoltán  urat,  a  hivatal  Városüzemeltetési 
csoportvezetőjét kéri, hogy reagáljon az elhangzottakra.
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Szegedi Zoltán: A szennyvízhálózat kiépítésével kapcsolatban azt kívánja elmondani, tudják, hogy 
a Bábonyibércen nagyon kevés kiépítettséggel rendelkezik a város szennyvízhálózati csatornával, 
tudomása szerint 30-40 méter van a Bábonyibérc soron. Igyekeznek a megjelenő pályázatok közül 
kihasználni a lehetőséget. Jelen pillanatban futó KEOP-os pályázaton nem tudtak részt venni, mert 
nem  feleltek  meg  a  pályázati  feltételeknek.  A következő  megjelenő  pályázatoknál  igyekeznek 
minden lehetőséget megragadni, és bíznak abban, hogy sikeres lesz.
A szemétszállítással kapcsolatban Polgármester úr is elmondta, hogy fokozottan odafigyelnek az 
illetékes  munkatársak  és  a  Városgazda  is.  A közterület-felügyelők  is  folyamatosan  ellenőrzik, 
figyelik  az  illegális  lerakások  lehetséges  elkövetőit,  de  nagyon  nehéz  helyzetben  vannak. 
Összefogásra van szükség az ottlakók részéről, mert valószínű, hogy azon a területen élők közül 
viszik oda a szemetet, és azok teszik tönkre az ottélők nyugalmát, környezetét.
Partfalomlás  miatt  2011-ben  3  ingatlant  érintően  45  méter  hosszúságban  támfal-rekonstrukciót 
végzett az Önkormányzat, melynek költsége 17 millió forint volt. A városban nagyon sok támfal-
leszakadás van, igyekeznek ezeket a veszélyeket minél hamarabb elhárítani.
Ennyit szeretett volna mondani, és a feltett kérdésekre írásban fognak válaszolni.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni szépen a tájékoztatást. 
Megadja a szót Katona Andrásnénak.

Katona  Andrásné: Avasi  lakosként  a  távhő  szolgáltatással  kapcsolatban  szeretne  szólni. 
Véleménye  szerint  pazarlás  az,  ami  az  Avason  fűtés  címén  megy,  voltaképpen  az  utcát  fűtik. 
Nemrégiben  hallott  a  szakaszos  fűtésről,  melynek  lényege,  hogyha  nincs  olyan  hideg,  akkor 
szakaszosan kell fűteni. Ezt az ősszel beinduló fűtéskor már tapasztalta, és kéri, hogy legyen ez így 
a továbbiakban is. A fűtés erőssége igazodjon a kinti hőmérséklethez. Éjszakai fűtést szerinte 20 
fokra  le  kellene  venni,  mert  fölösleges,  hogy  folyamatosan  24  fok  legyen  a  lakásban.  A mai 
gazdasági helyzetben ezt nem engedhetik meg maguknak.
A másik problémája, hogy a víz viszont csupán langyos, a meleg, illetve forró hőfokot el sem éri.
A lakbér is nagyon fel lett emelve, arról viszont megfeledkeztek, hogy fertőzött terület lett az Avas. 
Megjelent az ágyi poloska, amit jelzett is az ÁNTSZ felé. A bogárirtás viszont nagyon sokba kerül, 
szükség van rá, de nem tudják kifizetni. A személyenkénti, lakásonkénti irtás viszont nem elegendő. 
Területi képviselőjüknek – Dr. Gonda Gézának – is említette, hogy az Avason történő bogárirtást  
kalkulálják bele az éves költségvetésbe.  A poloska mellett  megjelentek még a csótányok,  és ez 
esetben sem elegendő, ha csak néhány lakásban tesznek ellenük.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Figyelmezteti a tisztelt felszólalót, hogy már túl lépte a felszólalási 
idejét, és kéri foglalja össze a mondanivalóját.

Katona Andrásné: A területen lévő postához kérnének egy OTP bankautomatát.
A megállókra  fordítsanak  nagyobb  figyelmet,  mert  rendkívül  koszosak,  és  amikor  a  térfigyelő 
kamerákon keresztül látják, hogy randalíroznak a megállókban, lépjenek fel ellenük.

Dr.  Kriza  Ákos polgármester:  Egy  komplexen  megközelített  avasi  problémakört  hallhattak, 
melynek számos eleve abszolút valós.
A magas lakbérrel viszont nem ért egyet. Számos megyei jogú városokban lévő lakbérekkel, és 
Miskolc nincs vezető pozícióban, tehát itt nem olyan magasak a díjak.
Való igaz, hogy elszaporodtak a különböző rágcsálók és bogarak, a rovarirtást az ÁNTSZ felé kell 
bejelenteni, ha köztisztasági problémát észlelnek, és akkor hatósági jogkörben akkor ezek rendezve 
lesznek, illetve a város is meg fog tenni mindent azért, hogy a poloskák ne jelenjenek meg újra.
Kéri a MIHŐ és MIVÍZ vezetőit, hogy írásban válaszoljanak a kérdésekre, komplex a témakör, a 
hivatal összeszedi a különböző cégektől, és írásban fogja megküldeni a választ.
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Magyar Pálné jelentkezett felszólalásra, megadja neki a szót.

