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Közgyűlése
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. november 19-én 9.00 órai 
kezdettel,  a  Polgármesteri  Hivatal  Konferencia  termében  tartott 
közmeghallgatásról.

Jelen vannak: Dr. Kriza Ákos, Bartha György, Bazin Géza, Benczés Miklós, Eperjesi Erika, Fodor 
Zoltán, Földesi Norbert, Gazdusné Pankucsi Katalin, Dr. Gonda Géza, Jakab Péter, Katona Ferenc, 
Dr. Kiss János, Kovács Józsefné, Dr. Kovács László, Dr. Mokrai Mihály, Molnár Péter, Dr. Nánási-
Kocsis Norbert, Dr. Nehéz Károly, Pakusza Zoltán, Dr. Simon Gábor, Szabó Sándor, Takács Gábor, 
Dr. Tompa Sándor, Varga Gergő

Később érkezett képviselők: Fedor Vilmos, Seresné Horváth Zsuzsanna, Soós Attila

Távol maradt: Szegedi Márton, Dr. Zsiga Marcell

Tanácskozási joggal jelen van: Kiss Gábor alpolgármester, Pfliegler Péter alpolgármester

Meghívottak: Vincze  Csaba  Miskolc  Holding  Zrt.  igazgató,  Szélyes  Domokos  MIK  Zrt.  és 
Miskolci  Városgazda Nonprofit  Kft.  vezérigazgató,  Beke Tibor  Miskolci  Városgazda Nonprofit 
Kft. szolgáltatási igazgató, Kókai Ernő és Grieger Ernő MVK Zrt., Czinkné Sztán Anikó Miskolci 
Turisztikai Kft. ügyvezető igazgató, Üszögh Lajos MIVIZ Kft. ügyvezető igazgató, Nyíri László és 
Móricz  József  MIHŐ Kft.,  Perecsenyi  Attila  Régió  Park Miskolc  ügyvezető  igazgató,  Lengyel 
Katalin  Miskolci  Városfejlesztési  Kft.  ügyvezető,  Nánási  Judit  MIBERSZOLG  Kft.,  Dr. 
Schweickhardt  Gyula  Energie  AG Miskolc  Kft.  ügyvezető,  Dr.  Szabó  Brigitta  Miskolc  Városi 
Sportiskola Nonprofit  Kft.  ügyvezető igazgató,  Dr.  Bogyay Ferenc Miskolci  Rendőrkapitányság 
vezetője

A Polgármesteri Hivatal részéről jelenlévők:
Dr. Csiszár Miklós jegyző, Dr. Szabó Zoltán aljegyző, és a Polgármesteri Hivatal főosztályvezetői 
és osztályvezetői

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: Tisztelettel köszönti a közmeghallgatáson megjelent 
állampolgárokat, az elektronikus és az írott sajtó képviselőit, a jelenlévő helyi önkormányzati 
képviselőket, Pfliegler Péter és Kiss Gábor Alpolgármester Urakat, Jegyző Urat, Aljegyző Urat, a 
Polgármesteri Hivatal főosztályvezetőit,  osztályvezetőit  és  munkatársait, a nemzetiségi 
önkormányzatok jelenlévő elnökeit, az önkormányzat gazdasági társaságainak vezetőit, képviselőit, 
valamint a Miskolci Rendőrkapitányság részéről Dr. Bogyay Ferencet.
Bejelenti, hogy a közmeghallgatáson, ami a vonatkozó törvényi előírás szerint Közgyűlésnek 
minősül, a Testület 29 tagja közül a jelenléti ív lezárásáig megjelent 24 fő, így a közmeghallgatás 
határozatképes, amit megnyit.
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak arról, hogy a mai testületi 
ülésen a meghívó szerint közmeghallgatást tartanak.

A Közgyűlés 23 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
(nem  szavazott  6  fő)  az  ülés  napirendjét  a  meghívó  szerint 
elfogadta.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 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 erre figyelemmel tegyék meg.
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy előzetesen 23 állampolgár jelezte hozzászólási szándékát, hogy 
szólni kíván a közmeghallgatáson.
A válaszadásra közvetlenül a hozzászólás után kerül majd sor, amennyiben az érintett tisztségviselő, 
a Polgármesteri Hivatal főosztályvezetője vagy osztályvezetője,  vagy az érintett cég képviselője 
olyan mélységben ismeri a felvetett problémát, hogy itt választ tud adni a felmerült kérdésekre, 
észrevételekre. Amennyiben helyben nincs mód a  válaszadásra, a hozzászóló írásban - 30 napon 
belül - kap majd választ.
Az elfogadott ügyrend szerint a kitöltött felszólalási jegyek alapján fogja szólítani a hozzászólásra 
jelentkezetteket azzal, hogy maximum     3     perc     hozzászólási     idő     áll     mindenki     rendelkezésére.  
A szó megadását követően kéri, hogy a felszólalók kérdéseiket, kéréseiket, mondanivalójukat az 
oldalt lévő mikrofonba mondják el. Kéri, hogy hozzászólásuk elején a nevüket legyenek szívesek 
mondani.
Megadja a szót  Molnár Attila, Széchenyi u. 4. szám alatti lakosnak.

Molnár Attila: A Széchenyi 4., 6. és az Erzsébet tér 5. szám alatt élők nevében kért szót. Az udvar 
és környékének a problémáját kívánja elmondani. Nagy problémát jelent a parkolás, a városban 
egyedüliként, a belső udvarban fizetni kell érte. Az elmúlt közmeghallgatáson is már jelezte. Akkor 
azt a választ kapta, hogy adják le kérelmüket a Régió Parkhoz, ezt január 5-én megtették, de a mai 
napig ebben az ügyben változás nem történt. Az a kérdésük, hogy mikor foglalkozik a Testület ezzel 
a kérdéssel, mikor vonják ki az udvaruk környékéről a fizető parkolót.
Dohányzás,  italozás,  hangoskodás  problémakörére  hívja  fel  a  figyelmet.  Az  udvarukban,  a 
kapualjuk környékén ez visszatérő gond, tarthatatlan állapotok vannak. Iskola kezdés előtt és után, 
valamint  péntek  és-  szombat  esti  időszakban  különösen  érvényes.  Az  Önkormányzat  közrend 
megszilárdítás  érdekében  tett  eddigi  intézkedéseit  ismerve  javasolják,  hogy  a  törvény  általi 
felhatalmazás alapján a Közgyűlés hozzon jogszabályt, és terjessze ki a dohányzási tilalmat a város 
kiemelt  övezetére vonatkozóan, mert erre a törvény megadja a lehetőséget.  Kérik és javasolják, 
hogy ezt tegye meg a Képviselő-testület. Az italozás nemcsak a közterületen, hanem a kapualjakban 
is tiltott, ugyanúgy a kiemelt övezetekben a dohányzás is legyen tiltva a kapualjakban és a belső 
udvarokban. 
Harmadik témakör, amiről szólni kíván az üzletek, irodák, bankok, vendéglátóhelyek üzemeltetése, 
ezen  belül  kiemeli,  hogy  sok  esetben  a  riasztók  meghibásodnak.  Általában  minden  második 
üzletben  ki  van  téve  az  elérhetőségi  tábla  mind  a  bűnmegelőzés,  mind  a  tűzrendvédelem 
tekintetében,  de a riasztók gyakori  megszólalása miatt  is  javasolják,  hogy a Testület  lehetősége 
szerint hozzon egy olyan rendeletet, hogy minden kirakatban legyen kitéve az elérhetőségi tábla.
Közterületen  elhelyezett  vendéglátóipari  teraszok,  a  városi  nyilvános  rendezvények  mind 
közterületen  folynak,  melyhez  közterület-használati  engedélyt  kell  kérni.  Javasolják,  hogy  a 
takarítás,  az  engedélyeknek  a  kiadása,  a  nyitva  tartás  és  a  hangerő  tekintetében  fokozottan 
ellenőrizzenek.
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Javasolják továbbá, hogy a Belvárosi Rendőrőrsöt ismét állítsák fel. Az udvarukban több éve üresen 
áll egy üzlethelyiség, arra tesznek javaslatot, hogy ezt, az Önkormányzat adja bérbe.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni a hozzászólást,  a felvetéseket.  Kéri  Perecsenyi  Attilát, 
hogy reagáljon a parkolással kapcsolatban feltett kérdésekre.

Perecsenyi Attila: Elmondja, hogy társaságuk zónánként vizsgálja a területeket. Amit Molnár úr 
kér, az közterület. A kérés arra irányult, hogy egy közterületen kizárólagos parkolást biztosítsanak 
az ottlakók számára, amit sajnos nem tudnak megoldani. Tehát ezt nem tudják kivonni a parkolási 
zónából. Egy megoldás van, hogy amennyiben szeretnének saját parkolót – amire most is megvan a 
lehetőség – a rendeletben is szerepel, hogy kizárólagos használatra a mai nap is meg lehet váltani a 
parkolást.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kérdezi, hogy Molnár Úr kapott-e választ a levelére.

Perecsenyi Attila: Nem kapott választ, adminisztrációs probléma miatt, de elhozta a válaszlevelet, 
ami már elkészült, és majd átadja.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy az ilyen esetekre, adminisztrációs kérdésekre fokozottan 
figyeljenek oda. Köszöni a tájékoztatást.
A  Hatósági  Főosztály  jelezte,  hogy  írásban  kíván  reagálni  a  dohányzással,  italozással  és  a 
közterületek ellenőrzésével kapcsolatos kérdésekre.
Kéri Rendőrkapitány Urat, hogy a rendőrőrssel kapcsolatos kérdésekre válaszoljon.

