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MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÖZGYŰLÉSE 

 
130.108-14/2019. 

 
Jegyzőkönyv 

 
 
Készült:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2019. december 19. 

napján 17.00 órai kezdettel, a Polgármesteri Hivatal Közgyűlési Termében tartott 
közmeghallgatásáról. 

 
Jelen vannak: Veres Pál polgármester, Dr. Alakszai Zoltán, Badány Lajos, Bartha György Imre, 
Bazin Levente Dávid, Borkuti László Imre, Cseléné Figula Edina, Fodor Zoltán, Gazdusné 
Pankucsi Katalin, Glatz Katalin, Hegedüs Andrea, Hollósy Endre András, Dr. Kiss János, Kopcsó 
Gábor, Dr. Mokrai Mihály, Molnár Péter, Dr. Nagy Ákos, Pakusza Zoltán, Révész Péter, Dr. Simon 
Gábor, Szarka Dénes, Szilágyi Szabolcs, Szopkó Tibor képviselők és Varga Andrea Klára 
alpolgármester 
 
Távol maradt: Deák-Bárdos Mihály, Erdei Sándor Zsolt, Dr. Kovács László és Soós Attila 
képviselők 
 
Meghívottak:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának jegyzője, aljegyzője, főosztály- 

és osztályvezetői, a Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatainak, valamint az 
intézmények képviselői a mellékelt jelenléti ív szerint 

 
 
Veres Pál polgármester: Tisztelettel köszönti a közmeghallgatáson megjelent állampolgárokat, 
az elektronikus és az írott sajtó képviselőit, a képviselőtársait, Alpolgármester Asszonyt, Jegyző 
Urat. Köszönti továbbá a Miskolci Rendőrkapitányság részéről dr. Bogyay Ferenc Kapitány Urat, 
a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzat gazdasági társaságainak, intézményeinek munkatársait, 
a nemzetiségi önkormányzatok elnökeit. 
A közmeghallgatás a vonatkozó törvényi előírás szerint közgyűlési ülésnek minősül. Bejelenti, hogy 
a Testület 28 tagja közül a jelenléti ív szerint megjelent 21 fő, 7 fő távol van, így a közmeghallgatás 
határozatképes, amit megnyit. 
Kéri, szavazzanak arról, hogy a mai testületi ülésen – a meghívó szerint – közmeghallgatást tartanak. 

 

A Közgyűlés 21 igen 0 nem szavazattal 0 tartózkodás és 7 távol lévő 
mellett az ülés napirendjét a meghívóban foglaltak szerint állapította 
meg. 

 
Veres Pál polgármester: Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 43. § (2) 
bekezdése értelmében a közmeghallgatáson az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek 
képviselői közérdekű ügyben szólalhatnak fel. Egyedi hatósági ügyekben nem adható szó. Kéri az 
érdeklődő polgárokat, hogy hozzászólásaikat erre figyelemmel tegyék meg. 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy előzetesen 35 állampolgár jelezte hozzászólási szándékát, továbbá 
itt a helyszínen 5 fő jelentkezett, hogy szólni kíván a közmeghallgatáson. 
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A válaszadásra közvetlenül a hozzászólás után kerül majd sor, amennyiben az érintett tisztségviselő, 
a Polgármesteri Hivatal feladatkörrel rendelkező főosztályvezetője, osztályvezetője vagy az érintett 
gazdasági társaság, intézmény képviselője olyan mélységben ismeri a felvetett problémát, hogy 
helyben választ tud adni a felmerült kérdésekre, észrevételekre.  
Amennyiben a közmeghallgatáson elhangzott közérdekű kérdésekre és javaslatokra azonnali 
válaszadásra, intézkedésre nincs lehetőség, a kijelölt szerv vagy személy az elhangzott felszólalás 
tartalmát megvizsgálja, amelyről 15 napon belül választ ad. 
Elmondja, hogy a kitöltött felszólalási jegyek alapján fogja szólítani a hozzászólásra jelentkezetteket, 
azzal, hogy maximum 3 perc hozzászólási idő áll mindenki rendelkezésére. Hosszú este lesz a mai, 
de reméli, hogy hasznos lesz és a köz javát fogja szolgálni. 
A szó megadását követően kéri, hogy a felszólalók kérdéseiket, kéréseiket, észrevételeiket az oldalt 
elhelyezett mikrofonba mondják el. Kéri, hogy felszólalásuk előtt a nevüket legyenek szívesek 
bemondani. 
Kérdezi a jelenlévőket, hogy az eljárásrenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése. Megállapítja, 
hogy nincs. 
Az első felszólalót, Filipinyi Pétert kéri, hogy fáradjon ki a mikrofonhoz. 
 
Filipinyi Péter: A Csermőke dűlő zúzalékos útja ügyében kíván felszólalni. Elmondja, hogy ez egy 
nagyon régóta húzódó ügy azoknak, akiknek ott van telkük, illetve ott laknak. Körülbelül 10 éve 
tart ez, és azóta nem sikerült olyan útállapotot létrehozni, ami járművek közlekedésére alkalmas 
lenne. A Városgazdának van egy online felülete, ahol be lehet jelenteni közérdekű dolgokat, és ő 
már többször bejelentette, és sérelmezi, hogy semmilyen visszajelzést, választ nem kap. Szilágyi 
Szabolcs képviselő urat is kérte, hogy segítsen neki ebben az ügyben. Képviselő úr személyesen 
kiment a helyszínre, ahol fényképeket készített és lépéseket tett az ügyben, ezt követően történt 
intézkedés. Érdekes lehet, hogy mennyit költöttek már ennek a javítására. Véleménye szerint ez 
kidobott pénz volt, mert semmi eredménye nincs.  
 
Veres Pál polgármester: Köszöni a felszólalást. Válaszadásra felkéri Erdeiné Gadó Helga 
főosztályvezető asszonyt. 
 
Erdeiné Gadó Helga: Válaszként elmondja, hogy a Csermőke dűlő különösen egy rövid szakasza 
az ’y’ elágazás után folyamatosan járhatatlan, erről a Hivatalnak is tulajdonképpen naprakész 
információja van. Az útjavításokat követő esőzések után hamar az út igen hamar újra kritikussá 
válik. A Csermőke dűlőn 2018. október elején történt útjavítás 1190 m2 felületen 900.856 Ft 
összegben. 2019. évben 2 bejelentés érkezett az Önkormányzathoz, melynek következtében 2019. 
június elején történt javítás 1920 m2 felületen, 1.201.776 Ft értékben. A második bejelentést 
követően újabb javítás történt ez év szeptemberében. Megnyugtató megoldást az út állapota 
tekintetében a zúzalékos kialakítás helyett szilárd aszfaltburkolat jelentené. Azonban erre az 
Önkormányzat jelenleg forrással nem rendelkezik, amint a költségvetés forrást tud biztosítani az út 
kialakítására, akkor a megfelelő intézkedéseket meg fogja tenni a szakosztály. Tudni kell, hogy az 
út kialakításához tervet kell készíteni, az útfelület kialakítása mellett a csapadékvíz-elvezetéséről is 
gondoskodni kell. Ebben az évben nincs lehetőség további útjavítások elvégzésére, hiszen nincs 
zúzalék, a bánya legközelebb február végén tud adni. A város útjainak karbantartása, megújítása az 
önkormányzati források és pályázati források igénybevételével tud történni, ütemezetten és 
priorizálva a lakossági igények, a közlekedési utak mérlegelésével egyidőben.  
 
Veres Pál polgármester: Köszöni a választ. Kérdezi Bátyi Zsolt ügyvezető urat Miskolci 
Városgazda Nonprofit Kft.-től, hogy kíván-e valamit hozzáfűzni? Megállapítja, hogy nem. 
Elmondja, hogy valóban egy nagyon komoly problémáról van szó, és annyit tudnak még tenni 
előzetesen, hogy megpróbálják az elkövetkezendő hónapokban felmérni azokat a területeket, - és 
ez nagyrészt rendelkezésükre is áll, - ahol hasonló problémák állnak fenn. Megvizsgálják annak a 
lehetőségét, hogy milyen pályázati forrásokat tudnak ehhez teremteni. Jól látják, hogy vannak olyan 
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területek, ahol sajnos csapadékvíz-elvezetési problémák vannak, a közgyűlésen éppen erről volt szó 
körülbelül egy órával ezelőtt. Ahol szilárd burkolatú úttal nem rendelkeznek, próbálják 
folyamatosan javítani, de ahogy Főosztályvezető Asszonytól hallhatták, jelen pillanatban nem állnak 
rendelkezésre források, de megpróbálják megtalálni a forrásokat, ha erre mód és lehetőség lesz. 
A következő felszólalót, Varga Gábort kéri, hogy fáradjon ki a mikrofonhoz. 
 
Varga Gábor: Elmondja, hogy a „béruniós bérek” ügyében kíván felszólalni. Gyakorlatilag hazánk 
2004-2005. óta az Európai Unió tagja, és azóta csak minimálisan emelkednek a fizetések, ez legyen 
képviselő vagy éppen egy közszférában dolgozó pedagógus fizetése, és ugye hatalmas problémák 
vannak, mert elvándorlások vannak folyamatosan. Azzal semmi gond, ha a fiatalok külföldön 
szerencsét próbálnak, azzal van gond, ha nem jönnek vissza, mert nincsenek megfizetve. Számára 
ez elfogadhatatlan. A másik felvetni kívánt téma a kultúra ápolása és megtartása. Itt van egy felhúzó 
és egy lehúzó társadalom. Jeleket lát arra, hogy haladó tendenciát mutat a kisebbség közszférája 
viselkedésben és illedelemben. Ha vannak változások, akkor gyakorlatilag lesz egy arany középút 
véleménye szerint. A gazdaságfejlesztés tekintetében elmondja, hogy a gazdaságfejlesztő innovatív, 
operatív programmal kapcsolatban azt tudja ígérni, hogy még 2030-ban sem fog véget érni, ennek 
megőrzése érdekében.  
 