Magyar Pálné: Korábbi Közmeghallgatásokon is szinte minden részt vett, és csakúgy, mint most 
Lyukóval  kapcsolatos  problémákat  vet  fel.  Tavalyi  válaszlevelében  az  szerepelt,  hogy  az 
önkormányzatnak nincs kötelezettsége, hogy külterületen vizet vezessen. Amit azért sem ért, mert 
korábban ez nem így volt, illetve felmerül a kérdés, hogy ez kinek a feladata.
Csakúgy, mint az előző felszólalónál, Lyukó területén is gond a szennyvíz és szemét kérdése. A 
szemetet az önkormányzat elszállítja, de nem az fizet érte, aki azt otthagyta. Szinte hiába viszik el, 
mert folyamatosan újratermelődnek az illegális hulladéklerakások.
Gondot jelentenek a kóbor kutyák, és a hiányos oltási papírok. Benczés képviselő úr javíttatja az 
utakat, amennyire anyagi lehetőségei engedi csakúgy, mint a patakmeder esetében. Szerinte viszont 
nem jó, ha csak itt-ott néhány méteren végzik a munkákat. Egy folyamatos javításra lenne szükség.
A  közbiztonság  javul  ugyan,  de  fokozottabb  rendőri  fellépésre  lenne  szükség.  Ellenőrzések 
folyamán a lakosok füzetlapokra írt adás-vételi szerződést mutatnak be. Ez szerinte nincs így jól, 
mert  ha  másoknak  közjegyző  által  hitelesített  szerződésüknek  kell,  hogy  legyen,  akkor  ez 
mindenkire kell, hogy vonatkozzon.
Szeptembertől megnyílt a Lyukó és Parasznya közötti út, és így a forgalom megháromszorozódott.
Probléma esetén hívják a 107-et,  de nehezen veszik fel a telefont,  és nem nagyon akarják őket 
észrevenni. A Gulyakútnál labdarúgóversenyt rendeznek, az út teljes széltét elfoglalva. Nem érti, 
hogy az MVK-s sofőrök jelezték-e ezt, mert veszélyes lehet. Reményeit fejezi ki az iránt, hogy a 
Gulyakútnál kihelyezett konténer hamar ellátja funkcióját. 

Dr.  Kriza Ákos polgármester:  Köszöni a hozzászólást,  és emlékszik a tavalyi  beszédére,  és a 
mostani véleménye úgy érzi, hogy egy jelentős javulást jelent. A jelenlegi gazdasági helyzet nem a 
nagy lépéseknek kedvez, de kisebb lépésekben megindult a folyamat, ahogy azt elmondta. Fokozott 
rendőri,  hatósági  jelenlét  észlelhető  Lyukóban.  Tegnap  volt  kint  a  helyszínen  egy  illető,  aki 
támogatni szeretné a helyi munkahelyteremtést, illetve közösségi ház fejlesztését. Az ország másik 
végéből  jött,  és  elmondta,  hogy  fel  volt  készülve  horrorisztikus  jelenetekre,  de  teljes 
megelégedéssel  mesélte,  hogy  egyáltalán  nem  tűnik  olyan  borzalmasnak,  mint  ahogy  a  sajtó 
híradásokban és a képernyőn látható.
Úgy gondolja, hogy kis lépésekkel fognak továbbhaladni, de újra élhetővé szeretnék tenni a helyet. 
Rendőrkapitány úrral gyakran folytat ezzel kapcsolatban eszmecserét, és egy véleményen vannak.
Megadja a szót Novák Józsefnének.

Novák Józsefné: Először  is  köszönetet  szeretne  mondani,  hogy Diósgyőrben a  Táncsics  térnél 
elkészült a közlekedési jelzőlámpa. 2 éve kérték, és a Zöld Nyíl keretén belül megvalósulhatott. 
Külön köszönetét fejezi ki Dr. Kovács László területi képviselőnek, és Polgármester úrnak, hogy 
melléjük álltak, és támogatták őket.
Vagy egy újabb kezdeményezésük,  hogy tervezzék együtt  Diósgyőrt.  Itt  arra  gondol,  hogy van 
Szilva tér, ami beépítésre vár.
Ezen felül  2  konkrét  problémára  szeretné  felhívni  a  figyelmet.  Az egyik,  hogy az  1-es  buszra 
szükség  van,  és  ezt  kérik  felülvizsgálni.  A  diósgyőrieknek  problémát  okoz  –  kiváltképp  az 
időseknek -, ha villamossal akarnak a Búza térre menni, akkor le, illetve fel kell menniük az aluljáró 
lépcsőin, ami sokuknak sajnos gondot okoz.
Amire még fel szeretné hívni a figyelmet, az az 5-ös és 15-ös busznak az elvétele a városrészből. Az 
tudva  levő,  hogy turisztikai  szempontból  Diósgyőr  központi  helyen  áll.  Ha  a  Hegyalja  utcára 
felviszik, akkor Diósgyőrből nem tudnak átszállni erre a két járatra, és nem tudják a célállomást 
megközelíteni. Kérik, hogy ennek az elképzelésnek a megvalósítását is vizsgálják felül.
Tavaly is beszélt a fészekrakók helyzetéről, idén is szeretné elmondani, hogy sem közösköltséget, és 
semmilyen közüzemi díjat nem fizetnek. Arról szeretne érdeklődni, hogy milyen megoldás várható 
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a közeljövőben a probléma megoldására. A vízkorlátozás már elkezdődött, és tudni szeretné, hogy 
ez milyen stádiumban van,  és  mikor  fog tovább folytatódni,  milyen tapasztalatok vannak ezzel 
kapcsolatban, mert nem tudnak róla.
Van-e  remény,  hogy  tovább  folytatódik  a  panelprogram?  Az  önkormányzathoz  beadott 
pályázatokhoz igényelt összeg rendelkezésre áll-e, itt gondol a folyamatban lévő beruházásokra, és 
nem utolsó sorban a még el nem bírált pályázatokra is.
A MIHŐ igazgatójától szeretné megkérdezni, hogy Diósgyőrben mikor várható az épületenkénti 
hőmennyiség kiépítése. 2005.évi XVIII. törvény 48.§ (2)és(3)bekezdésére gondol. Leadta írásban, 
és elmondta szóban is. Erre szeretne választ kapni.

Dr.  Kriza Ákos polgármester:  Köszöni a hozzászólását, észrevételét.  A közlekedési menetrend 
átszabása  jelenleg  is  zajlik,  egyeztetnek  a  közlekedési  vállalat  vezetőivel.  Az  1-es  busz 
megmentésért dolgoznak, hogy megoldható legyen úgy, hogy az Uniós egyezség se sérüljön, de 
mégis járjon az 1-es busz, mert látják, hogy fontos az ottélők számára ez a járat.
A fészekrakó üggyel kapcsolatban elmondja, hogy a vízkorlátozás az 1. lépés volt. Folytatódnak a 
jelzálogbejegyzések, és valószínűleg el fognak jutni az árverésekig. Most a kilakoltatási moratórium 
gátat szab a lehetőségeknek, de amennyiben jogszabályi változás van – a Parlament nyitott rá. 
A panelprogram folytatódik.  Jó  hírrel  is  tudnak  ezzel  kapcsolatban  szolgálni,  de  átadja  a  szót 
Pfliegler Péter alpolgármester úrnak, hogy elmondhassa.