Bogyay  Ferenc: A  rendőrség  átszervezése  zajlik.  A  Miskolci  Rendőrkapitányság  új 
állománytáblázatában Belvárosi Örs nem szerepel,  tehát belátható időn belülre nem tudja ígérni 
ennek a felállítását.
A  közterületen  való  alkoholfogyasztással  kapcsolatban  feltett  kérdésre  elmondja,  hogy  az  új 
szabálysértési  törvény lehetőséget  ad  arra,  hogy törvény vagy kormányrendelet  szankcionálja  a 
közterületen történő szeszesital fogyasztást. Sajnálatos módon ilyen jogszabály még nem született. 
Erre  reagált  az  Önkormányzat,  lehetőségeivel  élve  a  kirívóan  közösségellenes  magatartásokat 
fogalmazott meg. Ebben nyílt lehetőségük fellépni a közterületen történő szeszesital fogyasztásával 
szemben, ami valóban egy komoly problémát jelent. Az alkotmánybíróságnak nemrég született egy 
döntése, ami a közterületen életvitelszerűen tartózkodás tilalmát – mint szabálysértést – minősítette 
alkotmányellenesnek. Ez a döntés viszont  az Önkormányzatot  megfosztotta  attól  a lehetőségtől, 
hogy kirívóan  közösségellenes  magatartásokat  szankcionálja.  Ennek  következtében  nem fognak 
tudni semmilyen módon fellépni az ilyen tevékenységet folytatókkal szemben. Úgy gondolja, hogy 
ez egy nagyon komoly jogalkotási hiányosság. 
Az  országgyűlési  képviselőket  ezúton  kéri,  hogy ebben  minél  előbb  szülessen  olyan  normatív 
szabályozás, ami lehetőséget ad arra, hogy rendet tudjanak tartani a belvárosban.

- Megérkezik Seresné Horváth Zsuzsanna képviselő asszony -

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni a tájékoztatást.
Ezt követően megadja a szót Szatmári Erzsébet, Melinda u. 10 szám alatti lakosnak.

Szatmári Erzsébet: A Melinda utca 2.-től 12. számig társasházi közös képviselő. Köszöni Eperjesi 
Erikának és Molnár Péternek a játszótéren az új játékokat a lakóközösség nevében.
Kéri, hogy ne kerítsék el a játszóteret, mert az három oldalról épülettel van körülvéve, egy oldalról 
pedig a bölcsőde veszi körül. A szülők figyeljenek oda jobban a gyermekere, akik rajzoljanak a 

3



járdára, de ne az épület falára.
Köszöni Eperjesi Erikának és az AVE dolgozóinak, hogy a szelektív hulladékgyűjtőket áthelyezték. 
A Városgazda dolgozóinak köszöni a padnak az áthelyezését. 
Köszöni továbbá az együttműködő, jó kapcsolatot és gyors hibaelhárítást a MIHŐ munkatársainak.
Fontosnak tartja a szolgáltatókkal való jó kapcsolattartást. A számlák átutalásával kapcsolatban tesz 
másoknak is javaslatot, hogy spórolni lehet vele.
A MIK Zrt. dolgozóitól kéri,  hogy ne pazarolják a tulajdonosok pénzét, mert nagyon eltérőek a 
közös költség díjai a város különböző területein.
Problémaként említi a póráz nélküli kutyasétáltatókat, akik éjszaka is sétáltatnak. A parkoló felől 
mozgásérzékelő  lámpák  vannak,  ezek  alatt  megállnak  dohányozni,  ami  zavarja  az  ottlakók 
nyugalmát. A lakásban tartott kutya is problémát okoz, és nem járulnak hozzá, hogy a társasházban 
bárki kutyát tartson. A frissen festett falat lepisili a kutya, ennek szintén nem örülnek a lakók.
A Melinda u. 12. szám északi oldalán megáll a víz évek óta, kéri, hogy ezt mihamarabb javítsák ki.
A Hadirokkantak  50.  számnál  az  esővíz  kifolyik  az  útra,  és  nagy  mennyiségben  az  utcán,  a 
parkolóban áll meg. 
A bölcsődének a déli oldalánál meg lehet állni betonozott területen, ennek ellenére behajtanak a 
játszótérre az autók. A rendőrség segítségét többször kérte, de nem tettek semmit annak érdekében, 
hogy ne rongálják a parkot, ne hordják fel a sarat a játszótérre.
A környéken sok az autórongálás, lopás, ezzel kapcsolatban is kéri a rendőrséget, hogy járőrözzenek 
arra.  Emellett  a környéken a szexmunkások egyre többen fordulnak meg, ami szintén zavarja a 
környéken élőket. 
Kérdezi, hogy mikor lesz munkahely Miskolcon.

- Megérkezik Soós Attila képviselő úr -

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni a hozzászólást írásban is fognak rá válaszolni. A Hatósági 
Főosztály vezetőjének megadja a szót, hogy válaszolhasson a felmerült kérdésekre.
A munkahelyekkel kapcsolatban elmondja, hogy kevésbé rosszak a munkanélküliségi adatok, mint 
egy évvel ezelőtt. Körülbelül 1000 munkahellyel több van, és azon dolgoznak, hogy egyre több 
munkahely legyen, és remélik, hogy mindenki, aki Miskolcon szeretne hosszútávon munkahelyet 
találni, az meg is kapja.

Miklós Béláné: A társasházi ebtartással kapcsolatos kérdésre válaszol, hogy a helyi önkormányzati 
rendelet megszabja a társasházban tartható ebek számát, viszont egy alkotmánybírósági határozat 
miatt ezt felül kell majd vizsgálnia a Közgyűlésnek. Erre valószínűleg a decemberi Közgyűlésen 
kerül majd sor. Az alkotmánybíróság megállapította, hogy a kedvtelésből tartott állatokra vonatkozó 
szabályok megalkotása nem lehet önkormányzati rendeletben szabályozott jogalkotási tárgy, ezért 
azt hatályon kívül kell helyezni. A terület viszont nem marad szabályozatlan, mert az állatvédelmi 
törvény,  valamint  a  kedvtelésből  tartott  állatok  tartására  szóló  kormányrendelet  meghatározza 
azokat  a  szabályokat,  amiket  az  állattartóknak  be  kell  tartani.  Ezen  feladatoknak, 
kötelezettségeknek  a  végrehajtását  a  települési  jegyző,  valamint  az  állatvédelmi  hatóságok 
ellenőrzik,  és  szükség  esetén  állatvédelmi  bírság  kiszabására  kerülhet  sor.  Ezen  kívül,  ha  a 
lakóknak  panasza  van  az  ebtartással  kapcsolatosan,  esetlegesen  birtokvédelmi  eljárás 
kezdeményezhető a Jegyzőnél, ahol szintén van mód az ezzel kapcsolatos intézkedés megtételére.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Felszólalásra jelentkezett Bodovics Jánosné, Berzsenyi u. 42. szám 
alatti lakos, megadja neki a szót.
Közben kéri a felszólalókat, hogy tartsák be az időkeretet.
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Bodovics  Jánosné: Az  őstermelői  engedéllyel  és  az  ezzel  összefüggő  közterületi  engedéllyel 
kapcsolatban  van  több  észrevétele,  amit  2012-ben  hozott  a  Testület.  Az  Önkormányzatnál  már 
jelezte,  de  nem  járt  eredménnyel.  Rugalmatlan  és  drága,  a  gyakorlatban  véleménye  szerint 
megvalósíthatatlan. Ez a rendelet tartalmaz napi, illetve éves engedélyt. A napi engedélynél előre 
kell  meghatározni,  hogy  mely  napon  szeretne  az  őstermelő  árulni  az  adott  területen,  ami 
képtelenség.  Betegség,  az  időjárás,  gyümölcsérés  és  más  egyéb,  előre  nem  látható  esemény 
közbejöhet,  ami  megakadályozza  az  árulást,  de  a  befizetett  napok  összegét  elveszíti  így  az 
őstermelő.  Ezen felül óvadékot is számolnak fel,  nem érti,  hogy miért.  Nem minden nap veszi 
igénybe  az  őstermelő  a  területet,  nem  zárható,  nincs  átadás-átvétel.  Kérdezi,  hogyan  kérhetik 
számon így, hogy vigyázzon a területre, amely bárki számára hozzáférhető. Az éves engedély csak 
azoknak éri meg, akik mindennap kimennek árulni, és igénybe veszik a területet, nekik kedvezőek 
ezek  a  feltételek,  a  többieknek  nem.  Szeretnék,  ha  lenne  még  egy  plusz  lehetőség,  hogy egy 
hónapos díjért  árulhassanak akkor,  amikor  lehetőségük adódik  rá.  Kéri,  hogy ezen javaslatokat 
vegyék figyelembe. Az árakat nagyon megemelték, de a színvonal változatlan maradt, vagy inkább 
romlott.  Ez  az ügy március  28-tól  húzódik,  ezért  kéri,  hogy érdemben történjen  intézkedés,  és 
mérjék fel a helyzetet, melynek a figyelembevételével hoznának döntést.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri  a  Hatósági  Főosztályt,  hogy készítsen egy analízist  ezzel 
kapcsolatosan, és javaslatokkal éljenek, mert úgy gondolja, hogy finomítás szükséges, és lehet is azt 
a  rendszerben megvalósítani.  Tájékoztat  mindenkit  arról  a  felmérések és előkészületek történek 
abban az irányban, hogy őstermelői piacokat a város több pontján valósítsanak meg. Segítve ezzel 
azoknak  a  lehetőségeit,  akik  ilyen  minimális  terménymennyiséggel  rendelkeznek,  és  segíteni 
kívánnak a lakosoknak is a hozzájutásban.
Megadja a szót Magyar Pálné, Lyukóvölgy 38. szám alatti lakosnak.