Veres Pál polgármester: Köszöni a felszólalást. Megkérdezi képviselőtársait, hogy kívánnak-e 
reagálni az elhangzottakra. Megállapítja, hogy nem. Annyit fűzne hozzá az elhangzottakhoz, hogy 
a bérek szinten tartása valamennyiük közös feladata, de ezt nem ők tudják megoldani, hanem a 
munkaadók és az országos szabályozás. Vannak erre nagyon jó törekvések és ők is azon lesznek, 
ahogy már az elmúlt hónapokban is hangoztatták, hogy felkeresik a város munkaadóit abban a 
tekintetben, hogy a bérek versenyképességének, illetve a minőségi munkahelyek biztosításában 
lépjenek előre. Reményeik szerint ennek meg kell történnie, hiszen valóban a város megtartó ereje 
ezen is múlik. A másik felvetett témával kapcsolatban elmondja, hogy az Önkormányzat jogkövető 
magatartást folytat és el is várja ezt az állampolgáraitól, és ennek megfelelően fognak dolgozni. 
Természetesen elkezdődik egy olyan fejlesztés munkabizottságok felállításával és a legszélesebb kör 
bevonásával, hogy szociális és egyéb ügyekben egyeztetéseket folytassanak, ebben reményeik szerint 
egy hosszú távú fejlesztést fognak elindítani. 
Megadja a szót a következő felszólalónak, Mátyás Róbertnek, aki az Alkotmányos Ellenállás 
Miskolc Csoport nevében kíván felszólalni. 
 
Mátyás Róbert: Az Alaptörvénnyel kapcsolatban vannak kérdései. 2010-ben, amikor 
megválasztották az új Országgyűlést fideszes többséggel, akkor előzetes bejelentés nélkül elkezdtek 
alkotmányozni, 2012. január 1-jén került erre sor. Erről sem népszavazást nem tartottak, sem pedig 
nem volt alkotmányos felhatalmazásuk erre, mert az alkotmány úgy írta le, hogy kétharmados 
többséggel csak a jelenlegi alkotmányt lehet módosítani. Gyurcsány Ferenc és Mesterházy Attila 
már többször is felszólították a nyilvánosságot, hogy a kizárólagos hatalomgyakorlás ellen fel kell 
lépni. Most, hogy az ellenzéki többség került újra a város élére, kérdése, hogy hogyan kívánnak 
fellépni a kizárólagos hatalomgyakorlás ellen, és elismerik-e az Alaptörvényt érvényesnek. További 
kérdése, hogy Polgármester Úr tett-e olyan kiegészítést az esküje mellé, amely a köztársaság mellett 
foglal állást, ahogy ezt mostanság a Parlamentben is hallhatták vagy például Tordai Bence is egy 
másfajta esküt tett. 
 
Veres Pál polgármester: Köszöni a kérdést. Tájékoztatja, hogy az Alaptörvény legitimálásának 
kérdése nem önkormányzati hatáskör, javasolja, hogy ezügyben forduljon az országgyűlési 
képviselőikhez. Itt a városban jogkövető magatartást kell, hogy folytassanak, tehát a jelenleg 
érvényben lévő jogszabályokat fogják betartani. A felszólaló által mondott kiegészítést nem tettek, 
viszont tettek egy olyan esküt, amelyben úgy fogalmaztak, hogy önkormányzat képviselőjeként azt 
fogadták, hogy választott tisztségeikből fakadó szolgálataikat Miskolc városához, Miskolc 
múltjához és Miskolc lakóihoz hűen látják el. Fogadták, hogy munkájukat a törvényesség, a 
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tisztesség és az átláthatóság mentén és érdekében végzik. Miskolc városához hűek leszek, annak 
írott és íratlan szabályait betartják és betartatják, minden erejükkel, tudásukkal és tehetségükkel 
Miskolc fejlesztésére és felvirágoztatására tesznek meg mindent. A „Nyitott Városháza” keretében 
ezt mondták el. Csak megismételni tudja, hogy ilyen törvénykezési ügyekben kéri, hogy a város 
országgyűlési képviselőihez szíveskedjen fordulni. 
A következő felszólaló Szőnyi Andor, megadja neki a szót. 
 
Szőnyi Andor: Köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy az első kérdése parkolással kapcsolatos. 
Tulajdonképpen megveszik Miskolcon az éves parkolóbérletet, ez – ha jól számolja – 365 napra 
szól, hál’ Istennek szombaton és vasárnap nem kell fizetni, hozzájönnek még a fizetett ünnepek, 
tehát gyakorlatilag a polgár körülbelül 240 napon vesz igénybe fizető parkolást. Kérdése, hogy 
volna-e lehetőség arra, hogy ez az éves parkolóbérlet árának csökkentése megvalósulna? Úgy 
gondolja, hogy ez sok miskolcinak érdeke lenne és talán többen megvennék az éves parkolóbérletet. 
A korosztályánál fogva, a 70 és afölötti évesek az úgynevezett rokkantkártyák elvételében előnyben 
részesültek az elmúlt 10 évben, tehát ennek következtében lehet, hogy ez egyéni igény, de többeket 
érintene, hogy a 70 éven felüliek, hasonlóan Kassához, valamilyen csökkentett vagy ingyenes 
parkolási lehetőséget kapnának. Úgy gondolja, hogy Miskolcon ez nem sok gépkocsi tulajdonost 
érintene. A harmadik kérése, az Otthonunk Érdekvédelmi Egyesület vezetőségi tagjaként Miskolc 
társasházai, lakásszövetkezetei temérdek mennyiségű vízdíjkülönbözetet fizetnek. Ez azt jelenti, 
hogy a lakásokban lévő vízmérő órák és a főmérőn mért fogyasztás különbözetét ki kell, hogy 
fizessék. Ez körülbelül azt jelenti körülbelül 3500 lakásra vetítve, hogy eléri a 10 millió forintot. Úgy 
gondolja, hogy ezek a közösségek, ha ettől mentesülnének, vagy a Holding mérsékelné a díjat, akkor 
azt az ingatlanok fenntartására tudnák fordítani. Erre nem kér most választ, mert tudja, hogy hosszú. 
Inkább azt a lehetőséget kéri, hogy a Holding erre illetékes vezetőivel fel tudnák venni a kapcsolatot, 
amelyre felajánlja a Miskolc, Kassai utca 40. szám alatti irodahelyiségüket vagy ahol a Holding 
megjelöli a találkozási lehetőséget. Sajnos a lakásszövetkezeti elnökök, társasházak vezetőinek a 
fejét akarják venni minden közgyűlésen, és meg kell magyarázni azt, hogy kifizették a vízdíjat, akkor 
mi ez a költségvetésben? Ehhez kéri a városvezetés és a Holding segítségét. Köszöni, hogy 
meghallgatták. 
 
Veres Pál polgármester: Köszöni a kérdést. Az első kérdés megválaszolására felkéri Bátyi Zsolt 
urat, a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetőjét. 
 
Bátyi Zsolt: Válaszként elmondja, hogy a parkolási rendszer díjainak, kedvezményeinek kérdését 
egy önkormányzati rendelet szabályozza, amelynek módosítása, felülvizsgálata, jóváhagyása a 
közgyűlés hatáskörébe tartozik. Megköszöni Szőnyi Úr észrevételeit, munkatársai egyeztetést 
fognak kezdeményezni a Polgármesteri Hivatal főosztályaival erről, amennyiben megállapodás 
születik, készítenek egy előterjesztési javaslatot a rendelet módosítására. 
 
Veres Pál polgármester: Köszöni a tájékoztatást. A városvezetés célja is az, hogy amennyire a 
gazdasági lehetőségeik engedik, akkor ilyen intézkedéseket megtegyenek, de ez természetesen nem 
ilyen egyszerű folyamat, ahogy Ügyvezető Úr is mondta. A vízdíjjal kapcsolatos kérdések 
megválaszolására felkéri Bíró Vencel urat, a MIVÍZ Kft. ügyvezetőjét. 
 