Pfliegler Péter alpolgármester: Ahogy Polgármester úr említette valóban jó hírrel tud szolgálni, 
miszerint Miniszter úr már aláírt jó pár döntést, és támogatást, amiből Miskolc is részesülni fog, ez 
már biztos hír.

Dr.  Kriza  Ákos polgármester:  A következő  hozzászóló  is  MIHŐ-vel  kapcsolatos  kérdést  fog 
feltenni, ezért szeretné, hogy ha csomagban válaszolna az Igazgató úr.
Kéri Sándor Lászlónét, hogy tegye meg hozzászólását.

Sándor Lászlóné: Az a problémája a MIHŐ-vel, hogy ugyanúgy, mint a panelprogram megkezdése 
előtt, ma is általánydíjat fizetnek a Kuruc utca 49.-55. alatt.
Másik téma az 1-es busszal kapcsolatos, hogy főként idősek jelzik is, hogy ha megszűnik ez a járat, 
akkor problémás lesz a közlekedésük, megnehezíti majd a bevásárlásukat.
A fészekrakókkal kapcsolatban több probléma is felmerül, nem lehet velük mit kezdeni, együtt élni.
Fontos megemlítenie a diósgyőri vérvételt. Kovács képviselő úrral ezt már beszélte, de még mindig 
nem megoldott a helyzet. Egyik helyen kell, a másik helyen nem fizetni érte 300 forintot, és nem 
tudja, hogy ez most miként működik. Van, ahol elküldik a betegeket az SZTK-ba, hogy ott vetessék 
le a vért. Ezen kellene változtatni Diósgyőrben.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni a hozzászólást.
Nyíri László úrnak adja meg a szót, hogy a MIHŐ-vel kapcsolatos kérdésekre válaszolhasson.

Nyíri László: Megpróbál minden olyan kérdésre válaszolni, amit érintettek a hozzászólók.
A szakaszos hőszabályozás szerintük fontos, de ezt már évek óta megvalósították, tehát most is van 
ilyen.  Ha  ez  szerintük  ez  valamiért  nem  megfelelően  működik,  akkor  a  lakóközösség  fűtési 
megbízottjának  kell  szólni,  ő  jelzi  a  cég  számára,  hogy  be  kell  avatkozni.  Amennyiben  a 
lakóközösségen  belül  is  van  eltérés  a  hőfokkal  kapcsolatban,  arra  az  lehet  a  megoldás,  hogy 
lakásonként is lehet fűtést szabályozni, szabályozó szelepeket kell felszerelni, és akkor a tényleges 
fogyasztás után kell fizetni.
Az épületenkénti hőmérséklet mérésre vonatkozóan utána fog nézni. Tudomása szerint majdnem 
minden  épületet  külön  mérik.  A mostani  beruházási  helyzet  nem tette  lehetővé,  hogy  minden 
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elképzelésüket  megvalósíthassák,  csak  azokat  a  beruházásokat  tudták  lebonyolítani,  amelyek 
elengedhetetlenül szükségesek voltak. Bízik benne, hogy ahol nem történt ez meg korábban, ott 
jövő  évben  meg  tudják  tenni.  Igazán  a  megoldás  a  lakáson  belüli  költségosztás,  melynél  a 
fejlesztéseket a lakóközösségen belül kell megoldani. 
A távhő  díj  nem  általánydíj  alapján  történik,  hanem  mindenhol  elfogyasztott  hőmennyiséget 
számláznak.  A  panelprogram  megtervezésekor  érdemes  úgy  osztani  a  költségeket,  hogy  ez 
egyedileg szabályozható legyen, és akkor annak megfelelően kell majd fizetnie.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni a tájékoztatást. Megadja a szót Kovács képviselő úrnak, a 
vérvétellel kapcsolatos kérdés tisztázására. 

Dr. Kovács László: Nagy öröm számára, hogy nemcsak a Tömörkényi utcai rendelő Diósgyőrben, 
hanem a  Szentgyörgy utcán  is  az  Avason átadás  előtt  előtt  áll  a  2  egészségcentrum.  Az előző 
városvezetés alatt indult el, külön köszönet Kriza polgármester úrnak, hogy támogatta novemberben 
ennek  a  projektnek  a  továbbvitelét.  Jövőhéten  kisebb  átadó  ünnepségekre  kerül  sor,  mint  a  2 
helyszínen.  Polgármester  úron  kívül  még  szeretné  megköszönni  Dr.  Tóth  Lászlónak  a  MISEK 
kórházigazgatójának a segítségét. A vérvételnek a kérdése már több éve egy sarkalatos kérdés volt 
az  egészségügyi  alapellátás  vonatkozásában.  Jelenleg  úgy  néz  ki,  hogy  a  Tömörkényi  utcai 
rendelőben  sikerült  megoldást  találni.  Az  egészségügyi  alapellátásba  a  vérvétel  nem tartozik  a 
kötelezően ellátandó feladatok közé. Igazgató úrnak azért is jár a külön köszönet, mert biztosította 
továbbra  is,  hogy a kórházi  autó  a  szakrendelőből,  kórházból  elviszi  a  levett  anyagokat,  és  az 
eredményeket pedig visszahozzák. Ez hetente kétszer biztosított. A korábbi helyzetet – hogy külön 
nővér állt rendelkezésre – már nem tudták finanszírozási okok miatt  biztosítani. Az a lehetőség 
viszont továbbra is adott, hogy minden orvos a saját asszisztensével a hozzájuk tartozó betegeknek 
leveszi  a  vért.  Tehát  a  részletek  megbeszélésével  kapcsolatban  a  betegek  forduljanak  saját 
orvosaikhoz, másrészt személyesen is felajánlja segítségét.
A projekt befejezését követően – január 31. - szakrendelések fognak működni,  6 -féle,  heti 2-2 
órában, a Tömörkényi utcaiban csakúgy, mint a Szentgyörgy utcaiban.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni képviselő úrnak a tájékoztatást.
Következő felszólalónak, Molnár Attilának adja meg a szót.