Magyar Pálné: Minden közmeghallgatáson részt vett eddig, de nem kap konkrét választ. Évről 
évre  ugyanaz  a  probléma,  csak  tetézve.  A  problémákról  mindenki  tud  –  Polgármester  Úr, 
országgyűlési és helyi képviselő – de nem tesznek úgy a megoldás érdekében, ahogy azt az ott 
lakók elvárnák, de Lyukóvölgyben nem történik semmi. Nem látják Lyukóban sem Polgármester 
Urat, sem az országgyűlési képviselőt, az önkormányzati képviselő pedig már régóta nem jelentetett 
meg  a  Minapban  fogadóórára  időpontot.  A  területen  nincsenek  látványos  építkezések.  Az 
igazsághoz hozzátartozik, hogy a Gulyakútnál megcsinálták a lépcsőt, de az sem esztétikailag, sem 
formailag nem jó. Sokan járnak babakocsival, de csak lépcső van, így nehéz a közlekedés. Olvasott 
róla az Észak-Magyarországban folyóiratban, hogy épül valami a Gulyakútnál, de megjegyzi, hogy 
máshol is laknak emberek. Az a rész amúgy jól el van látva vízzel, viszont vannak olyan részek 
Lyukóban, ahol egyáltalán nincs víz – főútnál -, és sokan rácsatlakoztak volna a vízhálózatra, de 
mostanság már sokszorosa a díja a korábbinak.
Közterület témakörében elmondja, hogy rengeteg kóbor, oltatlan kutya van – hiába gyűjtik őket 
össze. Január 1-jétől chipeket is kell az állatok fülébe tetetni, és ennek következtében szerinte még 
több lesz majd a kóbor eb. 
A szeméthalmok újra keletkeznek, hiába szedette össze az önkormányzati  képviselő. Véleménye 
szerint úgy kellene ezt a problémát megoldani, hogy meg kellene venni az „AVE-s zsákokat”, és 
abba  gyűjtenék  össze  a  szemetet,  amit  a  kukásautó  elvihetne,  így  nem az  emberek  fizetnék  a 
szemétlerakási díjakat.
Lovasmezőőrökkel nem találkozik a területen, pedig már több hónapja elméletileg járőröznek.
A víz témakörében még elmondja -zárkert, külterületre való hivatkozással az Önkormányzat nem 
ruház be rá, csak a Gulyakútnál történnek beruházások.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Elmondja, hogy az időkeretet már túllépte, a többi problémát is 
írásban nyújtsa be, amire választ fog kapni.
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Magyar Pálné: Még elmondja, hogy nem tudja, hogy az Építési Osztály miért nem ellenőrzi ezeket 
a területeket, mert ugyanúgy épülnek a házak, hiába állítják azt, hogy nem. 
Ezen felül még a buszközlekedésről, és a közterületről kíván beszélni.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Hangsúlyozza, hogy a felszólalási idő lejárt.  Kéri, hogy írásban 
nyújtsa be azt, amit elkíván mondani, és válaszolni fognak rá.
Kéri a Hatósági Főosztályt, hogy kiemeltek kezelje a felvetett kérdéseket.
Hozzászólási szándékát jelezte Benczés Miklós képviselő úr, megadja neki a szót.

Benczés Miklós: Reagálni kíván arra, hogy elérhető-e. Decemberben lesz a következő fogadóórája, 
amire szeretettel vár mindenkit, a Minapban is lehet erről tájékozódni. Elmondja, hogy el lehet érni, 
a  telefonja be van kapcsolva.  Lyukóvölgyben a startmunka keretén belül  jelenleg is  a szemetet 
szedik.  Kereste telefonon Magyarné férjét  – aki a lyukóvölgyi  polgárőrség tagja -,  de nem volt 
elérhető a számára.
Hangsúlyozza, hogy nem igaz, hogy nincs beruházás Lyukóvölgyben. A legnagyobb beruházások 
abból a pénzösszegből,  amit egy képviselő elkölthet,  tavalyi és az idei éven is ezen a területen 
voltak.  Az  köztudott,  hogy  Lyukóban  az  utak  állapota  nagyon  rossz,  folyamatosan  felújításra 
szorulnak. Megjegyzi,  hogy ebben a hónapban is  elkezdődik közel 4 millió forint értékben egy 
útfelújítás Lyukóvölgyben, ami több utat is magába foglal majd.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni a tájékoztatást.
Szólítja a következő felszólalásra jelentkezőt, Novák Józsefné, Árpád u. 68. szám alatti lakost.

Novák Józsefné: Diósgyőrrel  kapcsolatos  problémákra  kívánja felhívni  a  jelenlévők figyelmét. 
Bérletpénztár és jegyautomata elhelyezése Diósgyőrben többek szerint indokolt  és fontos lenne. 
Ezen a városrészen 8-10 ezer ember él és lakik, nekik vagy az Újgyőri főtérre, vagy Majláthig kell  
menni, ha bérletet, vagy jegyet szeretnének venni. 
5-ös és 15-ös buszvégállomás visszahelyezésre  is  indokolt  lenne,  de  legalábbis  a  nyári-téli 
időszakban. Időszakosan az idegenforgalom miatt is nagy jelentősége lenne.
Buszjáratok sűrítésére is szükség lenne Diósgyőrben, de legalább a reggeli és délutáni csúcsidőben.
Kérésük  Rostás  László  főépítész  úrhoz,  hogy a  Diósgyőr-Szilvamag  beépítésével  kapcsolatban 
várják a lakók, hogy mi fog történni, mert már két éve, hogy üresen és kihasználatlanul áll a terület. 
Örülnének, ha fejlemény lenne ezzel az üggyel kapcsolatban is. 
További  térfigyelő  kamera  elhelyezését  kéri,  amire  az  új  Coop  áruháznál  megfelelő  helyet 
találnának. 
Kutyafuttató kijelölésére az önkormányzati rendelet módosítására lenne szükség, mert Diósgyőrben 
csak  a  Tejgyárnál  van  ilyen  kijelölve.  Kutyafuttató, kutyaürülék gyűjtésére alkalmas edények 
kihelyezése és tiltó táblák elhelyezése pl. a játszótereknél. Úgy nem lehet törvényt betartatni, hogy 
nincs meg a tárgyi feltétel.
Avareltakarítás megkezdése, illetve tovább folytatására hívja fel a figyelmet.
Kurucz u. - Árpád u. járdák és az úttest állapotának felülvizsgálatára lenne szükség, mert több 
helyen balesetveszélyesek. Írásban leadta, hogy konkrétan hol lenne erre szükség.
Árkok- vízelvezetők tisztítása, felülvizsgálata szintén indokolt.
Szemétszállítással kapcsolatban beadott beadványra még nem kaptak választ. Több, mint 17 ezer 
aláírást gyűjtöttek már két évvel ezelőtt. Most változik a Hgt, és felhívja rá a figyelmet, hogy ezt 
gondolják át, mert a társasházak, lakásszövetkezetek teljesen el vannak adósodva.
Még  egy  fontos  témára  kívánja  felhívni  a  figyelmet,  a  fészekrakó  problémára.  Együttélési 
szabályok betartása, jegyzői jogkör szigorítása és határozott fellépés indokolt ez ügyben, valamint a 
hatósági ellenőrzések fokozása, és visszatérő ellenőrzésekre lenne szükség. 
Vízkorlátozás  miatt  beépített  szűkítők  ellenőrzése,  illetve  a  melegvíz-óra  leplombálás  szigorú 
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ellenőrzésére. 
Kéri, hogy amennyiben lehetőség van a járőrök számát növeljék, mert a lakók nagyon örülnek a 
jelenlétüknek.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Közel kétszer annyi járőr van, mint korábban. Leginkább gazdasági 
és humán erőforrás háttér hiányában sem tudják növelni továbbiakban a járőrök számát. Mindenben 
kell  lennie egy határnak,  így a közrend biztosításában, a közbiztonság biztosításában egyenlőre 
ennyi  a  lehetőség.  Ha  ezt  tovább  kívánják  fokozni,  akkor  úgy  gondolja,  hogy  a  lakossági 
részvételre, a polgárőrség bevonására is – még intenzívebb bevonására – és a lakosság támogatására 
is szükség van.
Már  több  helyről  is  érkezett  megkeresés  a  bérletpénztár  és  jegyautomata  kihelyezésére 
Diósgyőrben. Kéri, hogy fontolják meg az MVK-nál, és tegyenek lépéseket ez irányban. Visszatérő 
probléma -amit személyesen is tapasztal - a rendkívül rossz menetrend. Nagyon rossz a buszoknak 
és  villamosoknak a sűrűsége,  minden lakossági  visszajelzés  ebben az  irányban hat.  Kéri,  hogy 
sürgősen  lépjenek  ebben  az  ügyben,  mert  Miskolcnak  tíz  évvel  ezelőtt  még  kiváló  volt  a 
tömegközlekedése. 
A további kérdésekre a Városüzemeltetési Osztály, illetve a hatósági kérdéskörökkel kapcsolatosan 
a Hatósági Főosztály fog válaszolni.
Kéri Főépítész Urat, hogy a Szilvamaggal kapcsolatban adjon tájékoztatást.

Rostás  László: A  Szilvamagra  vonatkozóan  elmondja,  hogy  a  városnak  nincs  szándékában 
beépíteni ezt a területet.  Jelen pillanatban annyira leszűkültek ott a méretek, hogy a közlekedés 
szinte teljesen elfoglalja a területet. Parkosítani fognak. Érkeztek olyan vélemények, hogy Diósgyőr 
lévén diófákkal kellene telepíteni. A hasonló felvetéseket szívesen fogadja, lehetőség szerint meg 
fogják valósítani a parkosítás keretén belül.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni  a  tájékoztatást.  Mindenképpen jónak tartaná,  ha  helyi 
kezdeményezés lenne ez ügyben, egy helyszíni bejárás, lakókkal való egyeztetés eredményeként 
dőlne el, hogy ennek a területnek mi legyen a sorsa.
Szólítja a 6. felszólalásra jelentkezőt, Batta Istvánnét, Testvérvárosok u. 34. szám alatti lakost.