Bíró Vencel: Válaszként elmondja, hogy nem a Holding határozza meg a vízdíjakat. A vízdíjakat 
az állam határozza meg, sajnos nincs módjuk arra, hogy ezeken változtassanak. Jelenleg a 
társasházaknál úgynevezett főmérős elszámolás van, ami azt jelenti, hogy a MIVÍZ Kft. a főmérőt 
olvassa le és a mellékmérőkön mért adatokat kiszámlázza a lakosoknak, és a különbözetet pedig a 
társasház felé érvényesíti. Jelzi, hogy van, ahol ez plusz érték, és van, ahol mínusz érték. Azokon a 
helyeken a MIVÍZ Kft. visszatérít a társasházak részére. De valóban, a törvény lehetőséget ad arra, 
hogy áttérjenek egy mellékmérős elszámolásra. Elmondja, hogy ebben Papp Ágnes kolléganője 
illetékes, aki részletes tájékoztatást nyújt, hogy a jogszabályalkotó milyen feltételekkel teszi lehetővé 
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azt, hogy áttérjenek a mellékmérők elszámolásra, azaz ebben az esetben nem a főmérő lesz az 
elszámolás alapja, hanem külön-külön leolvasott mellékmérők összessége. Két dolgot kíván 
kiemelni ezzel kapcsolatban. Egyrészt azt, hogy a társasház minden egyes tulajdonosának részt kell 
vennie ebben az elszámolásban, a másik pedig az, hogy rendelkezni kell egy épületgépészeti tervvel, 
amely elkészítésében és benyújtásában tudnak segíteni. Végül, de nem utolsó sorban a legfontosabb 
az, hogy lehetővé kell tenni azt, hogy le tudják olvasni ezeket az órákat, azaz a vízóra leolvasónak 
minden ingatlanba be kell tudni jutni. Vannak korszerűbb megoldások, távleolvasás, egyebek, de 
évente egyszer akkor is el kell menniük és le kell olvasniuk, erre jogszabály kötelezi őket, és akkor 
ez az anomália meg is tud szűnni. Köszönik a meghívást, ha választhatnak, akkor inkább az 
választanák, hogy ők menjenek el hozzájuk, valószínűleg kényelmesebb lenne és minden adat a 
rendelkezésükre állna és segítenek abban, hogy ez az áttérés meg tudjon valósulni. 
 
Veres Pál polgármester: Köszöni a válaszadást. A következő felszólalót, Molnár Bélát kéri, hogy 
fáradjon ki a mikrofonhoz és ismertesse kéréseit. 
 
Molnár Béla: Lakótelepének égető problémájával kezdi mondandóját. Elmondja, hogy 25 éve él a 
Bertalan utca végén, és azóta Pereces felé nem volt útépítés. Az út egyre romlik, most olyan, mintha 
keresztbe felszántották volna, kátyús. Van olyan 10 méteres szakasz, ahol 15 kátyú van, 
megszámolta. A Kormánynak volt egy terve, hogy jövőre nagyszabású útépítéseket végeznek a 
városokban. Kéri, hogy Pereces legyen az első. Másik problémája az Észak-Kilián lakóteleppel 
kapcsolatos. Ez körülbelül 60 éve épült, nagyon modern kis lakótelep volt, csak elfelejtettek 
parkolókat építeni. Azóta a gépkocsik száma sokszorosára nőtt, a parkoló járművek elfoglalják az 
út egyik oldalát, és a másik oldalon a kétirányú forgalom lehetetlen. Az Erdélyi utcán például az 
egyirányú forgalom is lehetetlen. Felsorolja a legfontosabb utcaneveket: Dorottya utca, Szinyei 
Merse Pál utca, Lányi Ernő utca. Gyakran jár arra, elmondja, hogy nem ott lakik, de ha két méterrel 
szélesebbre bővítenék az úttestet, akkor lenne a járműveknek parkolóhely és megmaradna az úttest 
úttestnek. Harmadik gondja sport témában merült föl. Elmondja, hogy őt a munkahelyén „Ping-
pong tanárbácsinak” hívják, mert az asztaliteniszt próbálja pártolni Miskolcon. Nincs ping-pong 
terem a városban, az országban szinte az egyedüli hely, ahol nincs. Mindenütt megoldották, mert 
az nem lehetséges, hogy iskolákban játszanak, mert 10 év alatt 8 iskolából kitolták őket, mert sokan 
vannak. Az utóbbi időben már csak egyházi iskolákban játszottak, de onnan is kitolták őket. Idén 
november végén a Balázs Győző Iskolából is. Teljes tragédiának tartja. Tud javaslatot tenni arra 
vonatkozóan, hogy hol lehetne ping-pongozni 100 millió forintos terem építése nélkül. Példaként 
említi, hogy a Sportcsarnok előterében, a főbejáratnál jobbra-balra van két-két WC előtér, ami 
szükségmegoldásnak jó lenne. Lehetne ping-pongozni a Lovagi Tornák terén és a sportfelelősnek 
mond majd még több helyet is. Megköszöni, hogy meghallgatták. 
 
Veres Pál polgármester: Köszöni a hozzászólást. Válaszadásra felkéri Erdeiné Gadó Helga 
főosztályvezető asszonyt. 
 
Erdeiné Gadó Helga: Elmondja, hogy a területen a parkolóprobléma és az út állapota ismert az 
Önkormányzat előtt. Az is köztudott, hogy a városrészben a személygépkocsik száma, illetve a 
forgalom jelentősen megnövekedett, amelynek eredményeként a járművek elhelyezésére szolgáló 
kiépített várakozóhelyek száma már kevésnek bizonyul. Ez azt eredményezi, ahogy – Molnár Béla 
úr is mondta, – hogy a gépkocsikkal az út mentén állnak meg, ezzel elfoglalva egy-egy forgalmi 
sávot. Ez a helyzet számos utcában tapasztalható, de kiemeli a Budai Nagy Antal, Szinyei Merse 
Pál, Hunfalvy Pál, Munkás utcákat. A közlekedési probléma megoldására szakmai alapon két 
megoldás lehetséges. Az egyik a forgalomszervezési intézkedések megtétele, amely gyors és kevésbé 
költséges megoldást jelentene, ami tulajdonképpen az utcák egyirányúsítását foglalná magában. Azt 
tudni kell, hogy az egyirányúsítás nem lenne tökéletes megoldás ezen a területen. A város területén 
számos utcában alkalmazták ezt a megoldást, legutóbb a Selyemrét, Augusztus 20, Körösi, Éder 
György utcákban. Ott a lakosság tapasztalata és visszajelzése alapján az egyirányúsítás és a kialakult 
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új forgalmi rend megnyugtató megoldást hozott. A másik megoldás a várakozóhelyek számának 
növelése, ami tulajdonképpen egy hosszabb és költségesebb megoldást hozna, ami engedélyezést, 
tervezést, építést és pénzügyi forrás biztosítását is igényelné.  
A közlekedés szempontjából nem előnyös, hogy az útsávot foglalják el a várakozó autók. Észak-
Kilián területén a várakozóhelyek bővítésére építési folyamatok jelenleg is folyamatban vannak. Az 
elmúlt évek során új parkolóhelyek létesültek a Szinyei Merse Pál, Dorottya, Előhegy utcákban, 
illetve a Bertalan utca 30. számú épület előtt. A parkolókat, illetve az útfelújításokat mindig az 
Önkormányzat számára rendelkezésre álló költségvetési források keretein belül kell tudniuk 
megvalósítani. 
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni a választ. A sport ügyekben felvetett problémákra történő 
válaszadásra felkéri Rakaczki Zoltán polgármesteri biztos urat. 
 
Rakaczki Zoltán: Elöljáróban elmondja, hogy Miskolcon az asztalitenisz életnek nagy 
hagyományai vannak. A múltban rendkívül eredményes sportágról van szó, elég csak Jónyer István 
négyszeres világbajnokra gondolniuk, vagy például 1994-ig visszamenni az időben, amikor mind 
férfi, mind női oldalon az élvonalban voltak. Az NB I. élcsapatának számított a miskolci 
asztalitenisz. A sportág néhány éve ismét előre kapott, jelenleg a DVTK keretében, NB I.-ben, NB 
II.-ben, NB III.-ban, a MEASZ keretében, szintén négy különböző bajnoki osztályban, a 
Sportiskola keretében lehet edzésre járni és versenyezni, valamint Molnár Béla úr által szenvedéllyel 
összefogott lakossági szabadidős asztaliteniszről is beszélhetnek. A szabadidős asztalitenisz élet is 
nagyon jelentős Miskolcon. Kimondja, hogy erős kompromisszumokkal ugyan, de jelenleg 
mindegyik szervezetnek van helyszíne. Ettől függetlenül egyetért azzal, hogy a sportág eljutott oda, 
hogy kizárólag sportszakmai szempontok szerint indokolt lenne egy önálló asztalitenisz terem, – 
amit Molnár Béla úr is javasolt, – kizárólag asztaliteniszre, 10-12 asztal egyidejű felállítása mellett 
asztaliteniszre használva. Ugyanakkor azt gondolja, hogy felelősségteljesen vizsgálva ezt az igényt, 
más szempontokat is figyelembe kell venni, úgy, mint üzemeltethetőség, fenntarthatóság, a 
beruházási költségek, ezeknek a költségviselése, illetve prioritás más beruházásokhoz képest is. 
Javasolja, hogy közösen a sportszervezetekkel gondolják végig, vizsgálják meg és dolgozzanak ki 
egy koncepciót, amely nemcsak a sportszakmai szempontokat, hanem a korábban említett 
szempontokat is figyelembe veszi. Gondolkodjanak alternatívában is, például a miskolci sport 
szolgálatába állítandó Ferenczi csarnokban próbáljanak meg gondolkodni. Vannak egyéb javaslatok 
is, amelyekről már beszéltek. Több alternatívát tegyenek le közösen a városvezetés részére. 
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni a választ. Megadja a szót Bartha György képviselő úrnak. 
 