Molnár Attila: Széchenyi 4-6. és Erzsébet tér 5.szám alatti lakók nevében kíván szólni. Véleménye 
szerint felszólása nem az adott  helyen élőket,  hanem az egész város lakóit  is  érinti.  2 kérésük, 
javaslatuk lenne, ami önkormányzati rendeltet érinthet.
1.  a  többször  módosított  31/2004.(IX.29.)  fizető  parkolás  rendjéről  szóló  rendelet  2.  számú 
mellékletéből törlésre kerüljön a Miskolc, Széchenyi utca 4., 6. és Erzsébet tér 5. szám által határolt 
belső  udvar.  Kérik,  hogy  álljon  helyre  az  eredeti  állapot,  a  zárt  udvar  a  korlátozott  behajtási 
lehetőséggel.  Indoklása,  hogy a  tömb rehabilitáció után  a  belső udvar  fizetős  lett,  mely egyedi 
esetben a városban. Kijelölt helyek hiányában rendezetlenül parkolnak az autók, sokszor a bejáratot 
is elállják, és erős miattuk a környezetszennyezés is. Közelükben van egy mélygarázs 100 fölötti 
állandó üres hellyel, és közelükben szintén udvaron kívüli parkolóhely is van.
2. javaslatuk a 15/2011.(IV.20.) játszótéri dohányzás tiltásáról szóló rendelet kiegészítésre kerüljön, 
vagy új rendeletet alkosson az Önkormányzat. Javaslata szerint az iskolák 500 méteres körzetében 
és a belváros zárt kapualjaiban tilos legyen a dohányzás. Ezen túlmenően a város parkjaiban a 18 év 
alatt szintén legyen tilos a dohányzás. Iskolakezdés és után a diákok csoportosan dohányoznak, nem 
beszélve a hétvégi szórakozó fiatalokról. Ez több belvárosi kapualjban is fennálló probléma.
A lakók  aláírásával  támogatott  javaslataikat  Szabó Sándor  képviselő  úrnak átadták.  Kéri,  hogy 
kéréseiket  támogatólag vizsgálják meg, lehetőség szerint módosító rendeleteiket hozzák meg az 
élhető Miskolc jegyében.
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni a hozzászólást. Elmondja, hogy ismeri az adott udvart, és 
valóban  igaz,  közterületi  parkolási  rendszer  szerint  működik.  Megvizsgálják  majd  a  megoldási 
lehetőségeket, bár szerinte nincs olyan sok parkolási lehetőség a környéken. Jogosnak találja az 
ottlakók kérése.
Kéri igazgató urat, hogy vizsgálják meg, illetve tegye meg most a válaszát, ha ismeri a témát.

Perecsenyi Attila: A Régió Park egy szolgáltató kft., és azért lett fizetős az udvar, mert vagy a 
területi  képviselő,  vagy  az  lakóközösség  kérte  –  mindig  ezek  alapján  tudnak  bevonni,  vagy 
megszüntetni bevonásokat. Polgármester úrnak a kérésére egy stratégiai felülvizsgálata van jelenleg 
a  parkolási  rendszernek,  egy  egységes  rendszer  van  kidolgozás  alatt,  ennek  keretében  fogják 
megvizsgálni ezt a területet is. Elmondja, hogy a cégnek az a alapvető tevékenysége, hogy szabad 
parkolóhelyeket biztosítsanak, és ennek illeszkednie kell a környezethez, az üzletekhez.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy az udvar lakói adják be kérésüket írásban.
A dohányzással  kapcsolatos  kérésüket  pedig  meg  fogják  vizsgálni  Jegyző  úrral  a  dohányzás 
tiltásának kiterjesztését más közterületekre, és írásban fognak válaszolni a javaslatokra.
Felszólalásra jelentkezett Szatmári Erzsébet, megadja neki a szót.

Szatmári Erzsébet: Témája, gondok a közszolgáltatókkal.
Az AVE a magas szállítási díj ellenére sem végzi el a cég rendesen a munkáját. Szemetet hagynak 
maguk után, a szatyorban külön betett szemetet nem viszik el. Évente csak egyszer mosnak kukát,  
és azt is csak annak, aki kéri, de külön térítésért. A CIRKONT alacsonyabb díj ellenére is évente 
kétszer mosta, fertőtlenítette a kukákat. Kétszer adott konténert lomtalanításra. 
Melinda és  Hadirokkantak utcáról  hiányzik a  lakosoknak szelektív  hulladékgyűjtő.  A forgalmas 
Vörösmarty utcába sürgősen kérnek hulladékgyűjtőt – tavaszra ígérték,  hogy talán lesz,  de már 
most is szükséges lenne rá a lakóknak.
Az  ÉMÁSZ többszöri  kérésre  sem küldi  egyszerre  a  számlákat.  Pedig  jelentősen  lehetne  vele 
spórolni papírt és postaköltséget. Kérdezi, hogy miért nem lehet a hónap utolsó napja a fizetési 
határidő, mert most összevissza jönnek a számlák, az utalásnak pedig külön díja van, nem tudnak 
havonta többször utalni miatta. Nem érti, hogy miért kell megvárni, hogy a Szabó Lőrinc sétányon a 
villanyoszlop, meg lehetne előzni.
A MIVÍZ miért számít átlagot. 2004-es évi átlagfogyasztását rendelik el, pedig ma már kevesebb a 
lakók  száma,  és  többet  is  spórolnak.  Az  elöregedett  vezetéken  elfolyó  vizet  ne  a  lakosokkal 
fizettessék  ki.  Az  esővíz  csatornákat  is  többször  kérte,  hogy tisztítsák.  Tele  vannak  falevéllel, 
üledékkel,  és  egy  esetleges  hóolvadás  esetén  nem  nyelné  el  a  vizet,  hanem  visszanyomják  a 
pincébe. Ezeknek is kéri a kitisztításukat.
A parkolással  kapcsolatos  észrevétele,  hogy a Melinda  10.-12.  szám alatt  a  fizető parkoló  sem 
oldotta  meg  a  parkolási  helyzetet,  máshonnan  is  ide  jönnek  parkolni.  A rokkant  kártyákkal 
rendelkezők kérése, hogy feledékenységük miatt többször elfelejtik kitenni a szélvédőre a kártyát, 
és ne büntessék meg őket, legyen elég a kártya utólagos bemutatása is. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Felhívja a felszólaló figyelmét, hogy letelt  a felszólalásra szánt 
ideje, legyen szíves összefoglalni mondandóját. Szükség esetén írásban leadni kéréseit, kérdéseit.