Batta Istvánné: Hatvan családos társasház lakóközössége nevében kívánja elmondani, hogy nagy 
problémával  küzdenek,  ami  az  eladósodás.  Ez  akkor  kezdődött,  amikor  a  fészekrakó  program 
keretében segélyből élő családokat költöztettek a társasházukba. Adósságuk 2008-tól folyamatosan 
nő a be nem fizetett közös költség és a víz miatt – ez utóbbi azért tartozás számukra, mert vagy 
nincs vízóra, vagy nem hitelesítették -, tehát a közösségnek kell megfizetnie. Van olyan, aki közel 
400 ezer forint tartozást halmozott fel, de nem is lakik a lakásban. Közben kiadja, de az új lakók 
sem  fizetnek.  Kérdezik,  hogy  a  rájuk  hagyott  adóssághalmazt  ki  fogja  a  lakóközösségüknek 
megfizetni.  A  lakások  értéke  csökkent,  eladhatatlanok,  bogarakkal  vannak  teli.  Kérik  az 
Önkormányzatot, hogy sürgősen vizsgálják felül ezeket a lakásokat, ellenőrizzék, hogy kik laknak 
ott. Hozzon olyan rendelkezést, amely alapján fészekrakó - mint adós tulajdonos - ne adhassa ki a 
lakását albérlőnek, másoknak.
Javasolják,  hogy ilyen visszaélés esetén a lakáskezelőnek legyen joga a lakást lezárni,  illetve a 
lakáshasználati jogot felfüggeszteni. Jelenleg hiába jelzik a házkezelőség felé ezeket a gondokat, 
csak azt a választ kapják, hogy nincs joguk eljárni, mert nincs rá megfelelő törvény. Kérdezi, hogy a 
fizető tulajdonosoknak nincsenek jogaik, csak az, hogy fizessenek.
Úgy gondolják, hogy egy polgár sem élősködhet a másikon, kibújva a fizetési kötelezettség alól, 
növelve ezzel mások terheit.
Jelenleg  8  ezer  forintos  közös  költséget  fizetnek.  Közösségükben  sok  a  nyugdíjas,  így  ezt  az 
összeget már nem tudják tovább növelni, fizetni is csak nehezen. Kérik az Önkormányzatot, hogy 
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sürgősen  intézkedjen  a  Testvérvárosok  34.  szám alatti  lakók  ügyében,  mert  ez  az  állapot  nem 
tartható.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni a hozzászólást. Mindenki tudja, hogy az emberi jogokra 
való hivatkozással több közösség életét tették már tönkre, nehezítették meg. Ez az európai jogrend 
sajnos olyan normákat tartalmaz, amelyekkel szembemenni lehet,  de állandóan megszüntetik az 
alkotmányossági és az emberi jogokra való hivatkozással az adott rendeleteket, jogszabályokat. Az 
biztos,  hogy nem várhatnak változást  ezeken a  területeken,  amennyiben a  jelenleg végrehajtást 
kérhető bank nem lép ezekben az ügyekben. Jelenleg úgy tűnik, hogy a bankok nem lépnek, nem 
indítják el a végrehajtásokat. 
Ha az Önkormányzathoz kerülnek a tulajdonok, abban az esetben a végrehajtásokat – amint jogilag 
végig vihető – azonnal megkezdik, ezt ígéri. Azoktól nem várható, akik már több éve nem fizettek, 
hogy most fizetni fognak. Egy esetben várható változás, ha ezek a személyek, családok el lesznek 
távolítva  a  lakásukból.  Csak így lehet  változás  ezeken a  területeken.  Ezen dolgoznak,  hogy az 
Önkormányzathoz a tulajdonjog átkerüljön, de nem egyszerű. Nincs rá anyagi fedezet, kormányzati 
támogatást remélnek ebben az ügyben, és olyan programot szeretnének elindítani, amelyik ezeknek 
a lakóközösségeknek vissza tudja adni a normális élethez való jogát.
A kérdésekre részletesen írásban fognak válaszolni.
Megadja a szót Kerek István, Iglói u. 24/A. szám alatti lakosnak, aki a Tapolcafürdőért Egyesület 
nevében kíván felszólalni.

- Megérkezik Fedor Vilmos képviselő úr -

Kerek István: A Tapolcafürdőért Egyesület nevében kéri a Hivatal, és Polgármester Úr segítségét. 
Egyesületük a közvagyon védelmére és megóvására alakult többek között, és ehhez kapcsolódóan 
kéri a Tapolcai Református Templom megközelíthetőségének és parkolásának, valamit a környezete 
rendezésének megoldását. Meglátása szerint a közlekedés legjobb megoldását az jelentené, ha a 
templomtól kezdődően az Anna Hotel irányába egyirányú közlekedést lehetne kialakítani, ahogy az 
korábban volt. Ez az út jelenleg is ki van alakítva, csak az imaterem előtti szakaszon van leszűkítve, 
és emiatt nem fér el ezen a szakaszon a gépjármű közlekedés. Ez egy nagyon régi probléma, és a 
Bencések útjára  való  becsatlakozásnál  nagyon leszűkül  ez  az  út,  és  két  jármű már  nem fér  el 
egymás mellett. 
A közlekedésen túl a parkolási lehetőség megoldására is szükség lenne a templom mellett. Jelenleg 
egy kis méretű murvás parkoló van, amit a közelben lévő hotel vendégei – ha sokan vannak – 
sokszor teljesen elfoglalnak. Kérik ennek a parkolónak az alkalmassá tételét, továbbá a templom 
mögött  egy  másik  parkoló  kialakítását  is.  Erre  azért  is  lenne  szükség,  mert  a  templomot 
hangverseny megrendezésére is használják, emiatt indokolt a megfelelő parkolási lehetőség ezen a 
területen.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni a hozzászólást.  Kéri  a Hatósági  Főosztályt,  az Építési 
Osztályt és Főépítész Urat, hogy vizsgálják meg ennek a területnek az imént kért átalakításainak 
lehetőségeit.  Nem biztos benne, hogy pénzügyileg könnyen tudják rendezni, de szeretné, ha először 
is szakmailag tisztáznák mindenképpen.
Kéri Tirkala Ferencet, a Dayka Ház közös képviselőjét.

Tirkala Ferenc: A Dayka Társasház tulajdonosi közössége kérésére kért szót. 
Alapításkor – 2005-ben – a társasház környezete nagyon csendes, nyugodt környezet volt. A Dayka 
út szélesítésével és kétirányúsításával viszont megnőtt a zaj-és légköri szennyezés. A lakásokban, az 
iskolában nem tudnak szellőztetni emiatt. Tudják, hogy ezen nem lehet változtatni, viszont kérik, 
hogy a sebesség korlátozása legyen bevezetve erre a területre. Hétvégén nagy zajú és sebességű 
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gépjárművekkel randalíroznak a fiatalok. 
Többször  fordult  a  hatósághoz  a  Dayka  Házat  megkerülő  150  méteres  útszakasz  állapotával 
kapcsolatban.  A Városüzemeltetési  Osztállyal  jó  kapcsolatot  ápol,  többször  segítettek  ennek az 
útnak a javításában. Jelenleg viszont rengeteg kátyú található rajta, így a gépjárművek károsodása 
nélkül  már  nem is  lehet  használni.  Megjegyzi,  hogy ezt  körforgalomnak  használják,  mert  aki 
irányváltoztatáskor nem akar végigmenni a Dayka úton, az mind itt fordul meg. 
Másfél év óta fennálló probléma, hogy a Dayka Ház északi oldalán lévő parkolóban ott van egy 
rendszám nélküli autó Ford Transit. Írásban jelezte a Régió Parknak, a Közterület-felügyeletnek, de 
nem történt semmi. Októberben végén írt a miskolci rendőrkapitányságnak is, leírta a gépjármű 
alváz – és motorszámát is. Kéri, hogy szülessen megoldás ez ügyben is.
A társasház nemcsak kér, hanem mindent igyekszik megtenni azért, hogy a társasház körül lévő 
közterületet  ápolja.  Pályázaton  nyert  összegből  egy  nagyon  szép  parkot  alakítottak  ki.  Az 
együttműködés további javításának érdekében kéri, hogy működjenek együtt velük ebben is. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: A sebességkorlátozással kapcsolatban kéri a Főépítész Urat, hogy 
egyeztessen a közlekedési szakemberekkel. Ez egy olyan főút, ami a belváros egyik elkerülő eleme. 
Tudomása szerint a városrendezési tervekben ez már régóta szerepel ennek az ilyen formán történő 
kiépítése. Nem tudja, hogy a közlekedés lassítására van-e lehetőség. A murvás út javítására biztos 
van lehetőség.
Kérdezi  Jegyző  Urat  a  rendszám nélküli  autók  elszállításával  kapcsolatban  –  ami  több  helyen 
felmerül a városban – mit tudnak tenni.

Dr. Csiszár Miklós: Ezzel kapcsolatban tárgyalt munkatársaival, hogy szükség lenne egy olyan 
városi parkoló kialakítására, ahová azokat a gépjárműveket vontathatná el, amelyek olyan helyen 
parkolnak, ahol jogosulatlanok rá, illetve az ilyen autókat, melyek olyan helyen lettek lerakva, ahol 
szennyezik  a  környezetet,  ártanak  a  közterület-használatnak,  és  a  forgalomszervezésnek  is. 
Megvizsgálják  annak  a  lehetőségét,  hogy  miként  van  mód  egy  olyan  őrzőparkolónak  a 
kialakítására,  amely  egyben  a  közrenddel  kapcsolatos  körülményeket  is  javítaná  a  városban  – 
Budapesthez hasonlóan.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni a tájékoztatást, és kéri, hogy hozzák létre ezt a lehetőséget, 
mert Miskolcon nem egy olyan terület van, ahol ezt meg lehet valósítani.
Szabó Sándor képviselő úr jelezte, hogy szólni kíván, megadja neki a szót.

Szabó  Sándor: A Dayka  Ház  a  választókerületébe  tartozik,  és  értesült  is  róla,  hogy  a  házat 
megkerülő útburkolat állapota hiányos. Tekintettel arra, hogy az időjárás téliesre fordult - 5 oC alatt 
már nem lehet biztonságosan aszfaltozni – a képviselő alapja terhére ezt a munkát jövő tavasszal 
szeretné megvalósítani, és ezúton megnyugtatni a lakókat, hogy ez a probléma meg fog oldódni 
hamarosan.

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: Köszöni  a  tájékoztatást.  Örömét  fejezi  ki  az  iránt,  hogy ez  a 
probléma ily módon megoldódik.
Következő  felszólalásra  jelentkező  Leskó  Tamásné  nem  jelent  meg,  így  benyújtott  kérdéseire 
írásban fog választ kapni.
Megadja a szót Nagy József, Visó u. 19. szám alatti lakosnak, hogy tegye meg felszólalását.

Nagy József: A Martin-kertváros úthálózatával és vízelvezetési rendszerével kapcsolatban kért szót. 
Tudomása szerint a Kisfaludy, Alföldi és Csokonai úton van vízelvezető árok, máshol nincs. 
Nagyon fontosnak tartja a kötelező eboltás ellenőrzését, mert sok olyan kutyatulajdonos van, aki 
még ezt sem hajlandó megtenni, ezért kéri – ha mód van rá – az ebadó bevezetését. A Temes út 227. 
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és 229. házszámnál is van az előbbire példa, kéri, hogy szüntessék meg. 
A Kisfaludy és Balatoni út kereszteződéséhez egy megállni tilos tábla elhelyezését kéri, 10 méteren 
belül.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni a hozzászólást, a hatósági kérdéseket megvizsgálják. 
Az ebadóval kapcsolatban kéri a Hatósági Főosztály vezetőjét, hogy válaszoljon.
A vízelvezetés kérdésköre Martin-kertvárosban valóban egy nagy probléma, mert nem sok utcának 
van vízelvezetése. Az útfejlesztés, útépítés azon területen szinte minden részen úgy történt meg, 
hogy valószínűleg a vízelvezetésen nem is gondolkodtak, hogy hogyan lehetne megoldani. Ez több 
milliárdos beruházás lenne a Martin-kertvárosnak a teljes vízelvezetési rendszerének a kialakítása. 
Kéri  a  Főépítész  Urat,  hogy vizsgálják meg a  Martin-kertvárosnak a  hosszú távú vízelvezetési 
rendszerének  a  kialakítását.  Egy  ütemtervet  kellene  készíteni,  hogy  milyen  sorrendben,  fő-  és 
mellékelvezetések, utcákra lebontva szülessen meg.