Bartha György: A 2019. október 13-i önkormányzati választáson került az Észak-Kilián említett 
részének területe ahhoz a választókerülethez, ahol bizalmat kapott. A Szinyei utca 1-11. és a 2-10.-
nél azok a problémák sajnos megvannak. Van egy lehetőség, ami pénzügyi forrást igényel, a 
választókerület nagy, azt meg kell vizsgálni, hogy mit lehet tenni. Főosztályvezető Asszony 
gondolata számára is elfogadható lenne, nyilvánvaló, hogy ezt egy nagyon széleskörű lakossági 
egyeztetéssel lehet megcsinálni. Mivel nem egy fiatal lakótelepről van szó, de azért sok autó van ott 
és nemcsak ezeket az utcákat kell bevonni. Alpolgármester Asszonnyal ott határosak, a Szinyei utca 
mögött van a Munkás utca, tehát a további utcák lakóit is értesíteni kell, hogy az egyirányúsítás 
milyen hatással lenne az ő lakóhelyük megközelítésére. A Dorottya utcával kapcsolatban elmondja, 
hogy szerinte majdnem mindenki tudja, hogy a Lillafüredi Állami Kisvasút szomszédságában 
található. Egy jó hírt kíván bejelenteni. Az utca végén van egy garázssor, azzal szemben van egy 
üres terület, ahol most parkolnak, amely nem önkormányzati terület, hanem az Északerdő Zrt. 
tulajdona. Az Északerdő Zrt. nyert egy pályázaton és jövőre – a kisvasút vezetőjének tájékoztatása 
szerint – egy 35 férőhelyes autóparkoló, 3 autóbusz és 3 mikrobusznak helyt adó aszfaltos parkoló 
fog épülni. Az ez évi Mikulásvonat rendezvényen próbáltak lépni valamit, lekordonozták a zöld 
területeket, amely kapcsán pozitív visszajelzések érkeztek a lakóktól, valamint táblák kihelyezésével 
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próbálták felhívni az autósok figyelmét arra, hogy hol találják meg a parkolót. Több visszajelzést 
kapott, hogy az előző évektől eltérően sokkal zökkenőmentesebben és jobban lezajlott a 
Mikulásvonat rendezvény. Azt el kell mondani, hogy az autósok úgy szeretnék, ha úgy lenne, hogy 
kiszáll az autóból és felül a kisvonatra és vissza, és véletlenül sem szeretnének 100 métert sétálni. 
Az Erdélyi utcánál pedig az az igazi probléma, amit mondott Főosztályvezető Asszony, hogy ott 
aztán igazán nincs lehetőség még parkolóhely kiépítésére sem, különösen a Diósgyőri Gimnázium 
környékén. Esetleg az Erdélyi utca középső szakaszán vagy a Tejgyár környékén lehete, de ott már 
Alpolgármester Asszonnyal közösen kell gondolkodniuk. 
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni Képviselő Úr hozzászólását. Megadja a szót Bazin Levente 
képviselő úrnak: 
 
Bazin Levente Dávid: Elmondja, hogy a Bertalan utca első fele Bartha György választókörzetébe, 
a másik fele, és ennek folytatása, az Erenyő utca pedig az ő választókörzetébe tartozik. Ez a két 
utca fő közlekedési útvonal. Az egyetlen lehetőség, hogy az emberek Perecesre is el tudjanak jutni, 
nagy forgalmat bonyolít le. Azt kell mondja, hogy idén a megfelelő kátyúzás sem történt meg ezen 
az útszakaszon. Képviselői alap terhére nincs lehetősége újraaszfaltoztatni ezt az említett két utcát, 
hiszen majdnem 3 km-es szakaszról van szó. Ő maga is naponta jár arra, perecesiként érzékeli a 
problémát. Tolmácsolna egy lakossági jelzést: ha már aszfaltozásról van szó, akkor a járdát, a 
kerékpárutat és a közvilágítás kiépítését se felejtsék majd el. 
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni Képviselő Úr hozzászólását. Ahogy azt már az előbbi 
hozzászólás kapcsán jelezte, igyekeznek egy rövid és középtávú tervet kidolgozni az útfelújításra és 
a megfelelő forrásokat megpróbálják megkeresni a különböző pályázatokból. Saját forrásuk sajnos 
nem elegendő a rövid távú megvalósításhoz. A képviselőkön keresztül várják a lakosság 
visszajelzését a legégetőbb problémákról, és megpróbálnak aszerint ütemezni. Tájékoztatásként 
elmondja, hogy kezdeményezésükre létrejön majd egy építészekből álló tanács. Minden egyes 
történelmi városrészhez vagy városrész részéhez szeretnének hozzárendelni egy építészt, aki a 
csatornától az emeletes ház tetejéig ismeri az adott területet. Ebbe beletartoznak a közüzemeken 
túl az utcák is, az épített környezet is. Velük együtt létrehoznak egy olyan tanácsot, amely 
feltérképezi azt, hogy a városban milyen ütemezésben és hogyan történjenek ezek a felújítások, 
milyen összehangolásban. Erre különösen azért van szükség, mert jelen pillanatban a 
választókörzetek is úgy vannak kialakítva, hogy előfordul az, hogy az utca eleje az egyik körzethez, 
az utca vége pedig egy másik körzethez tartozik. Van olyan 10 emeletes szalagház, amelynek például 
3 lépcsőháza az egyik körzethez, a másik lépcsőháza a másik körzethez tartozik. Nagyon fontos, 
hogy földrajzi egységként kezeljék a területeket, erre megkapták az első javaslatot a szakmától, tehát 
megvannak azok az építészek, akik ezt a feladatot el is vállalnák. Reményeik szerint január második 
felében-közepén kialakulna ez az egyeztető fórum, amelynek az lesz a feladata, hogy a képviselőkön 
keresztül, vagy akár közvetlenül beérkező javaslatokat megtárgyalják és kidolgozzanak alternatív 
megoldásokat. 
Szólítja a következő felszólalót, Joóné Bihari Ilonát, A D&D Zrt. szolgáltatási igazgatóját. 
 
Joóné Bihari Ilona: A D&D Zrt. munkavállalói nevében kíván felszólalni. Elmondja, hogy három 
csokorba gyűjtötték össze a kéréseiket. Az egyik az, hogy a cégük megközelítése nagyon nehéz és 
balesetveszélyes. Gyalogosként két nagy probléma van: az egyik az, hogy a munkavállalóik vagy a 
Tiszai-pályaudvar vagy a Búza tér irányából jönnek. Mellettük található a Gömöri pályaudvar. A 
vasúti sínen volt korábban egy fémből épült felüljáró, amely körülbelül két éve le van zárva, más 
átkelési lehetőség pedig nincs a síneken. Így a dolgozók a síneken kelnek át, ami nem biztonságos 
és nem is jogszerű, ezért kérnének valamilyen átjárási lehetőséget. A Zsigmondy utcán sem 
megoldott a gyalogos közlekedés: nincs járda, nincs világítás, nagyon balesetveszélyes, hogy az út 
szélén mennek az emberek. Problémát jelent még az, hogy a 8-as busz eleve ritkán jár. Az utca 
végén lévő felüljáró miatt csak régi típusú buszok tudnak közlekedni, mert az új nem fér el alatta. 
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A régi buszok állapota pedig több, mint riasztó. Ezzel kapcsolatban is jó lenne lépni valamit. 
Elmondja, hogy az utak állapota rossz, példaként említi a Sajóra járó utat. A következő felvetni 
kívánt téma a környezetük elhanyagoltsága. Elmondja, hogy ők nem ipari park, ezért sem a járdák, 
sem az utak, semmi nincs olyan állapotban, mint ahogy az jó lenne, hogy ha lenne. Lehetne ültetni 
növényeket például, rendbe lehetne tenni a Gömöri-pályaudvar kerítését stb. A Miskolcon élő 
munkavállalóik összegyűjtötték a problémáikat, amiket címszavakban felsorol. Ilyenek a 
zajcsökkentés csökkentését célzó lehetőségek keresése a közlekedési zajjal kapcsolatban; rossz 
állapotú utak vannak a város több pontján is; az utakon lévő felfestések sok helyen nem látszanak 
megfelelően. Említették az aknafedelek állapotát; a Belváros, a Győri kapu és a Kilián területén élő 
kollégáik parkolási gondjai; a levegőszennyezettség problémája; a szabadidőközpontok rendbetétele 
az Avastetőn és a Csanyikban; a csatornahálózattal és csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos 
panaszok vannak; valamint nagyon szeretnék, hogy az Y-híd megvalósuljon minél hamarabb. 
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni a felszólalást. Válaszadásra felkéri Erdeiné Gadó Helga 
főosztályvezető asszonyt. 
 