Szatmári Erzsébet: A játszótereken a fiatalok folyamatosan garázdálkodnak. A füves cigarettázók 
megkeserítik az ottlakók életét. 
Városgazdával kapcsolatban azt szeretné elmondani, hogy nem takarítják el, kért tőlük zsákokat, de 
nem kapott. A kis szeméttárolókat sem ürítik rendesen. 
Kéri, hogy a Jegyző úr mondja meg neki, hogy milyen állatot és mennyit lehet tartani egy lakásban,  
és tiltsák meg a galambok etetését, mert nagyon elszaporodtak az állatok a lakásokban.
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Eperjesi  Erika  és  Molnár  Attila  képviselőknek  szeretné  megköszönni  a  játszóteret,  és  várják  a 
jövőbeni bővítését.
A MIHŐ-nél legyen karbantartói ügyelet. Mert egy hétvégi meghibásodás esetén nem tudnak elérni 
egy szerelőt, karbantartót sem.

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: Köszöni  a  hozzászólást.  Mivel  nagyon  sok  közszolgáltatót  és 
hatósági részt is érint a téma. 30 napon belül írásban kap választ kérdéseire.
Felszólalásra jelentkezett Valcsev János, megadja neki a szót.

Valcsev János: Két dologgal kapcsolatban szeretne szólni, az egyik a kisebbségi önkormányzatokat 
érinti, melyből 10 van Miskolcon.  Ezek közül a bolgár abban a szerencsés helyzetben van, hogy 
rendelkeznek irodával, melyet be is rendeztek, külön könyvtáruk is van. Ez az iroda otthont nyújt a 
bolgár  kisebbségek  számár,  és  arra,  hogy  összegyűljenek különböző  rendezvényeken, 
megemlékezve akár névnapokról, bolgár eseményekről. Ennek az irodának a léte került veszélybe, 
mert  609ezer forintot kapnak az államtól  és a várostól, ebből 500 ezer az iroda  költsége, így a 
működésre  maradó költség  alacsony.  Kéri,  hogy az  irodák kérdése  legyen megoldott  az  összes 
kisebbségi önkormányzat számára, keressen erre valamilyen megoldást Polgármester úr. 
Másik dolog – amiben szintén Polgármester úr segítségét kéri – a kisebbségi referens ügye.  Ez 
pillanatnyilag Donát Erika által megoldott, akivel nagyon meg vannak elégedve, de jelenleg annyi 
feladata  van,  hogy nehézkes  már  ellátni  feladataikat.  A jegyzőkönyvírással  kapcsolatban  nincs 
szakemberük, aki segítségükre lenne, hogy a leadott jegyzőkönyvek a Kormányhivatal számára is 
megfelelőek legyenek. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni a hozzászólást.  A kérdéseket megvizsgálják és írásban 
válaszolnak rá.
Meg  kívánja  jegyezni,  hogy  Jegyző  úr  már  intézkedett  a  kisebbségi  referens  feladatkörével 
kapcsolatos  dolgokkal  a  letisztázására.  Tudomása  szerint  a  Jegyzői  Kabinet  főosztály  fog 
foglalkozni számos említett kérdéssel.
Megadja a szót Honvéd Józsefnének.

Honvéd  Józsefné: Kérdezi,  hogy ki  helyett  fizetnek  vízdíjat.  1100  forinttal  többet  fizet  plusz 
vízdíjköltségként,  amit  nem ő használt  el.  1  főmérő-órához 66 almérő-óra tartozik.  Ha ebből  a 
MIVÍZ-nél nem tudják leolvasni, vagy nincs hiteles mérőórája, azért miért ő, vagy a fizető lakók a 
felelősök?  Kérdezi,  hogy miért  kell  a  rendszeresen  fizetőknek fizetni  azért,  amiért  mások nem 
fizetnek,  például  a  fészekrakók.  Utána  járt,  és  kiderítette,  hogy  a  MIVÍZ-nek  hiányos  a 
nyilvántartása, mert nem tudnak kimutatásokat bemutatni. 
Hasonló  problémájuk  van  a  MIHŐ-vel  is.  Kérdezi,  hogy  hogyan  kerül  az  iszap  a  fűtéscső 
rendszerébe. Kérte a fűtéscső rendszer átmosatását lakásonként. Kérte a szomszédokat, hogy erről 
felvételt is készítsenek bizonyítékként. Nem ők a szolgáltatók, nem ők engedik bele a fűtés vizét a 
csőrendszerbe, mert a MIHŐ-től azt a választ szokta kapni, hogy a tulajdonos, a társasház felel a 
dolgaikért, de ezesetben a szolgáltató dolga lenne ennek a kivizsgálása. Ezt kérdi vizsgálják meg, 
járjanak utána. A MIK-es épületek nagy részére vonatkozik.
Az Avason a közvilágítás nagyon hiányos. Sok balesetveszélyes fa is van, melynek ágai ha letörnek 
súlyos  következményei  lehetnek,  és  a  károkat  az  Önkormányzatnak  kell  fizetnie.  Nincsenek  a 
falevelek rendesen eltakarítva, mert eddig ő fizetett azért, ami a közterületen dolgozóknak kellene 
megcsinálniuk.
Fészekrakókkal sok probléma van, és felmerül a kérdés,  hogy miért  nem vezetik be a szociális 
kártyát,  melyen  nyomon  követhető  lenne  a  bevételeik  és  kiadásaik,  így  mentesülnének  az 
uzsorásoktól.
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Közvilágítással  kapcsolatban elmondja, hogy be kell jelenteni,  és 
jelzik az ÉMÁSZ felé a problémát, de az Önkormányzatnak nincs sok ráhatása ezekre a dolgokra.