Miklós  Béláné: Az  ebrendészeti  hozzájárulásra  vonatkozóan  –  köznyelven  ebadó  –  az 
Önkormányzatnak van lehetősége rendelet alkotásra. Ebben határozhatja meg, hogy a hozzájárulás 
mértékét,  a  fizetési  feltételeket,  a  kedvezmények  és  mentességek  körét.  A  következő  évi 
költségvetés készítése kapcsán mindenféleképpen meg fogják vizsgálni ezt a kérdéskört, és tesznek 
rá részletes javaslatot, hogy milyen módon lehet ezt a hozzájárulást bevezetni, és a Közgyűlés fog 
dönteni ebben a tárgyban.

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: Megállapítja,  hogy  a  következő  sorszámú  felszólaló,  Négyesi 
Barnabás nem jelent meg. Írásban leadott kérdései alapján elmondja, hogy lényeges témákat érint a 
közlekedés állapota, utak, közlekedési jelek. Elmondja, hogy volt egy megbeszélés a Városgazda 
vezetőivel, és olyan tervet készítenek a következő évre, hogy kiderüljön minden miskolci számára, 
hogy milyen ütemben történnek a tavaszi karbantartási munkálatok.
Kéri Farkas Istvánné, Középszer u. 94. szám alatti lakost, hogy tegye meg felszólalását.

Farkas Istvánné: Az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona ügyében kért szót. Az épület lenti 
részén maximum 40 fő, a fenti részen pedig 10 bentlakásos sérült tartózkodik. A szülők, családok 
nevében kért szót, mert nem látják ennek az épületnek a jövőjét, de egy új, bentlakásos otthonnak 
az építési lehetőségét sem. A jelenlegi épület – Meggyesalja utcán – nagyon régi,  kívül-belül a  
környezete, kapuja, csatornája mindene felújításra szorulna. A szülők jelenleg családokban nevelik 
gyermekeiket,  de ha már erre nem lesz lehetőség,  szeretnék őket megfelelő helyen tudni életük 
végéig. Kéri a jelenlévőket, hogy az elmondottakat gondolják át, mert sok helyen elmondták már a 
problémájukat,  ígéretet  is kaptak,  de a helyzet nem változott.  Ha több lehetőségük nincs is, de 
ennek az épületnek a sorsáról szeretnének gondoskodni.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni a hozzászólást. 
Kéri Dr. Miskolci Róbertet, az  Egészségügyi és Szociális Osztály  osztályvezető-helyettesét, hogy 
válaszoljon a feltett kérdésre.

Dr.  Miskolci  Róbert: A  fogyatékos  személyek  ellátása  szakfeladat  2013.  január  1-jétől  az 
országgyűlés  előtt  lévő  törvényjavaslat  értelmében  állami  feladatellátásba  fog  kerülni.  A 
Meggyesalja 10. szám alatt  lévő átmeneti  otthonban jelen pillanatban is csak átmeneti  jelleggel 
helyezhetők el a gondozottak. Ez azt jelenti, hogy legfeljebb egy éves időtartamra, ami különös 
méltányolást  érdemlő esetben egy évvel  meghosszabbítható.  Feladatellátással  együtt  az  állam a 
feladatellátást szolgáló vagyont is át fogja venni. Tehát az új tulajdonosnak lesz lehetősége arra, 
hogy az ingatlant bővítse vagy felújítsa.
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni a tájékoztatást.
Megadja a szót Rinyu Ferenc, Kis Kőkötő u. 20. szám alatti lakosnak.

Rinyu  Ferenc: A Kis  Kőkötő  utca,  az  Egyetemváros  és  az  uszoda  feletti  rész  problémájával 
kapcsolatban kér segítséget. Kéri,  hogy vizsgálják meg ennek a területnek a státuszát, ami jelen 
pillanatban üdülőterületként  funkcionál.  A Kis  Kőkötő  egy olyan szerencsétlen  helyzetben lévő 
utca,  aminek  az  egyik  oldala  üdülőövezet,  a  másik  oldala  pedig  már  alkalmas  arra  is,  hogy 
lakóingatlanokat építsenek. Üdülőterület volt ez több évtizeddel ezelőtt, de jelenleg egyre többen 
családi házakat építenek, tehát állandó lakhelyként szerepel, ahogy neki is. Az a probléma, hogy 
sokan vettek fel svájci frank alapú és egyéb hiteleket, de a mostani jogszabály változás miatt az 
árfolyamkorlátot nem tudja igénybe venni az, aki üdülőben lakik. Ebből a státuszból több olyan 
hátrányos dolguk adódik, melynek kérik a megváltoztatását. 
Ehhez kapcsolódik az Egyetemváros által folyamatosan erre a területre jövő óriási zajterhelés. Az 
Egyetemváros területén évek óta működik egy diszkó, amely a tevékenységét éjfélkor kezdi, és 
szinte a hét minden napján reggel 5-ig dörömböl. A jogszabályok pontosan meghatározzák, hogy 
milyen módon, milyen területre lehet engedélyeket kiadni, ezért nem érti, hogy hogyan lehetséges 
az,  hogy  egy  hivatalnok  olyan  területre  adjon  működési  engedélyt  ilyen  tevékenységre,  ami 
jellegéből adódva nem lehetséges, hogy betartsa a vonatkozó jogszabályokat. 
A  rendőri  intézkedésekkel  kapcsolatban  is  vannak  problémáik  az  ott  lakóknak.  A  rendőrök 
bejelentésüket  követően  nem az  adott  helyszínre  mentek  ki,  hogy lehalkíttassák  a  zajt,  hanem 
például hozzá, és mintegy negyedóráig magyarázták neki, hogy ez nem hangos. Ezt felháborítónak 
tartja, és kéri ennek a felülvizsgálatát.
A Kis  Kőkötő  utca  állapotáról  elmondja,  hogy  a  környéken  rengetegen  laknak,  de  nincsenek 
tűzcsapok. Az, hogy az úton fel lehet menni az részben azért történhet meg, mert saját költségén – 
mintegy  150  ezer  forintért  –  rakatott  le  vasúti  betontalpakat  azért,  hogy  a  víz  által  kimosott 
gödröktől egyáltalán járhatóvá tegyék ezt a területet. Erre a részre télen vizet szállító tűzoltóautó 
nem tud  felmenni,  egy tűzesetkor  pedig  leég  az  összes  ház  a  környéken.  Amikor  ezt  az  utat 
megcsináltatta – amiben az ott lakók közül többen vettek részt – akkor kialakítottak az út egyik 
oldalán egy vízlevezető árkot. Az Önkormányzat erre murvát hozatott, melyet úgy raktak le, hogy 
nem  vették  figyelembe,  hogy  a  víz  lefelé  folyik.  Rávezették  a  vizet  az  út  közepére,  tehát 
gyakorlatilag járhatatlanná tették ezt a területet. 
Ezekben a témákban kéri a segítséget.

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: Köszöni  a  hozzászólást.  Elmondja,  hogy  nem  véletlenül 
üdülőövezet ez, mert ott jelen pillanatban az üdüléshez vannak meg az infrastrukturális lehetőségek, 
amelyek – ahogy említette is Rinyu Úr – minél nagyobb forgalom kerül rá, annál hamarabb megy 
tönkre az út.  Tudomása szerint a városnak egy hosszú ideje – 10-20 éve – terve,  hogy ott  egy 
tapolcai körutat terveznek, de a városfejlesztési tervekben jelenleg nem szerepel. 
Kéri Főépítész Urat, hogy írásban reagáljon erre a felvetésre. 
A csendháborítási kérdéseket egyértelműen a hatóság vizsgálja, tehát a hangszintnek az intenzitását.
Kéri Főosztályvezető Asszonyt, hogy reagáljon hogy mit lehet tenni az ügyben. 

Miklós Béláné: A kereskedelmi hatóságnak a diszkó működésével, a zajhatással kapcsolatban a 
lehetőségei  olyan  mértékben  adottak,  hogy  amennyiben  a  vonatkozó  jogszabályokban 
meghatározott határértéket a diszkó működtetése kapcsán túllépi az üzemeltető, akkor lehet a nyitva 
tartást  korlátozni,  vagy  a  zeneszolgáltatást  megtiltani.  Erről  a  területről  valóban  érkeztek 
bejelentések hozzájuk, de az általuk felkért szakértő határérték túllépést nem állapított meg, ezért 
intézkedést sem tudott foganatosítani. További intézkedési lehetőséget ad, hogyha olyan veszélyes 
mértékű zajnak minősülhet ez a zajhatás, ami a környéken élő lakóknak a nyugalmát zavarja, ehhez 
azonban  lakossági  közreműködést  kérnek.  Ezzel  kapcsolatban  a  bizonyítási  eljárás  során  a 
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meghallgatott  személyek tudják azt nyilatkozni,  bizonyítani,  hogy az adott  kereskedelmi egység 
működése a lakóközösséget zavarja. Ebben a tekintetben szintén a nyitva tartási idő korlátozása, 
végső soron a zeneszolgáltatás megtiltása áll módjukban.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Konkrétan kérdezi, hogy hogyan lehet ebben az ügyben eljárni, 
miről szól ez a lakossági közreműködés.

Miklós Béláné: Kérnek azoktól a lakóktól konkrét bejelentést, akiket zavar az ottani kereskedelmi 
egységnek a működése, ez alapján hatósági eljárás indul, és ennek a keretében tudnak intézkedni. 

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: Kérdezi,  hogy van arra  lehetőség,  hogy ezeket  a  zajméréseket 
abban az időben tegyék, amikor a lakók jelzik.

Miklós Béláné: Az úgynevezett zajkommandó működik a városban, ha bejelentés érkezik, akkor ők 
tudnak mérést végezni.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni a tájékoztatást.
Megadja a szót Kenyeres Ernőné, Vörösmarty u. 13. szám alatti lakosnak.