Erdeiné Gadó Helga: Az Igazgató Asszony által felvetett problémák 2016. évre nyúlnak vissza. 
Abban az évben kezdődött el a munkavállalókat képviselve az együttműködés a várossal. 
Elsődlegesen arra irányult a kezdeményezés, hogy a Sajószigeti utcán az autóbuszok érintsék a 
telephelyet is és két helyszínen autóbusz megállóhely kerüljön kialakításra. A kezdeményezést abban 
az évben egy helyszíni bejárás követte, amelynek eredményeként a közlekedési vállalat a 8-as 
viszonylat útvonalának módosításával tudta biztosítani az igényt. Az útvonal módosítás miatt 2-2 
darab autóbusz megállóhely és járdakapcsolat kiépítése vált szükségessé. Ekkor jelezték feléjük, 
hogy az önkormányzat a költségeket teljes egészében nem tudja vállalni, ezért az útvonal 
módosítással érintett cégektől anyagi segítségét kértek, hogy a járdaépítés, valamint a buszmegálló 
építés meg tudjon valósulni, de sajnos ez az együttműködés nem jött létre. Valóban igaz az, hogy a 
telephelyük megközelítéséül szolgáló gyalogos felüljáró lezárásra került két évvel ezelőtt, amelynek 
az volt az oka, hogy a felüljáró balesetveszélyesnek lett minősítve. Megvizsgálva a területet, 
tulajdonképpen a Baross utca sarkától járdán biztonságosan el lehet jutni a telephelyre, de 
természetesen jogos az igény, hogy nemcsak a drótgyár megközelítéséről kell ezen a helyszínen 
beszélniük, hanem a Zsigmondy és Várközi Lajos utcára települt új cégeknek is a megközelítését 
kell majd biztosítani. Azt tapasztalták, hogy gyalogosan megközelítik ezeket a telephelyeket, 
tulajdonképpen kijárják azokat az utakat, amik nincsenek megépítve. Megoldási javaslatként a 
felüljáró kapcsán megvizsgálták, hogy mekkora költségvetési forrást kellene biztosítaniuk a felüljáró 
elbontásához, illetve újraépítéséhez. Ez az előzetes, nagyon durva becslések alapján is 117 millió 
forintos költséget eredményezett. A Zsigmondy utca a 2000-es évek elején pályázati forrásból épült, 
de a pályázati forrás csak útépítésre vonatkozott és a járdaépítés nem tudott megvalósulni az út 
mellett. A kollégái ennek is elvégezték a költségbecslését, így a Zsigmondy-Várközi L. utca mellett 
egyoldali járda építésének költsége kb. 60 millió Ft. 
A telephely megközelítésére szolgáló utak állapota a közlekedési szempontból nézve kielégítőnek 
minősíthető. A Várközi Lajos-Zsigmondy utcán, amely a legforgalmasabb ezen a területen, a 
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. az elmúlt években több szakaszon végzett nagy felületű 
felújítást, és az úthibák javítását is folyamatosan végzi. Elmondja, hogy a Besenyői út állapota is jó, 
2018-ban a Vágóhíd és József Attila utca új aszfaltszőnyeget kapott. A Sajószigeti-Zsigmondy-
József Attila utca közötti szakasz burkolata közlekedésbiztonsági szempontból megfelelő, a 
forgalmi igényeket ki tudja elégíteni, az úthibák javítását a Városgazda Kft. folyamatosan elvégzi. 
Az utak állapotáról általában elmondható, hogy nagyfelületű felújításokat végez rajtuk az 
önkormányzat, illetve a javításokra is kiemelt figyelmet fordít. Említésre került még csapadékvíz-
csatorna is, amely kapcsán elmondható, hogy a vízszolgáltató is folyamatosan végez javításokat a 
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területen. Ebben az évben is 4 darab csapadékcsatorna javítását végezték el. A közlekedésbiztonság 
érdekében a burkolati jelek felfestése is minden évben megtörténik, ahogy ebben az évben is 
megvalósult. Azt tapasztalhatták, hogy az egész város tekintetében a parkolási lehetőségek 
majdnem minden felszólalásban téma. Igyekeznek eleget tenni az igényeknek, a területek 
önkormányzati képviselőivel együttműködni, és az általuk jelzett területeket vizsgálják meg. 
 
Veres Pál polgármester: Köszöni a választ. A 8-as buszjárattal kapcsolatos kérdés 
megválaszolására felkéri Juhász János üzemgazdálkodási és szolgáltatási igazgató urat. 
 
Juhász János: Az MVK Zrt. a Repülőtéri úton lévő magassági korlátozás miatt nem tudja 
közlekedtetni a CNG meghajtású autóbuszait a 8-as számjelzésű autóbuszvonalon. Az MVK Zrt. 
egyetértésben a várossal már többször nekifutott annak, hogy segítsenek ezen a helyzeten. 
Többször adtak javaslatot arra, hogy ha megtörténne az Repülőtéri út ezen részének kimélyítése, 
akkor minden további nélkül tudnák oda is küldeni ezt a fajta autóbusz típust. Azt is el kell mondani, 
hogy a meglévő dízel autóbusz állomány, amely a 8-as vonalon közlekedik, életkora átlagosan 15 
év, így ez nagy különbség a gázmeghajtású buszokhoz képest jelentős. Az utazási komfortérzet 
egészen más, hiszen korosabb járművekről van szó. Az MVK Zrt. azonban ezeket a járműveket is 
folyamatosan karban tartja, üzembiztonsági és közlekedésbiztonsági szempontból is megfelelnek 
az elvárásoknak, alkalmasak a közlekedésre. Ezek a típusú autóbuszok is fele részben 
alacsonypadlósak, légkondicionáltak, free-wifi szolgáltatással ellátottak, ezáltal még életkoruk 
ellenére is korszerű járműveknek tekinthetők.  
Az út burkolatának kijavítása, szolgáltatói szempontból is javasolt, és ha jóval simább útfelületen 
közlekednének ezek az autóbuszok, akkor a belső, hallható zajhatások jelentősen csökkennének. 
Ők is azon vannak, ha tudnak szolgáltatói oldalról javaslatot adni, akkor a területen 
mindenféleképpen ki kellene javítani az útburkolatokat. 
 
Veres Pál polgármester: Köszöni a választ. Kiegészítésként elmondja, hogy annyit tud megígérni, 
hogy megpróbálják felülvizsgálni ezeket a területeket és esetleg alternatív útvonalat kitalálni az 
autóbusznak, hogy legalább ott álljon meg. Nyilván nem tud átmenni az aluljáró alatt, ott sajnos az 
utasoktól kell azt kérniük, hogy addig tudnak eljutni korszerű buszokkal. Ezeknek az utaknak nagy 
a teherforgalmi terhelése, ez okozza az alapvető problémát, véleménye szerint nem erre tervezték 
annak idején. Egyébként a város egészére vonatkozóan szeretnék azt, hogy a közterületek 
zöldebbek és szebbek lennének, és ezeket a területeket ipari területként vonzóvá szeretnék tenni 
annak ellenére, hogy nem ipari park. Ha a befektetők számára hasznos, akkor fejleszteniük kell. Ez 
szintén annak a bizonyos tanácsnak a feladata lesz. Ahogy említette Igazgató Úr, nagyon komoly 
előrelépés volt a városban, hogy gázüzemű buszokat sikerült beszerezni, illetve jó hír az, hogy 
elkezdtek pályázati forrásból – jelenleg 2 darab – elektromos gépjárműveket beszerezni. 
Kifejezetten haszongépjárműről van szó, és szintén majd a fejlesztés útja lesz, hogy ebbe az irányba 
haladjanak, illetve, ha a lehetőségeik és forrásaik adottak lesznek, megpróbálják az MVK gépparkot 
felújítani. A levegőszennyezettség kapcsán elmondja, hogy a „Mivel fűt a szomszédom?” kérdés 
komoly probléma, hozzáteszi azt, hogy kevesen tudják azt, hogy Miskolc városa a legkorszerűbb 
távfűtési rendszerrel rendelkezik, hiszen a lakások 70%-át geotermikus energiával fűtik. Viszont 
van egy olyan területe a városnak, ahol hagyományos technikával fűtenek és ott tényleg a 
gumicsizmától a zöld fáig mindennel. Együttműködnek és elindult egy egyeztetés a Miskolci 
Egyetemmel. A Miskolci Egyetemen vannak olyan kész projektek, illetve olyan fejlesztések, amelyek 
a levegőszennyezés javítását célozzák. Például olyan szabadalom is létezik, amely egy elektrostatikus 
porleválasztást jelent a kéményeken, viszonylag kis költséggel. Reményeik szerint az Európai Uniós 
források a következő ciklusban kifejezetten kiemelten a légszennyezés és a fenntartható fejlődés 
irányába mutató fejlesztéseket fogják majd finanszírozni, tehát remélik, hogy sikerül nyerni erre 
forrást. Számára is elképesztő olyan fejlesztési kísérletek és javaslatok vannak az egyetemen, mint 
például egy szmog kémény létrehozása a belvárosban, ami majd egy nagyon távoli jövőben – még 
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egy tudományos fantasztikumnak tűnik – megvalósulhat, és javíthat a város nagyon speciális 
helyzetéből adódó levegőszennyezésnek.  
A szabadidőközpontok kapcsán fontosnak tartja megemlíteni azt, hogy a Holdingnál a fejlesztés 
keretében operatív programok, illetve azok tervezései indultak el az elmúlt időszakban, és ezek 
legtöbbje majdnem kész állapotban van, tehát engedélyezési szinten, és a források is részben 
rendelkezésre állnak. Néhány héttel ezelőtt elkezdték áttekinteni ezeket az operatív programokat. 
Elmondja, hogy az egyik ilyen terület az Avastető szabadidőparkjának létrehozása, amely nagyon 
impozáns, szép terv, kiegészítve az Avasi-kilátó tervével, valamint az Avas rehabilitációjának I. 
ütemével, ami esővíz-elvezetést, illetve a burkolatok rendbetételét célozza. Szeretnék, ha ez valóban 
megvalósulhatna.  
Elmondja, hogy az Y-híd meg fog épülni, ez teljesen biztos, a kivitelezővel tárgyalt az elmúlt héten. 
Nem lesz könnyű helyzet, ezért Miskolc közvéleményét felkészíti arra, hogy képzeljék el azt, hogy 
azt a fő közlekedési útvonalat egy időre ki kell venniük. Elkezdődtek az útszélesítéshez szükséges 
kisajátítási eljárások, sőt tudomása szerint már a végén járnak, valamint még a Vörösmarty utca 
kereszteződésében a Spar parkolóhelyét is érinti majd, a területcserére vonatkozó megegyezések 
megvannak. A kiviteli munkálatok nagy valószínűséggel a jövő év elején elkezdődnek. Azt kérte a 
kivitelezőtől – ez Közgyűlésen is téma volt, – hogy amint a részletes ütemterv elkészült, úgy a 
közvélemény teljes tájékoztatásával, a vélemények kikérésével, széleskörű kommunikációs 
kampányt indítsanak a nehézségek áthidalása érdekében, és megépülhet az Y-híd, amely egyébként 
közel kétéves beruházást jelent majd a városban. Arra kérték a kivitelezőt, hogy a teljes zár a lehető 
legrövidebb ideig tartson. 
A következő felszólalót, Szőnyi Gábornét kéri, hogy fáradjon ki a mikrofonhoz. 
 