Honvéd  Józsefné: Többször  Polgármester  úr  szavába  vágva  elmondja,  hogy  már  tett 
bejelentéseket, de nem ért vele célt.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Jelentős része a kérdéseinek a MIHŐ és MIVÍZ felé irányult, így 
kéri az Igazgató urakat, hogy reflektáljanak a problémára.

Üszögh Lajos: Hatályos jogszabály alapján számláz a MIVÍZ Kft. a társasházak felé. Általános 
kérdés az, hogy a fő- és mellékmérő különbségének az elszámolása hogyan történik, erről a hatályos 
jogszabály rendelkezik. Azt tudja felelni a kérdésre, hogy a társasházi Közgyűlésre a MIVÍZ-től 
hívják meg az illetékes munkatársait,  akik tájékoztatják a lakókat, hogy mi a lehetőség ennek a 
gondnak a megoldására.

Honvéd Józsefné: Nem kapott szót, de elmondja, hogy dühíti amit hallott. Egy lépcsőházban náluk 
33 család lakik, és tőlük bevételezi a közösköltséget, már ha tudja. Nála viszont akkor is nyilván 
vannak tartva,  ha fizetőképtelenné válik  közülük valaki.  A MIVÍZ-nél  ez másképp van,  mert  a 
nyilvántartásaiba betekintve csak 29-30 család van feltüntetve egy lépcsőházba. Igyekezett többször 
segíteni a cégnek, frissítette a nyilvántartásukat, mégsem egyeznek. A MIVÍZ viszont nem tekinti 
partnernek, pedig többször is felajánlotta a segítségét.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Egyeztetést kér Honvéd Józsefnével.

Nyíri  László: Kérte  a  munkatársaitól,  hogy az  összes  problémát,  amit  meg tudnak oldani,  azt 
igyekezzenek is megoldani, és nem hárítsák el azokat. Ezekre a felvetésekre amit hallott, viszont azt 
kell mondania, hogy a felhasználói rendszerek karbantartása, javítása nem a MIHŐ Kft. feladata. 
Ebbe alkalomadtán tudnak tanácsot adni, de ha a radiátorral probléma van – például hétvégén – azt 
nem a MIHŐ-nek, hanem a felhasználónak kell megjavítani. Felhozza azt a példát, hogyha elromlik 
a konnektor, vagy kiég egy lámpa, akkor sem az áramszolgáltatón kérik számon.
Az iszaposodással  kapcsolatban azt  tudja  mondani,  hogy a MIHŐ rendszere teljesen zárt,  ilyen 
műszaki probléma a cég révén nem fordulhat elő. A felhasználói rendszernél van a baj, ennek a 
megjavítása sajnos a felhasználó dolga.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni a tájékoztatást. A választ szerinte olyan formában tudja a 
Közgyűlés  elfogadni,  hogyha  meg  van  vizsgálva  a  kérdés,  mert  az  iszaposodás  csak  úgy  tud 
előfordulni, ha valahol belekerül a rendszerbe. Kéri, hogy a MIHŐ szakemberei vizsgálják meg ezt 
a kérdést. Dokumentálják, vegyenek fel jegyzőkönyvet, és vonják le a szükséges következtetéseket 
utána.
A többi felmerült kérdésre írásban fognak válaszolni a hivatal részéről.
Felszólalásra jelentkezett Rásonyi István, megadja neki szót.

Rásonyi István: Többször jelezte már a díszkivilágítással kapcsolatos problémáit. Azért nem jó a 
közvilágítás szerinte, mert a díszkivilágítás rá van kötve. Véleménye szerint nem ért hozzá az, aki 
ezekkel foglalkozik.
Közlekedéssel kapcsolatban az az észrevétele, hogy Perecesen a Nagyerenyői buszmegállóban még 
mindig nincs cserélve a MVK neve – a régi MKV-ről. A sofőrök nem megfelelően világítják ki a 
járműveket.  A buszokon  a  kisebbség  mindig  hátravonul,  és  ott  randalíroznak,  határozottabban 
kellene eljárni ellenük. Az ilyen eseteket többször szokta jelezni a vezetőnek. Úgy kellene eljárni, 
hogy a sofőrnek először figyelmeztetnie kellene, majd ha változatlan marad a helyzet, akkor az 
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utazásból kizárni az ilyen utasokat.
Parlagfű témával kapcsolatban is többször jelezte, hogy a Bertalan utca végétől a teniszpályáig az 
végig közterület mindkét oldalon. Méteres gaz van, melyet meg kellene szüntetni.
Az Újgyőri főtérnél az átalakítás szerinte borzasztó lett. A 6 pályázat körül szerinte a legrosszabbat 
fogadták el, amit azzal indokol, hogy nagyon rossz megoldás, hogy lezárták a városba vezető utat. 
Perecesen van a Laudai út 14.-16. szám előtt van egy mély árok, melyet illegális hulladéklerakónak 
használnak az ottlakók. Ezt 2 mezőőrnek körülbelül fél évvel ezelőtt megmutatta, de azóta sincs 
változás. Ezzel kapcsolatban 1 hónapja Jegyző úr felé is írt egy levelet, melyre nem kapott választ,  
csakúgy, mint a fél évvel ezelőtti bejelentésére sem.
Avason a Klapka 9.-11. szám alatt van egy Spar üzlet és a gyógyszertár előtt van egy szemetes, 
amiből nem ürítik ki a cigaretta csikkeket, csak a szemetet. 
Kispiac  megszüntetésével  kapcsolatban kérdezi,  hogy mi  fog történni  a  jövőben azzal,  aki  már 
kiváltotta az engedélyét, de már nem fog tudni ott árulni.
A kispiacon területi képviselőjük megcsináltatta, hogy fedett legyen a hely, de szerinte a mérnök – 
aki ezt tervezte – nem végzett jó munkát. A kinti járdáról az árulóhelyre befolyik a víz. Többször 
jelezte, hogy a telefonfülke környékére tegyenek be csöveket, hogy ne álljon ott a víz.