Kenyeres  Ernőné: A  Vörösmarty  13.,15.  számú  társasházi  lakóközösség  nevében  szeretné 
ismertetni a problémáikat, illetve segítséget kér az illetékesektől azok megoldása ügyében. A lakók 
többsége 30 évnél régebben lakik itt, és igyekeztek is rendben tartani a környezetüket, lakásaikat. 
Az elmúlt két évben feleslegesnek tűnik minden erőfeszítésük, mert egy olyan család került a 13. 
szám III. emeletére, akik nem érzik szívügyüknek az otthonukat. Ezzel annyi a probléma, hogy más 
értékeit sem becsülik semmire. Az említett család nem fészekrakósok, hanem a felsőzsolcai árvíz 
kapcsán beköltöztetettek.  Arra a  kérdésre szeretnének a lakók választ  kapni,  hogy miért  nem a 
felsőzsolcai önkormányzat gondoskodott a károsultakról, a saját igazgatási területükön. A törvény 
biztosítja a szabad mozgás lehetőségét, mindenki oda költözhet ahova akar, viszont jogosan merül 
fel bennük az a kérdés, hogy amikor az Önkormányzat értékesíti az ingatlanát, mért nem számol 
azzal is, hogy a lakást fenn is kell tartani. Mivel ezek az emberek jövedelemmel nem rendelkeznek, 
segélyből élnek – emiatt a beköltözésük óta nem fizettek közös költséget sem – vélelmezhető volt, 
hogy  más,  közüzemi  díjat  sem  fognak.  Úgy  érzik,  hogy  ebben  nagy  a  felelőssége  az 
Önkormányzatnak, hogy így növelik a közüzemi szolgáltatók kintlévőségeit. A többi lakó attól tart, 
hogy a rendszeresen fizetőkkel fogják a tartozást megfizettetni.
Ezen  túlmenően  nagy  problémát  jelent  a  számukra,  hogy  a  lakás  értékesítésénél  nem  vették 
figyelembe az ott élő lakóközösséget. Ez a beköltözött család a legalapvetőbb együttélési normák 
betartására is képtelen, és lassan két éve keserítik meg a többiek mindennapjait. Említi a folyamatos 
cigaretta  füstöt,  ami  a  lépcsőházon  keresztül  beleivódik  a  lakásokba.  A viselkedésük  alapján  a 
drogfogyasztást  sem zárják ki,  ami  miatt  többször  kérték a  rendőrség  intézkedését,  de hathatós 
foganatja nem volt.
Lakókörnyezetükben nem érzik magukat biztonságban, ezért kérik Polgármester Úr segítségét, hogy 
valami megoldás szülessen, akár rendőrőrs felállítását – ami 30 évvel ezelőtt is működött a telepen, 
ha  arra  nincs  lehetőség,  akkor  járőröket  a  Vörösmarty  térre.  Kéri  a  családban  a  gyermekek 
ellenőrzését, akár gyámügyi dolgozók közbenjárását, hogy miért nincsenek óvodában, iskolában, 
mert a szülőktől nem várható el a gyermekek nevelése.

Dr. Kriza Ákos polgármester: A hatósági ellenőrzéseket fokozni fogják, azokon a területeken is.
Abba nincs beleszólása az Önkormányzatnak, hogy a magántulajdonával ki-mit csinál, csak abban 
az esetben, ha túllépi azt a szintet  a tevékenység, ami zavarja a többieket és hatóságilag tiltott, 
ezeket tudják csak ellenőrizni. 
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A következő felszólalásra jelentkező,  Soltész Zsoltné esetében egyedi probléma szerepel az általa 
leadott  levélben,  ezért  nem tekinthető  a  közmeghallgatás  részének.  Írásban fog rá  személyesen 
válaszolni.
Megadja a szót Láng Rudolf, Vas utca 8. szám alatti lakosnak.

Láng Rudolf: A Vas, Réz, Fém utca járdaszigete egészen a Coop áruházig nagyon rossz állapotban 
van. Többször történt itt baleset is emiatt. Szeretnék, ha ez mihamarabb megoldódna, mert régóta 
fennálló probléma.
A Vas utcával szembeni oldalon az úttest és a járda között van egy járda, amin át lehetett menni. A 
villamos projekt végén a parkosításkor ezt felbontották. Kérik ennek a visszaállítását.
Tömegközlekedéssel kapcsolatban elmondja, hogy nagyon nagy a tömeg a járműveken, ritkán jár a 
busz és a villamos is. A világon mindenhol körforgalmat azért csinálnak, hogy ne kelljen lámpát 
alkalmazni. Miskolcon ez másként van, mert itt együtt van a körforgalom és a lámpa is, erre példa 
az Újgyőri főtér. A villamosnak szinte minden esetben meg kell állnia a körforgalom közepén azért, 
hogy  át  tudjon  menni  a  megállóba.  Nem  kerülne  sokba,  hogy  egy  érzékelőt  építsenek  be  az 
áramszedőnél,  majd  egy relét  –  jelfogót  -,  hogy időben átváltson  a  lámpát  zöldre.  Az lenne  a 
tömegközlekedés,  hogyha  megérkezik  a  villamos,  akkor  szabad  utat  kapjon.  Miskolcon  több 
villamosmegálló esetében sem engedi ki a lámpa a villamost. 
Köszöni, hogy meg lett oldva a csapadékvíz elvezetése a Vas utcán és környékén. Azonban hagy 
kívánni valót maga után a kivitelezés, mert esőzéskor a kapuk előtt több helyen is megáll a víz,  
hiába van megcsinálva a csatorna, nem folyik le a víz.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni a hozzászólást.
Kéri a Városüzemeltetési Osztályt, hogy vizsgálják meg a kérdést, és dolgozzanak ki egy részletes 
választ.
Reméli, hogy az új villamosok megérkezésével, a beszerelt műszaki paramétereket tudó technológia 
alkalmazásával  meg  lehet  majd  oldani  az  említett  problémát.  Megjegyzi,  hogy  egyetért  a 
tömegközlekedési probléma felvetésével,  számos gond van, amit még ezen a területen meg kell 
oldani. Az anyagi oldalának a teljes rendezése önkormányzati forrásokból lehetetlen. Az, hogy a 
tömegközlekedés  olyan  legyen,  mint  20  évvel  ezelőtt,  az  pénzügyi  hiányosság  miatt  nem 
megoldható a közeljövőben. 
Felszólalásra jelentkezett Nikkelné Szupkai Zita, Iván u. 4. szám alatti lakos, megadja neki a szót.

Nikkelné  Szupkai  Zita: Lyukóvölgy  problémájára  hívja  fel  a  figyelmet.  Elmondja,hogy 
családjának 1970. óta van ott telke, és nem is volt semmilyen probléma, egészen 2007-ig. Azóta 
viszont folyamatosan költöztek be az utcába olyan családok, akik elviselhetetlenné tették kertjeik 
művelését. Az alapvető probléma Lyukóvölgy megközelítésével, hogy ketté kellene osztani. Van a 
közigazgatási határon belül lévő családi házas övezet, és vannak a régi kertszövetkezetek, amelyek 
a '60-as évek végén, '70-es évek elején alakultak meg. Innen kellene a problémát megközelíteni. 
Nekik – családjának is – mezőgazdasági termelést kellett folytatni az alapító okiratok szerint, és 
folyamatosan ellenőrizték is őket, hogy hogyan tartják karban, valóban mezőgazdasági termelést 
folytatnak-e, tehát ez nem hétvégi, nem üdülőtelek, hanem mezőgazdasági termelésre vásárolták 
meg  a  szülei.  2007-ben  Miskolc  környéki  kisebb  településekről  –  Arnót,  Onga  -  annak  a 
reményében – mert akkor még mertek velük beszélgetni -, hogy Miskolc városa jelentős segélyben 
részesítette  őket,  és  ezért  ideköltöztek.  Tették  ezt  olyan  házakba,  melyekre  akkoriban  építési 
engedélyt sem lehetett kapni. Lyukóban ott a bánya, és ez a terület alá van bányászva, a bánya 
megszűnésével  valószínűleg  ezek  a  vájatok  ott  maradtak,  ezért  sem  adtak  ki  annak  idején 
akármilyen  építési  engedélyt.  A  környékükön  kis  faházakba  költöztek  be  családok,  ami  egy 
szobából áll, nem volt közművel ellátva, bár a villanyszerzést mégis megoldották. Nincsenek meg a 
higiéniai feltételek sem. Mivel nem volt  megoldott a szükséges megélhetésük, ezért  elkezdték a 

13



környező telkeket lepusztítani,  lerabolni.  Tavaly októberben kereste meg a Közgyűlést  levélben, 
hogy mi tévők legyenek, és tartottak tőle, hogy mivel faházuk van, a fűtés szezon végére el fog 
tűnni a házuk. Ez sajnos be is következett márciusra. Kivágtak 9 élő-termő fáját, eltűnt a kerítésük, 
lugasuk, a házának két fala meg minden berendezéssel együtt eltűnt.
Kérdezi,  hogy mit  lehet  ezzel  tenni,  mi  a  városvezetés  célja  ezzel,  kárpótolja-e  őket  valaki.  A 
biztosító a '80-as évek elején önhatalmúlag felmondta a biztosítást ezekre a kertekre. Képtelenség 
ezeket újra, teljesen helyreállítani. 
A rendőrség  folyamatosan  ellenőriz  a  főúton,  de  a  kertszövetkezetekben  nincs  ellenőrzés,  így 
megtudnak bújni ezek a bűnelkövető egyének. 2007. óta 13 feljelentést tett a rendőrségen, 9 esetben 
született megszüntet vagy felfüggesztő határozat ismeretlen tettessel. A többi esetben nem született 
még ilyen se, nem tájékoztatták.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni a hozzászólást. Az tény, hogy olyan számban szerepelnek 
ott ezek a családok és egyedek, hogy hatósági eszközökkel nagyon nehezen kezelhető ez a kéréskör. 
Ez már kilépett a szociológiai problémáknak a tárházából is, és látható, hogy a nagyváros közelsége 
vonzza ezeket az embereket. Az Önkormányzat viszont csak annak ad segélyt, aki jogosult is rá, ezt 
fokozottan ellenőrzik. 
Rendőrségi,  hatósági  eszközökkel  amennyire  lehet,  fellépnek.  Úgy  véli,  hogy  a  lakosság 
önszerveződésének  is  be  kell  lépnie  a  rendszerbe,  mert  ez  a  tömeg  nem  kezelhető  csak 
önkormányzati  eszközökkel.  Az Önkormányzat sem tudja minden kérdésre – szűkös lehetőségei 
folytán – a megoldást, ezért folyik többéves gondolkodás ebben a lyukói kérdésben. Ma délután a 
Belügyminisztériumban is  erről fog egyeztetni.  A rendőrség is nagy eszközöket köt le ezeken a 
területeken,  de  látható,  hogy ez  is  kevés,  viszont  minden ember,  ház  mellé  nem lehet  őrbódét 
építeni.
Úgy  gondolja,  hogy  rövidtávon  ez  a  probléma  sajnos  nem  fog  megoldódni,  a  kártalanítás 
kérdéskörével  együtt.  Ezek után is  tájékoztatni  fogják a  lakosságot  a  megtett  lépésekről,  ahogy 
tették ezt eddig is. Az Önkormányzat viszont azon van, hogy rendezze az ügyeket, bár tisztában van 
vele, hogy ez nem gyógyír a károsultak sebeire.
Megadja a szót Honvéd Józsefné, Klapka György u. 1. szám alatti lakosnak.