Szőnyi Gáborné: Köszönti a jelen lévőket. A Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” 
Országos Szövetség képviseletében kért szót, a nyugdíjasklubokat képviseli. Első problémájuk a 
Salkaházi Program volt, amely megoldódott, de a nyugdíjasklub-vezetők szeretnék tudni, hogy 
kihez fordulhatnak, ha problémájuk van, kérdezi, hogy ki foglalkozik a nyugdíjasokkal. A 
nyugdíjasok a Vasgyári Közösségi Házba helyezkedtek el. Elmondja, hogy a mai napon is azt 
hallotta, hogy építkezés lesz, átalakítják az épületet. Szeretnék tudni, hogy lesz-e olyan helyiség, 
ahova el tudnának menni. Kérdése továbbá, hogy kialakul-e Idősek Tanácsa, mert ők képviselik 
nemcsak a kluboknak az időseit, hanem általában az egész város nyugdíjas klubjait. Köszöni a 
lehetőséget és várja a válaszokat. 
 
Veres Pál polgármester: Köszöni a kérdéseket. Válaszadásra felkéri dr. Szekanecz Noémi 
osztályvezető asszonyt. 
 
Dr. Szekanecz Noémi: Elsőként a Salkaházi Sára Programra kíván reagálni. Elmondja, hogy 
bármilyen kérdés vetődik fel, a Szociális és Köznevelési Osztályhoz lehet fordulni személyesen is, 
és él a Salkaházi Sára vonal, telefonon is lehet érdeklődni. Mindenkinek segítséget nyújtanak. A 
Petőfi utca 39. szám alatt található az Osztály, és ott az ügyfélszolgálaton a kollégái rendelkezésre 
állnak. A program folytatódik, a következő évben is azok a 60. életévüket betöltött személyek, akik 
miskolci lakóhellyel rendelkeznek és nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülnek, 
jogosultak lesznek a 10 ezer forint összegű támogatásra. A jelentkező igényeket és a nyugdíjasoktól 
származó ötleteket is a rendezvények és a programok szervezésében a továbbiakban is figyelembe 
fogják venni. 
 
Veres Pál polgármester: Köszöni a tájékoztatást. Megadja a szót Varga Andrea Klára 
alpolgármester asszonynak. 
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Nagyon fontos Miskolc Közgyűlése és a város vezetése 
számára is, hogy az idősekkel kapcsolatos kérdésekkel alaposan szembenézzenek, foglalkozzanak 
ezzel és a lehető legpozitívabb megoldásokat megtalálják. Számos olyan probléma van, amely az 
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időseket érinti a városban, ezeknek az áttekintése megkezdődött és folyamatában zajlik. Az Idősügyi 
Tanács az egyik legfontosabb kérdés, hiszen az Idősügyi Tanács újra életre keltése egy nagyon 
fontos segítséget jelent a város vezetésének. Ezért arról tud beszámolni, hogy az elmúlt hetekben 
megkezdődött az Idősügyi Tanács eddigi munkájának áttekintése, előkészület alatt van az Idősügyi 
Tanács munkájának továbbgondolása. Az elképzelések szerint jövő év január-február hónapjában 
az Idősügyi Tanács összehívása meg fog történni, és közösen kialakítják azt az ügyrendet, azt a 
munkamódszert, ahogyan a leghatékonyabban és a legeredményesebben tudják az ott elhangzott 
észrevételeket beépíteni a város működésébe és a város életébe. 
 
Veres Pál polgármester: Köszöni a választ. A közösségi terekkel kapcsolatban elmondja, hogy az 
elmúlt hónapokban is azt látták, és áttekintették már az elmúlt hetekben is, hogy a közösségi 
terekben hiányt szenved a város. Nagyon sok jó kezdeményezés van. Meg fogják vizsgálni annak a 
lehetőségét, hogy hol vannak városrészenként azok az önkormányzati vagy egyéb tulajdonú 
közösségi terek, ahova ezeket a civil szervezeteket, mint például az idős klubokat is el tudják 
helyezni. Folyik ennek a felmérése és szeretnék ezt általánossá tenni és elfogadható környezetet 
biztosítani számukra. Kéri, hogy folyamatosan jelezzék észrevételeiket akár közvetlenül 
Alpolgármester Asszony felé, a képviselők felé vagy az Osztályra, mert számukra nagyon fontos, 
hogy ez megoldásra kerüljön. 
A következő felszólalót, Völgyesi Annamáriát kéri, hogy szíveskedjen kifáradni. 
 
Völgyesi Annamária: Elmondja, hogy azért jöttek ide ma a tagjaival, mert szeretné felhívni az új 
városvezetés figyelmét arra, hogy Miskolcon robbanásig feszült a helyzet. Ők nemcsak a sok ezer 
zárkerti ingatlan károsultat képviselik itt ma, hanem a miskolci embereket is. Ki kell jelenteni, ha 
tetszik, ha nem, hogy Miskolc el van cigányosodva. Rengeteg mélyigénytelen cigány van Miskolcon, 
akik sajnálatos módon nem tudnak sem dolgozni normálisan, sem pedig élni normálisan. Miskolcon 
a mélyigénytelenek tömegesen élnek a Vasgyárban, a Gyár utca környékén, a Bábonyibércen, a 
zárkertekben. A miskolci emberek napi szinten találkoznak velük a boltokban, a 
tömegközlekedésen, az utcákban és szembesülnek a viselkedésükkel. Mindenhol ugyanazok a 
problémák: a szeméthegyek, a kutyák, a lopások, a rablások, a kifosztások és a gyilkosságok. Az új 
vezetés azért is meg lett választva általuk, hogy ezt a helyzetet megjavítsák. Kérdés, hogy mit tudnak 
ezért tenni. Nekik az a javaslatuk, hogy térképezzék fel Miskolcon hány mélyigénytelen cigány él, 
ezek közül hányan érkeztek a megyéből, más megyékből, és a határon túlról, mert Lyukóban még 
határon túli cigányt is találtak már. Gyakorlatilag az a problémájuk, hogy a zárkertesek teljesen 
tönkre vannak téve, nekik már az ingatlanjaik miattuk semmit nem érnek. Úgy gondolja, úgy 
gondolják, hogy nekik is vannak jogaik. Soha, senki nem kérdezte meg a miskolci embereket, hogy 
el akarják-e tartani ezt a mélyigénytelen réteget, hozzájárulnak-e ahhoz, hogy az adójukból ingyen 
vizet kapjanak, ingyen szemétszállítást és egyebeket. Sajnos a jelen vezetés sem kérdezte meg őket, 
hogy ezt a 20 ezer forintos szülés utáni támogatást megengedik-e az adójukból, hogy kifizessék 
nekik, minden feltétel nélkül. Lehet, hogy úgy gondolja a vezetés, hogy ezt nem kell megkérdezni, 
ők viszont úgy gondolják, hogy igen. Ami a TASZ-t és a különböző jogvédő szervezeteket illeti, a 
probléma velük az, hogy minden egyes alkalommal a mélyigénytelenek és bűncselekményt 
elkövetők mellé állnak. Neki napi szinten kell hívnia a rendőrséget, a rendészetet, mert egyszerűen 
élhetetlen a környezetük. Sajnálja, hogy azt kell mondani, de találkoztak olyan mélyigénytelennel, 
aki a magyar tulajdonos házába jár wc-zni. Kérdés, hogy mit tud a jelen vezetés tenni, hogy ez a 
helyzet megváltozzon, vagy legalább a törvényeket betartassák a mélyigénytelenekkel ugyanúgy, 
ahogy a miskolci emberekkel. 
 