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: Úgy  látja,  hogy  még  sok  kérdése  van  az  úrnak,  viszont  a 
felszólalási idejét már túl lépte. Kéri, hogy kérdéseit írásban is juttassa el a hivatal számára.

Rásonyi István: Még annyit szeretne kérdezni, hogy építtetett a mezőkövesdi bútorgyár 40 darab 
garázst évekkel ezelőtt, de ott állnak üresen, nem tudják, hogy mi lesz a sorsuk.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni hozzászólását, és elmondja, hogy számos olyan kérdést 
érintett, ami közérdekű, de több olyat is, ami nem feltétlen az. Úgy gondolja, hogy minden egyes 
képviselő,  aki  a  város  érdekében  tevékenykedik  és  dolgozik,  az  láthatóan  megpróbál  mindent 
megtenni a választópolgárok érdekében. Megvizsgálják a feltett kérdéseket.
Következő hozzászólónak, Némethy Attilának adja meg a szót.

Némethy Attila: A város szülöttje és lakosaként arról szeretne érdeklődni, hogy Miskolc város lett 
a felzárkózó kisebbségek központja – ezt olvasta. Az a kérdése, hogy jött létre, hogy szavazták meg 
Miskolcot kisebbségi felzárkózási központnak.
Másik  kérdése,  hogy  hogyan  tisztázódtak  a  lyukói  tulajdonviszonyok.  A kisebbség  bevonult 
Lyukóba, és az ott lévő tulajdonosok kára beköltöztek a víkendházakba, de ki már nem költöztek.
A MIK Zrt.-nek a társasház kezelésével meglátása szerint problémák vannak. Nem tartják be sem a 
társasházi törvényt,  sem pedig a hozzá tartozó Ptk. szabályzatát.  A Győri kapu 140-es társasház 
esetében beköltöző fészekrakóknál súlyos együttélési problémák vannak, melyhez a MIK Zrt. nem 
szól  semmit.  Tudomása  szerint  a  cég  a  hivatalhoz  tartozik,  és  tudomása  szerint  a  Hatósági 
Főosztálynak vannak olyan szabályai,  hogy nem lehet  kint  ruhákat  szárítani  –  már  pedig  itt  a 
bérháznak az ablakaiba kirakják a ruhákat szárítani, különösen olyan épületben ami a főutcára néz, 
és ahol szárítóhelyiség van.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri konkretizálja, hogy mik azok a problémák, a MIK Zrt. miért 
nem tudja megfelelően teljesíteni a társasház kezelési feladatait, hogy konkrétan tudják feltenni a 
cég felé a kérdéseket.

Némethy Attila: A MIK Zrt.  felé  olyan  irányú  kérdése  van,  hogy megkereste  őket,  közölte  a 
problémákat, feltette a kérdéseit,  viszont nem kapott  választ. A Hatósági Főosztályi  szabályokat 
nem  veszik  tudomásul,  a  társasházi  szabályokat  és  a  Ptk.  ide  vonatkozó  részét  nem  veszik 
tudomásul.
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Megvizsgálják a kérdéseket.
Az első kérdésére – hogy Miskolc mitől kisebbségi felzárkózási központ – ő sem tudja a választ, 
mert tud róla, hogy ez így lenne. Semmilyen szavazás ilyen formában nem volt. Az természetes, 
hogy  a  felzárkózás  az  komplexebb  legyen,  mert  az  Önkormányzatnak  az  a  lényeg,  hogy  az 
együttélés  szabályait  mindenki  betartsa.  Szerinte  a  cikkben  úgy  érthették,  hogy  Miskolcon  a 
felzárkózás jobb, mint másutt. Központi kinevezésről nem tud. Az újságcikket nem olvasta, és így 
nem tudja megerősíteni annak állításait.
A tulajdonjogok  tisztázására  történt  Lyukóban  egy felmérés.  A hatóság  abban  az  esetben  ha  a 
tulajdonviszonyok nem voltak rendezve a  bejelentkezés  kapcsán,  illetve a  tulajdont  nem tudták 
igazolni, eljárt ahogy kellett. Tudják, hogy még vannak néhány helyen olyanok, akik nem legálisan 
tartózkodnak az ingatlanban, ott a hatósági intézkedés minden esetben megtörtént és folyamatban 
van.
A MIK Zrt.-vel kapcsolatos kérdéseit pedig kéri, hogy konkrétan fogalmazza meg a kérdéseket, és 
eljuttatja a MIK Zrt. vezetőjének, és megválaszolják, illetve megpróbálják orvosolni a problémáit. 
Szerinte komplex problémarendszert fogalmazott meg, és mindegyik egyedi választ igényel.
Az  igazgató  úr  most  is  válaszolhat,  de  az  szerinte  nem  lesz  kimerítő  válasz,  mert  át  kellene 
tekintenie a problémákat egyedileg. Megadja Igazgató úrnak a szót.

Szélyes Domokos: A konkrét kérdésekre nem tud most válaszolni,  de nyilván meg fogják őket 
vizsgálni, viszont  általánosságban kikéri magának, hogy a MIK Zrt. nem  a hatályos jogszabályi 
rendelkezéseknek  megfelelően  dolgozik,  ezt  a  kollégái  nevében  határozottan  visszautasítja.  Az 
adott, konkrét kérdésekre pedig írásban fogják megadni a választ.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni Igazgató úrnak a tájékoztatást.
Hozzászólásra jelentkezett Dr. Horváth Béla, megadja neki a szót.