Honvéd Józsefné: Közös képviselőként a tulajdonosok közérdekű problémáit kívánja tolmácsolni.
Elmondja, hogy figyelemmel kíséri a közgyűléseket, közmeghallgatásokat, és számára érthetetlen, 
hogy a képviselők „egymásnak passzolják a labdát”. A választókat kellene képviselniük, nem pedig 
egymásra mutogatniuk. 
Megjegyzi,  hogy egyeseknek  jogaik,  másoknak  kötelezettségeik  vannak.  Van  akiknek  joga  van 
használni, rombolni, tönkretenni mindent, neki viszont fizetni kötelezettsége. Kérdezi, hogy miért 
fizessen mások helyett. Szerinte ezen jogokat és kötelezettségeket felül lehetne vizsgálni, de már 
így is késő. 2009-ben javaslatot tett arra, hogy vezessék be a szociális kártyát, és abból le lehetett 
volna venni a közüzemi díjtartozásokat, mert vannak akik folyamatosan másokon élősködnek.
Bankokkal próbált levelezést folytatni a fészekrakókkal kapcsolatban, de mindenki hallgat. Jelezte 
az Apeh felé, hogy hogyan történhetett meg az, hogy ezek az egyének jövedelemigazolást kaptak a 
lakások megvásárlásához. Nonszensznek tartja, hogy az Avason mennyire tisztázatlan a tulajdonok 
viszonya.  Volt  az  Avason  egy  szövetkezet,  amit  mai  napig  nem tudtak  felszámolni,  mert  egy 
fantomcéget  számoltak  fel.  Addig,  amíg  a  MIK Zrt.  az  osztatlan  közös tulajdonát  használja  és 
hasznosítja,  és  ebből  anyagi  javakat  gyűjt  magának,  de  nem fizet  feléjük,  kérdezi,  hogy ebből 
hogyan lehet tovább építeni a várost.
Múlthét hétfőn volt egy szennyvíz csőtörése, és 10 percen belül el kellett döntenie, hogy hagyja a 
házat a fekáliában úszni, vagy megvárja amíg a MIK Zrt.-től valaki kijavítja a tévedését, vagy a 
tulajdonosok  pénzéből  elhárítja  a  problémát,  mert  a  fekáliafertőzés  veszéllyel  jár.  Amíg  ilyen 
emberek  vannak,  és  eltitkolják  az  osztatlan  tulajdonokra  vonatkozó  dokumentumokat, 
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félrevezetéseket, tévedéseket, addig nem lehet előrébb menni a város vezetésében. Behozott egy 
dokumentumot, amit meg is tud mutatni.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az időkeret lejárt, de mindenféleképpen fontosnak tarja ezeknek az 
ügyeknek a megvizsgálását. Az nincs igazolva, hogy a MIK Zrt. csalt volna, 

Honvéd Józsefné: Azt mondta csak, hogy jogtalan vagyonra tett szert.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Ez is már egy minősítés. Kéri, hogy a Jegyző Úr részére nyújtsa át 
az említett dokumentumokat, meg fogják vizsgálni, hogy mi a jogállás.
Felszólalási szándékát jelezte Béki Károly, Szinyei M. P. u. 9. szám alatti lakos, megadja neki a 
szót.

Béki Károly: Lyukóval kapcsolatban elmondja, hogy 1982-ben vásárolt egy telket, amire épített 
egy  háromszintes  víkendházat.  17  év  után  törtek  be  először,  azóta  13  év  telt  el,  mialatt  23 
alkalommal  törtek  be,  de  tettes  nincs.  Lopják  a  ház  értékeit,  a  pincében  lévő  holmikat,  de  a 
vezetékeket is.  Megcsináltatja,  aztán megint ellopják.  A szőlőből kiszedik a vasakat,  a fenyőket 
megkurtítják halottak napja előtt, de felsorolást még sokáig folytathatná.

-  Polgármester  Úr részére átad  egy  iratcsomagot,  ami képeket  tartalmaz  arról,  hogyan  
nézett ki régen a telek. -

Béki Károly: Járt  több vezetőnél 2008. óta,  polgármestereknél,  alezredesnél,  rendőrkapitánynál, 
önkormányzati-  és  országgyűlési  képviselőknél.  Elhangzottak  olyan  javaslatok  –  amin  már 
kétségbeesésében el is gondolkodott -, hogy robbantsa fel, mert akkor sajtónyilvánosságot kap a 
miskolci  térség.  Nem tudja,  hogy mitévő  legyen.  Felajánlotta  a  rendőrségnek  is,  hogy  ingyen 
odaadja, hozzanak létre rajta egy őrsöt. 

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: Köszöni  a  hozzászólást.  Lyukóvölggyel  kapcsolatban  a  mai 
közmeghallgatáson nem az első felszólalást hallja. Rövidtávon nem hiszi, hogy megoldódik ez a 
probléma,  mert  olyan  létszámmal  vannak  jelen  ezek  az  elemek,  akiket  egyszerűen  nem  lehet 
szabályozni. Valószínűleg lesz néhány olyan központi jogszabály, ami valamilyen szinten mérsékli 
többek  között  a  fémlopásokat,  mert  állami  szerepkörbe  szeretnék  ezt  vonni.  Úgy véli,  hogy a 
közmunkaprogramokban való aktívabb részvétel ezeknek a személyeknek hathat abba az irányban, 
hogy csökkenjenek ezek a betörések. A családtámogatási – és szociális rendszer teljes átalakítása 
szükséges ahhoz, hogy ezek a személyek munkára kötelezhetőek legyenek.
Megadja a szót Rásonyi István, Mednyánszky u. 30. szám alatti lakosnak.

Rásonyi  István: Az  őstermelői  piaccal  kapcsolatban  kíván  feltenni  egy  kérdést.  Az  Avas  III. 
ütemben árul a bolt mellett, mert előtte árultak, de valaki arrébb tetette. Elmondja, hogy állítólag 
ezzel  kapcsolatban van egy rendelet,  de nem látta.  Több helyen is  előfordul,  hogy boltok előtt 
árulnak, és megjegyzi, hogy a rendelet vonatkozzon mindenkire, vagy senkire. 
A parlagfű témájában elmondja, hogy idén is voltak kint mezőőrök a környezetében, lefotózták a 
helyszínt, de semmi válasz, ahogy a tavalyi bejelentésére sem reagáltak.
A rendőrségnél tett bejelentést, de négy éve nem történt az ügyben semmi. Rokkant kártyával parkol 
egy illető, ami bűncselekmény.
A közmunkásokkal  kapcsolatban  elmondja,  hogy  többször  tapasztalja,  hogy  csak  támasztják  a 
lapátot, gereblyét. 
A Sörfesztivált még mindig hirdeti az újság, pedig szeptemberben volt.
Az avasi hármas demonstrációról közölt az újság egy képet, amin csak két rendőrön van azonosító.

15



A Minap  október  27-i  számában  megjelent,  hogy  október  31.-november  5.  között  ingyenes  a 
parkolás. Ennek ellenére a Régió Park munkatársai 31-én büntettek.
A Megyeházánál  kereste  a  Fogyasztóvédelmet,  de  azt  a  tájékoztatást  kapta,  hogy elköltözött  a 
Blaskovics utcára, szerinte azért, hogy ne menjenek hozzájuk sokan.
MVK Zrt.-nek címzi kérdését – amit már több éve mindig feltesz -, hogy Perecesen a Nagyerenyői 
buszmegállóban még mindig nincs lecserélve a tábla, az MKV már rég nevet váltott, de a tábla a 
régi.
Perecesen egymás mellett van két telke, ahova idén ötször törtek be. Megközelíteni már alig lehet, 
az út állapota miatt. Murvára lenne szükség. Képviselő Úrral is beszélt ezzel kapcsolatban, de azt 
mondta, hogy nincs rá pénz.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Több problémahalmazt említett Rásonyi Úr, melyek közül van ami 
csupán  jó  szándék  kérdése,  ezeket  igyekeznek  minél  hamarabb  megoldani.  Azokat,  amelyek 
gazdasági vetülettel bírnak viszont elhúzódik a megoldásuk. Mindegyik felvetésre írásban fognak 
válaszolni, reméli, hogy megoldást tudnak a problémákra találni.
Megadja a szót Szemes István, Major u. 3. szám alatti lakosnak.