Veres Pál polgármester: Kérdezi Kovács László Csabát, a MiÖR igazgatóját, hogy kíván-e az 
elhangzottakhoz hozzáfűzni. Jelzi, hogy írásban válaszolnak. 
Kérdezi Bogyay kapitányurat. 
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Dr. Bogyai Ferenc: Tekintettel arra, hogy vélhetően lesz még a témában felszólalás, illetve 
kijelenthető, hogy a probléma nem két mondattal megbeszélhető. Hangsúlyozza, nem kizárólag 
rendészeti problémáról beszélhetnek. Völgyesi Asszonnyal kis túlzással, de napi kapcsolatban 
vannak. Dolgoznak az ügyön. 
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni a választ Rendőrkapitány Úrnak.  
Néhány gondolatot szeretne elmondani. A mélyszegénységben élők ügyével mindenképp 
foglalkozniuk kell, ez a városnak egy olyan ügye, ami talán az egyik legégetőbb probléma. Sajnálatos 
módon az ország közvéleményében is van egy olyan sztereotípia, hogyha Miskolcról van szó, 
általában ez az első, ami eszükbe jut. Az elmúlt hetekben, hónapokban nagyon sok országos média 
képviselőjével beszélt, és ha nem is az első, de a második vagy harmadik kérdés mindig ez volt. 
Sajnálatos módon a város el kell, hogy szenvedje azt a dolgot, hogy az 1990-es években, amikor az 
egylábon álló gazdasága lábát elkaszálták, a nehézipar tönkrement a városban. A legkevésbé mobilis 
és legkevésbé képzett munkaerő volt az, aki ezt a leginkább megsínylette. Elindult egy olyan 
folyamat, ami eredményeképp eljutottak oda, hogy a mélyszegénységben élők száma jelentős a 
térségben. Azt gondolja egyik oldalról, hogy ezeknek a folyamatoknak a megfordítása a társadalmi 
tehetetlenség következtében legalább ugyanannyi időt igényel, mint emennyi idevezetett. Optimista 
becslések szerint azt mondja, hogy minimum 10-15 év kell ahhoz, hogy itt valóban komoly 
rendezőtevékenység eredményéről tudjanak beszámolni. Ez nem jelenti azt, hogy ne kezdenék el, 
hiszen úgy gondolják, hogy egy komplex tevékenységről van szó, amit el kell indítaniuk 
mindenképpen. Az első lépésként – ezelőtt néhány héttel – elővették azt a régi katasztert, ami a 
szegregátumok tulajdoni viszonyait, illetve lakossági viszonyait tartalmazza. Ezt szeretnék aktuálissá 
tenni. Ugyanis jelen pillanatban valóban egy komoly problémája a városnak az, hogy nem tudják, 
hogy hol, kik, hányan és milyen jogcímen laknak. Ezt fel kell mérniük ahhoz, hogy segíteni tudjanak. 
A segítség alatt azt érti, hogy úgy gondolkoznak, hogy szociális lépcsőfokokat kell kialakítaniuk ezen 
emberek számára, hiszen vannak közöttük nagyon sokan olyanok, akik ebből a helyzetből kijönni 
önerővel nem fognak tudni. Mindenképpen a városvezetés egyértelmű véleménye az, hogy 
jogkövető magatartást kell elvárniuk valamennyi miskolci polgártól. Tehát az a mezsgye, amin 
haladhatnak, az a törvényesség mezsgyéje lesz, ezt szeretné kijelenteni. Ehhez pedig nyilván az 
összes érintett szervezet és szerv segítségét kérni fogják majd. Ezen kívül azt gondolja, nagyon 
fontos az, hogy megismerve a viszonyokat, megpróbálják rendezni ezt a helyzetet, nagyon hosszú 
és összehangolt folyamat keretében. Nem véletlen az, hogy az első olyan munkabizottság, amiről 
már az előbb beszélt az építészet kapcsán, éppen szociális ügyekben alakult, illetve körvonalazódott 
már a választásokat megelőzően is, és azóta is. Ide valamennyi szervezetet, aki érintett, szeretnének 
meghívni, beleértve azokat is, akik az érdekképviseleteket, illetve az érintetteket személy szerint is, 
valamint valamennyi olyan szakembert, aki ebben a területben tud tevőlegesen hozzátenni. 
Szeretnék azt elérni, hogy elinduljon egy valóban komplex, átfogó program, aminek a vége az lehet 
– hosszú idő után –, hogy ezek a problémák megoldódjanak. Nehéz helyzetben vannak, különösen 
a szegregátumokat illetően. Azt kell mondja, hogy igazság szerint a város keze is meg van kötve. 
Kevesen tudják, de Lyukó külterület, tehát nem is a város belterülete, tehát korlátozottak akár a 
kötelezettségeik és a lehetőségeik is. Itt vannak olyan elképzeléseik, és abba az irányba próbálnak 
haladni, hogy megpróbálják azokat a telkeket, amelyek jelen pillanatban nem használhatók – a 
környezetük vagy az elfoglaltságuk miatt – és nem a használók tulajdonában vannak, megpróbálják 
ezeket a tulajdonviszonyokat rendezni. Teszik ezt akár olyan áron is, hogy megvizsgálják annak a 
lehetőségét, hogy a város tulajdonosként be tud-e lépni. Amennyiben beléphet, akkor van 
lehetőségük arra, hogy ott fejleszteni tudjanak. Természetesen ehhez nekik is kell némi szolgáltatást 
adniuk, mert például a szemétszállítás nem megoldott ezekben a szegregátumokban, hiszen a 
szemétszállító eszközök nem tudnak oda elmenni. Éppen az elmúlt napokban tárgyalt a MiReHu 
Kft. munkatársaival, vezetőjével arról, hogy hogyan lehetne onnan a szemétszállítást megoldani és 
szervezett módon megvalósítani. Hangsúlyozza, ez egy komplex és nagyon összehangolt 
tevékenység. Szeretné azt elmondani, hogy nekik az együttélésre, a kulturált együttélésre kell 
törekedniük, a törvényesség teljes betartásával. De megvan a felelősségük abban, hogy ahol tényleg 
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szükséges és kell, ott segítsenek. Nem elvtelenül, hanem ahogy említette is, szociális lépcsőfokok 
kidolgozásával, amelynek eredményeképpen ezekben a szegregátumokban egyrészt a lakhatás, 
másrészt ezekből a szegregátumokból a kikerülés lehetőségét próbálják majd megteremteni. 
Természetesen nem úgy, ahogy nagyon rossz gyakorlatok ebben a városban voltak. Tehát 
elkötelezett a városvezetés abban az irányban, hogy az elsők között ezeket a folyamatokat indítsák 
el, de nagyon összehangolt, komplex módon. Örömükre szolgált az, hogy Magyarország Kormánya 
egy olyan Pilot programot hozott létre, amelyben 300 település ügyében indítanak el egy komoly, 
komplex fejlesztést. Sajnálatos módon azt kell mondja, hogy Miskolc, Lyukó ebbe nem került be 
azért, mert a kiírásban nem önálló település, és nem Miskolchoz tartozik. Vecsei Miklós, a 
Miniszterelnök Úr megbízottja a múlt héten 2,5 órán keresztül tárgyalt vele, hogy miben tudna 
segíteni a városnak. Nagyon alkotó beszélgetés volt. Reményei szerint a Kormány támogatását is 
bírják majd abban, hogy ezt a helyzetet megoldják. Előzetesen ennyit tud elmondani, hogy 
érdekeltek és elkötelezettek abban, hogy ezt a problémát kezeljék, és ebben egy nagyon komplex és 
nagyon átgondolt fejlesztést indítsanak el. Szeretné kiemelni ismételten, hogy természetesen a 
városvezetés egyértelműen azt képviseli, hogy a törvényességi kereten belül, és az együttélés elemi 
szabályait betartva kell, hogy haladjanak előre, közösen.  
 
Dargai Sándorné: Elnézést kér, de ő ezzel a témával, a „szemét” kérdés kapcsán szeretne 
felszólalni, de a 31-es sorszámot kapta csak. 
 
Veres Pál polgármester: Megadja a szót. 
 
Dargai Sándorné: A Szarkaláb dűlőn lakik, és Polgármester Úr elé tárt fotók alapján az ottani 
helyzetet kívánja bemutatni. Jó pár emberrel itt lakik, ebben az utcában. Kérdése, hogy a képek 
alapján ki hívna az ünnepek alkalmával oda vendégeket? Kiemeli, hogy ott az emberek nem 
mélyszegények, hanem egyszerűen igénytelenek, kint wc-znek az udvaron, szemét elől, hátul, 
mindenhol. Gyerek az négy-öt is van, és mind ezt látja. Kérdése, hogy akarja ezt a vezetés megoldani? 
Ha a gyerek ebben nő fel, ezt látja, hogy senki nem dolgozik, a patkányok rohangálnak. Ezek az 
emberek miatt nekik ilyen körülmények között kell élni. Polgármester Úr mondta, hogy hosszútávú 
megoldásra lesz szükség, de kérdés, hogy mennyi idő kell még, mert már két-három éve ez a helyzet.  
 
Veres Pál polgármester: Érti a felvetés, és ahogy mondta, elindulnak a megoldás útján… 
 

A felszólaló nem hagyja befejezni a válaszadást, közbe szól. 
 
Dargai Sándorné: Érti, de nem lehet olyat, ami régen volt, hogy „Tiszta udvar, rendes ház”? 
 
Veres Pál polgármester: Elmondja, ez is benne van a lehetőségek között, hogy próbáljanak igény-
szintet kialakítani, és ha kell, akkor kényszerrel is.  
 
Dargai Sándorné: Szeretné, ha minél előbb tennének valamit, mert az tarthatatlan, hogy a saját 
házához nem tud vendéget vagy unokát hívni, mert undort keltő a helyzet. Szerinte mindenkinek a 
testületben meg kellene néznie a képeket. Az egész utcában ez a helyzet, lerombolják a házat és 
onnantól kezdve szeméttelepnek használják és wc-nek. 
 