Dr. Horváth Béla: Előre jelzi,  hogy 3 percben nem fogja tudni elmondani, amit szeretne, de a 
Közmeghallgatás után Jegyző úrnak átadja az írásos hozzászólását. Röviden igyekszik elmondani.
Első  témája,  amiről  beszélni  szeretne  az  erkölcsös  város.  A  21  Közmeghallgatásból  20-on 
megjelent,  és  felszólalt.  Az  elhangzottak  alapján  is  arra  a  következtetésere  jutott,  hogy  olyan 
erkölcsi témákról volt szó, ami az együttélés szabályaival kapcsolatos. Ezzel kapcsolatban megtette 
javaslatait.
Másik témája a Hősök tere pirostéglás épületének névváltoztatási ügye. Az Észak-Magyarországban 
hihetetlen kampányt folytatott a témában, viszont az ő több napig készült anyagát nem közölték. Az 
aláírásgyűjtők közül elbeszélgetett párral, és úgy vette észre, hogy nincsenek tisztában az üggyel. 
Meglátása  szerint  történelem hamisítás  történt,  melyet  miskolciként,  egykori  Fráter  Gimnázium 
egykori  diákjaként  nem  tudja  tudomásul  venni.  Kéri  Polgármester  urat,  hogy  ne  vegyék  le 
napirendről, és a városban még van egy Földes Ferenc utca – egykori Lonovics József utca -, hogy 
ezt az ügyet komplexen vizsgálják meg, mert számára tarthatatlan, hogy egy miskolci születésű, 
sokra tartott személy nevét átadták egy másik személynek. Kéri, hogy ebben a témában induljon el 
el kutatói munka, egy tényfeltárás.
Következő  témája  a  Görgey  Artúr  utca  környékének  helyzete,  mellyel  kapcsolatban  15  éve 
felszólal.  Kéri  a  városüzemeltetéssel  foglalkozó  alpolgármester  urat,  hogy  hívjon  össze  egy 
megbeszélést,  és  a  helyszínen megmutathassa neki,  hogy mi  zajlik  ott  napi  szinten.  Az ország 
legdrágább  lakóépülete  hamarosan  befejeződik,  ennek  érdekében  4  fát  megint  kivágtak, 
rendszeresek a közműelzárások. Ebben az ügyben személyi felelősségrevonást is kezdeményez.
A negyedik  témaként  néhány javaslat,  mellyel  szerinte  többen  is  egyet  fognak  érteni.  Minden 
szükségest  meg  kell  tenni  a foglalkoztatás  javítása  érdekében,  a  város  adósság  állományának 
csökkentése érdekében. Ezekkel a, témákkal kapcsolatban rendszeresen kérnek tájékoztatást, hogy 
hogyan áll ez a kérdés. A város  közterületi állapotának javításának érdekében a fásítás mértékét 
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növelni  kellene.  A közpénzek  felhasználásának  fokozott  ellenőrzése  is  nagyon  fontos.  A Zöld 
Nyíllal kapcsolatban még meg fogja keresni a hivatalt, hogy felhívja a figyelmet a hiányosságokra. 
A széleskörű nyilvánosság fokozásra is fel szeretné hívni a figyelmet.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni a hozzászólást. Ismét egy kimerítő kérdéskör vetődött fel, 
mely esetben úgy gondolja, hogy nagy részét írásban fogják megválaszolni. 
A közpénzek átláthatósága és elköltésével összefüggő felelősséggel kapcsolatban fel szeretné hívni 
a  figyelmet,  hogy foglalkoznak  vele.  A  város  adósságállományának  a  csökkentését  úgy tudják 
elérni,  hogyha azokból  a  közpénzekből  fizetik  vissza,  ami  a  város  rendelkezésére  áll.  Ezért  az 
eljövendő évek költségvetése meglehetősen takaros lesz. A takarékosságot a város magán kezdi és 
magán is folytatja. Közfeladatot beszűkíteni nem óhajtanak, kötelező feladataikat ellátják, de mivel 
Miskolc megyei jogú város, számos olyan vállalt feladat, melyet el kell látni.  Egy nagyváros nem 
maradhat  se  sport,  se  kultúra  nélkül.  A  város  intézményein,  illetve  az  Önkormányzat  saját 
működésén  tudnak  spórolni,  valamint  a  gazdaság  élénkítésen  tudnak  bevételt  generáló 
tevékenységeket  folytatni,  melyek  reményeik  szerint  a  város  gazdasági  helyzetét  egyensúlyba 
fogják helyezni hosszabb távon. Ez a feladat éveken keresztül fenn fog állni, és úgy gondolja, hogy 
csak így lehet előrehaladni.
A közpénzek  elköltésével  kapcsolatos  vizsgálataik  nem  állnak  meg,  mert  ez  egy  folyamatos 
vizsgálatot igényel. Mikor úgy vették észre, hogy a közpénzek elköltése feltehetően nem legálisan 
módon történt, akkor azokat összefoglalták, és feljelentés formájába az ügyészség elé tárták. Ezek a 
vizsgálatok  folytatódnak.  A rendőrség,  illetve  az  ügyészség  közreműködésével  remélik,  hogy a 
felelősök  megnevezésre  kerülnek.  Amikor  a  nyomozást  nem  fogja  zavarni  már  az  adatok 
nyilvánosságra  hozatala,  akkor  nyilvánosságra  is  fogják  hozni  a  dokumentumokat,  melyekkel 
kapcsolatban úgy gondolták, hogy hatósági jogkörben meg kell vizsgálni. 

Írásban nyújtotta be kérdéseit  Hubai Gyöngyi Miskolc, Glanzer u. 32.szám alatti lakos,  aki nincs 
jelen, így erre írásban kap majd választ.

Köszöni mindazoknak, akik a Közmeghallgatáson szólásra jelentkeztek, megtették észrevételeiket. 
Akik  most  nem  kaptak  szóban  kielégítő  választ  reméli,  hogy  azoknak  majd  az írásban  adott 
válaszok  kielégítőek  lesznek,  és  el  fogják  őket  fogadni.  Fontos  a  városvezetés  számára,  hogy 
mindazokról  a  közérdekű  témákról,  amik  felmerülnek  –  láthatóan  csoportosodik  a  közfeladatot 
ellátó cégeknek a működésére, a közbiztonság kérdéskörére, és számos erkölcsi kérdésre, melyek a 
közösség élete szempontjából rendkívül fontosak – megnyugtató választ tudjon adni a városvezetés, 
illetve a város hatóságai, közszolgáltató cégei.

Emlékezteti a képviselőket, jelenlévőket, hogy a következő rendes Közgyűlés december 15-én 9 
órakor kezdődik a Konferencia teremben.

A Közmeghallgatást 10 óra 45 perckor bezárja.

k.m.f.

Dr. Csiszár Miklós Dr. Kriza Ákos
jegyző polgármester
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