Szemes István: A Települések Megmaradásáért Egyesület nevében kívánja elmondani a hatósági 
ellenőrzésekkel kapcsolatos álláspontjukat. Az egyesületük bejelentkezett - mint civil kontroll – a 
hatósági ellenőrzésekre, amit csak minimálisan kaptak meg, pedig kormányhivatali kötelezés van 
arra,  hogy egy civil  kontroll  gyakorolhassa  a  jogállását  a  hatósági  ellenőrzések tekintetében.  A 
jövőben  szeretnének  részt  venni  ezeken  az  ellenőrzéseket,  és  kérik,  hogy  ezt  biztosítsák  is  a 
számukra. Nagyon örülnek annak, hogy megindultak ezek a hatósági ellenőrzések 1,5-2 éve, sok jó 
szakember  is  van,  de  sajnálatosan  az  a  tapasztalat,  hogy  a  problémák  egyre  növekvő  száma 
bizonyított, és valószínűsítik, hogy ezért nem engedik a kontrollt, hogy ezt feltárhassák. Törvényi 
előírások  vannak  minderre,  tehát  amikor  a  hatóságok  kimennek  területre  és  végrehajtják  az 
ellenőrzéseket, akkor a helyszíni ellenőrző részleg jól végzi a munkáját,  mert leadja, hogy mi a 
probléma, de azt követően az apparátusban ennek a megoldására – számukra érthetetlen módon – 
nem  történik  meg  az  intézkedés.  A  társhatóságok  ezeket  a  problémákat  nyilvántartják,  tehát 
elméletileg ki se kellene menni a helyszínre. A gyermekvédelem, a szemétszállító cég, a MIVÍZ, az 
Építési Osztály nyilván tartja azokat. Tehát a helyszínre való kimenés nélkül is szembesülni kellene 
azzal, hogy adott helyen lakosok laknak lakhatási engedély nélkül, se vízhasználat, se semmi nincs, 
és például a gyermekvédelemnek meg kellene kezdenie a szükséges intézkedéseket a gyermekek 
érdekében,  mert  ilyen  területen  gyermeket  nevelni  tilos.  Ezek  törvényi  előírások,  így  ezek  a 
kérdések gyakorlatilag  kezelhetőek volnának,  csak  elhatározás  kérdése  szerintük.  Ezen törvényi 
kötelezettségeket jegyzői hatáskörbe rendeli a törvényalkotó.
Kérdezi, hogy ezekbe az épületekbe a lakcímkártyát hogyan adhatták ki, mert amikor megtörténik a 
a hatósági ellenőrzés, van egy fiktiválási eljárás, amikor az eljáró hatóság köteles megszüntetni a 
lakhatást, tehát eljárásokat köteles folytatni, ami sajnos sokszor nem valósul meg.
Kéri, hogy amikor kimennek helyszínre ellenőrizni, utána legyen valami következménye.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni a hozzászólást.  Elmondja, hogy a problémahalmazt azt 
megpróbálják  lassan  csökkenteni,  tehát  végleges  megoldásokra  törekednek  mindazokon  a 
területeken, amelyről szólt. Azért összehangoltak ezek az ellenőrzések, azért van ott a Közterület-
felügyelet, a gyámhatóság, járványügy, stb., és sok területen már eredményeket értek el. Végleges 
megoldás még sok helyen nincs, de arra törekednek, hogy legyen.
Megadja a szót Dr. Horváth Béla nyugalmazott főépítész úrnak, aki a Görgey u. 2. szám alatt lakik.
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Dr. Horváth Béla: Elmondja, hogy december elején írásban is le fogja adni javaslatait, felvetéseit. 
Most röviden, címszavakban elmondja a témákat.
Említi  az  avasi  felvonulást,  valamint,  hogy  a  fészekrakó  program  hatásai  tarthatatlanok,  és 
felháborítónak tartja. Ezzel kapcsolatban a Parlamentben elhangzott egy felszólalás, a felelőtlenül 
eljárók nevében az állam, az önkormányzat ne fizessen, amivel mélységesen egyetért. 
A város adósságállományáról a Minapban megjelent egy cikk, ami alapján felmerült a kérdés, hogy 
hogyan lehet azt kezelni.
Görgey utca és környékén az állapotok egyre rosszabbak, a zaj, a parkolás, zöldterület védelem. 
Erre már többször felhívta a figyelmet.
Az  Y-híd  Martin-telep  problémáját,  hogyan  lehet  megoldani,  mert  a  tervek  korábbról  már 
megvannak rá, amit az irattárból elő lehet keresni. 
Kérdezi,  hogy  mi  lett  azokkal  a  feljelentésekkel,  amiket  Polgármester  Úr  beiktatása  után  tett, 
hogyan állnak ezek az ügyek.
A Szinva terasz előtti térburkolatnak rossz a kivitelezése, tarthatatlan az ott lévő helyzet meglátása 
szerint.
A színház homlokzata szintén rossz állapotban van. Fehérre lett festve – pedig soha nem volt az -,  
de már omlik a vakolat.
A tömegközlekedés témakörében megjegyzi,  hogy a fel-le-  és átszállás  problémát jelent  többek 
számára is.
A mai tapasztalat alapján javasolja a közmeghallgatás rendszerének korszerűsítését, mert ebben a 
formában nem működőképes meglátása szerint.
Hangsúlyozza,  hogy  ezekre  mind  írásban  is  fog  tenni  javaslatot,  kéri  azok  megvizsgálását,  és 
lehetőség szerinti alkalmazását.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni a hozzászólást, az észrevételeket. Számos olyan kérdés 
merült fel, amit csak jogalkotási problémamegoldással lehet kezelni, tehát jogszabály változtatással. 
Néhány kérdésre már tudomása szerint a Parlament készíti a válaszokat.
A  büntetőügyekkel  kapcsolatban  azt  a  tájékoztatást  tudja  adni,  hogy  a  Hajdú-Bihar  Megyei 
Rendőrség nyomoz az ügyben, a kihallgatások, meghallgatások folynak. Úgy gondolja, hogy sajnos 
a szokásoknak megfelelően, lassan. 
Az adósságállományt önkormányzati eszközökkel nem lehet kezelni. A város fizetőképességének a 
fenntartása irányában tesznek lépéseket, nagyon takarékos gazdálkodással működnek, és próbálják 
napról-napra rendezni a felmerülő számlákat, amik beérkeznek az Önkormányzathoz. Az, hogy a 
kormány most úgy döntött, hogy átvállalja felerészben az önkormányzatok adósságállományát, ez 
egy nagyon lényeges lépés volt, és egy szinten a túlélést biztosította az Önkormányzatnak. Ebből 
még  jelentős  fejlesztéseket  végrehajtani  a  városban  nagyon  nehéz.  Elmondja,  hogy  a  város 
költségvetése áll, és állni fog a továbbiakban is. Hangsúlyozza, hogy adósságrendezési folyamatba 
nem fognak belépni. 
A Szinvapark előtti terület a Közútkezelő hatásköre, legfeljebb csak jelezni tudják feléjük, hogy 
tegyék meg az ott szükséges felújítási munkákat.
Várja az írásos beadványt, mert sokszor nagyon hasznos gondolatokat, ötleteket kapnak Horváth 
Úrtól.
Megadja a szót az utolsó felszólalásra jelentkezett Borosnyói Tibor, Szent István u. 19. szám alatti  
lakosnak.

- Egy dokumentum csomagot ad át Polgármester Úr részére -

Borosnyói Tibor: Valaha paradicsomi idill  uralkodott  Lyukóvölgyben,  de kiűzték őket onnan a 
legnagyobb  magyar  kisebbségi  etnikumhoz  tartozó  emberek.  Régen  a  szomszédok  átjártak 
egymáshoz,  közösen  töltötték  szabadidejüket,  és  ha  szükség  volt  rá,  segítettek  egymásnak, 
önzetlenül.  Családias  összetartozás  volt,  abban  versenyeztek  csupán,  hogy kinek  a  telke  szebb. 
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Manapság  rettegve  járnak  ki,  hogy  mi  tűnt  el,  mit  törtek  fel,  loptak  el.  A roma  megélhetési 
politikusok  és  szociológusok  –  Váradi  Gábor,  Horváth  Aladár,  Zsiga  Jenő  –  állandóan  azt 
hangoztatják,  hogy a  romák  félnek.  Elmondja,  hogy ők  pedig  rettegnek  az  állandó  lopásoktól, 
zsebtolvajlásoktól,  garázdaságoktól,  csalásoktól,  gyilkosságoktól,  a  primitív  és  agresszív 
viselkedésüktől. Ami fából van a tűzre, ami fémből a MÉH-ben landol, visznek mindent, ami a föld 
felett  van.  A  törvény  őrei  hagyják,  hogy  egyes  családok  büntetlenül  széthordhassák  mások 
tulajdonát,  pótolhatatlan  anyagi  kárt  okozva  ezzel.  Említi  továbbá  a  lelki  megaláztatást,  hogy 
semmibe  veszik  mások  több  évtizedes  munkáját  és  fáradtságát.  A  romák  folyamatosan  azt 
hangoztatják, hogy hátrányos helyzetűek, megjegyzi, akkor ő halmozottan hátrányos helyzetű, mert 
ezt a kárt, amit okoztak neki – a rendőrségi jegyzőkönyvek alapján 368 ezer forint, amiben nincs 
benne az, amit már nem is jelent, mert nincs értelme – a nyugdíjából soha nem fogja tudni pótolni.
Elmeséli  a  jegyzőkönyv felvételénél  elhangzó kérdéseket,  és elmondja,  hogy ha tetten is  éri  az 
elkövetőt,  nem lehet büntetni,  mert  kiskorú. Tudomása szerint a kiskorú gyerek tetteiért a szülő 
felel. Kettős mérce van Magyarországon. 
Dr. Bogyay Úrnak – amikor a javuló felderítési mutatókról beszél - címzi a következő Churchill 
idézetet:  „Csak  azt  a  statisztikát  hiszem el,  amit  magam hamisítottam”.  Tekintettel  arra,  hogy 
jelenleg Magyarországon nem tudják garantálni  a magánvagyon védelmét,  az állam térítse  meg 
számára az eddig felmerült károkat, az Önkormányzat pedig vásárolja vissza a telkét, mert korábban 
ezeket az állam adta el, és a mellette lévő telek jelenleg is önkormányzati tulajdonban van. 
Elmondja, hogy ami a képeken szerepel, amiket Polgármester Úrnak odaadott, már mind a múlté.

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: Köszöni  a  hozzászólást,  és  kérdezi,  hogy  el  viheti-e  a 
Belügyminiszter Úrnak megmutatni.

Borosnyói Tibor: Igen, de majd visszakéri.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Elmondja, hogy a mai közmeghallgatásnak egy nagy tanulsága volt, 
hogy Lyukóvölggyel  még többet  kell  foglalkozniuk.  Már a  harmadik közmeghallgatás ez,  amin 
tapasztalják, hogy egyre fokozottabb a Lyukóvölggyel kapcsolatos témaköröknek az említése. Tehát 
sokkal  radikálisabb megoldások irányába kell  lépni.  Reméli,  hogy az együttműködés a hatósági 
szervekkel meghozza a gyümölcsét.
Megköszöni valamennyi hozzászóló észrevételét, véleményét, amelyben felhívták a városvezetés 
figyelmét a különböző gondokra, problémákra. Megvizsgálnak valamennyi észrevételt és kérdést, és 
írásban fognak válaszolni rá. Apró megoldásokat igényel néhány problémakör, abban rövidesen el 
fognak járni.

Emlékezteti a képviselőket, hogy a Közgyűlés következő rendes ülésére 2012.     december     13.   napján 
kerül sor. Köszöni megjelenésüket, a közmeghallgatást 11 óra 15 perckor bezárja.

K. m. f.

Dr. Csiszár Miklós Dr. Kriza Ákos
jegyző polgármester
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