Veres Pál polgármester: Volt kint ezeken a területeken, több napot eltöltött, így sajnos tisztában 
van ezekkel a dolgokkal. Azért is mondta, hogy elkötelezettek abban, hogy elindítsák ezt a 
folyamatot, kérjék majd számon rajtuk. Hangsúlyozza azonban ismét, hogy ez egy hosszú folyamat, 
nem lehet azzal megoldani, hogy kimennek és …. 
 

A felszólaló ismételten közbevág a válaszadásba. 
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Dargai Sándorné: A szemétszállítás kapcsán elhangzott, hogy nincs. Elmondja, van, tőle is elviszik 
a szemetet, de ezek a személyek össze sem szedik, a ház háta mögé dobják, és azzal el van intézve. 
Hiába kér a többi lakó segítséget a Családsegítőtől, a Városgazdától, Pakusza képviselő úr is kint 
volt, de ő sem tudott mit tenni az ügyben. Ezért is szeretett volna Polgármester Úrhoz fordulni, 
mert máshoz már nem tud, vagy még továbbmenni.  
 
Veres Pál polgármester: Megérti, és még egyszer elmondja, foglalkoznak az üggyel és 
elkötelezettek ebben. 
Szólítja a következő felszólalási szándékot jelző Béres István Csabát. 
 
Béres István Csaba: Előre mondja, hogy rövid lesz. Elmondja, hogy a városi levegő állapota 
tűrhetetlen, és ehhez képest éveken keresztül nem történt semmi. Azt hiszi, hogy az új városvezetés 
már két hónapja regnál lassan, így felmerül a kérdés, hogy tettek bármit is a városi levegőért 
beiktatásuk óta? Semmit, szerinte ez a válasz, így nem is kér rá reflektálást a város vezetésétől sem. 
Nincs forgalomkorlátozás, forgalom viszont van, amelyet személyes példán keresztül is ismeretet. 
A kényelmet és meleget szerető emberek inkább az autót választják. Megjegyzi, a kényelmet ő is 
szereti, de a melegeket nem.  
A húszemeletes vonatkozásában is szeretne néhány szót mondani. Azt ugye senki nem gondolja 
komolyan, hogy az a város, amely tönkretette azt az épületet, a benne élők életét évtizedeken 
keresztül, majd az ő pénzükből fogja felújítani? Ezt garantálja, hogy nem.  
Lehet, hogy az ötlete jó ennek az adományfának, csakhogy az a helyzet, hogy vannak karácsonykor 
is olyan emberek, akik fűtetlen lakásban élnek, és nem biztos, hogy a vízkeresztet szeretnék 
megvárni, mert lehet, hogy megfagynak addigra, ha olyan lesz az idő.  
Amúgy a város állapota katasztrofális, ami az előző városvezetés idejében is volt. Ezen változtatni 
akkor lehet, hogyha takarékoskodik a város. Neki, a dédnagyapjának nem adtak fizetést azért, amit 
csinált, viszont a vagyonával felelt a munkájáért. Ha rajta múlna, egyetlen egy képviselőnek, 
városvezetőnek se lenne fizetése, mert nincs miért. Akinek megvan a munkahelye, miért kell még 
tiszteletdíjat is kapnia, azért, amit nem is csinál úgy általában? Persze, hogy általánosít, mit 
csinálhatna.  
 
Veres Pál polgármester: Azt kell, mondja, elég általánosító volt ennek ellenére ez a hozzászólás. 
A levegőminőséget érintően már beszélt az előbb, ez terítéken van és foglalkoznak vele. 
A húszemeletes vonatkozásában elmondja, sajnos elég lerobbant állatpontban van az épület 
ismeretei szerint. Ennek a tulajdonjogát rendezte a város és jelen pillanatban a város tulajdonát 
képezi. A város azért vásárolta meg az épületet, mert azt a programot szeretné itt megvalósítani, 
hogy Miskolc gazdasági fejlesztése érdekében lehetőséget biztosítson egyrészt fiataloknak, másrészt 
pedig innen, a közvetlen környezetből itt dolgozóknak arra, hogy kulturált körülmények között 
lakhassanak. Hála Istennek, egy nagyon komoly pályázati forrás keretében megvalósítható lesz 
ennek a háznak a felújítása és kialakítása egy ilyen lakhatási célra. Az elmúlt hetekben beszélt más 
városok hasonló építményeit működtető társaságok vezetőivel, akik fantasztikusan jó működtetési 
példákkal tudnak szolgálni. Amint megvalósul ennek az épületnek a felújítása és használatba vétele, 
ennek a működtetését megpróbálják ezen jó modellek mentén végrehajtani. 
A forgalomkorlátozás kapcsán elmondja, hogy az nemcsak választási szlogen. Az előző 
városvezetés is foglalkozott ezzel a problémával. Szeretné ezt maximálisan felkarolni, hogy 
vizsgálják meg, hogy a városi közösségi közlekedését hogyan lehetne fejleszteni. Ehhez 
természetesen a város lakóinak az együttműködése szükséges, mert Béres Úr is azt mondta, hogy a 
kényelem egy nagyon fontos szempont a városban. Ő is azt látja, hogy nagyon sok autó közlekedik 
úgy, hogy egy-egy utassal. Ehhez természetesen egy komplex közlekedési fejlesztésre van szükség 
a városban. Ismét azt tudja mondani, hogy a világban számtalan jó gyakorlat van. A közgyűlés 
leghosszabb témája éppen a közlekedési vállalattal kapcsolatos előterjesztés volt, megpróbálják 
ezeket a problémákat is orvosolni. A város közlekedési rendje egyébként is speciális ezzel a nagyon 
hosszú, világcsúcstartó főutcával. A fejlesztések között szerepel az alternatív közlekedési utak 
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kitalálása. Az elmúlt hónapokban többször is elmondta, hogy kezébe került a ’30-as évekből 
származó közlekedési úthálózat térképe, és el kell, hogy mondja, jelentős különbség nincs az akkori 
és a jelenlegi úthálózat térkép között a városban. Gyakorlatilag az északi, déli terelő volt az a két út, 
ami pluszként megjelent, de ez nem oldotta meg a problémát, hiszen félbe maradtak a beruházások, 
és amire készült volna, az nem jött létre. Szeretnék azt megvizsgálni, és erre is vannak már kész 
tervek, illetve fejlesztési források, hogy az egyes városrészek között olyan átkötő utakat találjanak, 
amelyek csökkenhetnék a belváros és a főútvonal terhelését, ezzel sikerülne a levegő minőségén 
valamit javítani. 
Kéri a következő felszólalásra jelentkező Völgyesi Bélánét, hogy fáradjon ki a mikrofonhoz és tegye 
meg felszólalását. 
 
Völgyesi Béláné: Közkutak kapcsán szeretne kérdéseket feltenni, mert ez egy komoly probléma, 
nemcsak nekik, hanem az egész világnak. A törvény szerint minden közkút alá vízórát kellene 
szerelni és a kút használóival általányt fizettetni. Kérdése a MIVÍZ felé, hogy hány közkút van 
Miskolcon, és mennyi alatt van vízóra, valamint az, hogy hányan használhatják ezeket a közkutakat. 
Ahol nincs vízóra – ami törvény által előírt – miért? A törvény szerint külterületen 300 méteren 
belül a MIVÍZ Kft.-nek csak azokon a helyeken kellene működtetni a közkutakat, ahol nincs 
rákötés a hálózatra. Megjegyzi, ilyen lakóingatlan például Lyukóban nagyon kevés van, és mégis ott 
23 közkút működik. Elfolyik a rengeteg víz. Megjegyzi – szemtanuk igazolják –, hogy nyáron lovat 
mosdatnak, autót mosnak, minden percet kihasználnak a víz felhasználására, de – természetesen – 
nem fizet senki. A miskolci önkormányzat a közkutakon elhasznált vizet nagylelkűen kifizeti 
Miskolcnak az adójából, ahelyett, hogy a mélyigénytelenségben – a tényleges felhasználókkal – 
élőkkel fizettetné meg. Felmerül a kérdés, hogy miért kapnak a mélyigénytelenek ingyenes vizet, 
mikor más mindenki fizet érte. Kérdése, hogy az új vezetés is ki fogja fizetni ezt a miskolciak 
adójából, mert ezt nem tartja jónak. Valahogy az emberek nem érzik, hogy milyen kincsük van, ami 
a víz. Úgy látja túl sok a víz Miskolcon, de nem kérik meg érte a pénzt. 
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni a felszólalást. Kéri Bíró Vencel urat, a MIVÍZ Kft. 
ügyvezetőjét, hogy a közkutak állapotával kapcsolatban reflektáljon. 
 
Bíró Vencel: Válaszában elmondja, hogy kollégái beszéltek is a Hölggyel, mert a bejelentéskor arra 
gondoltak, hogy a közvetlen közelében is van közkút, amivel kapcsolatban panasszal él. Kiderült 
azonban, hogy ahol lakik, ott nincs közkút, tehát a kérdés egy általános kérdést vetett fel. Egészen 
pontosan 358 közkút van Miskolcon, amelyek egy része létfenntartási és közegészségügyi 
vízigényeket elégít ki, ami azt jelenti, hogyha valakinél például korlátozzák a vizet, vagy nincs 
bekötve és nem tudja másképp megoldani, akkor számára, a jogszabály kötelezi őket arra, hogy 
ivóvizet biztosítsanak. Minden közkút alatt van vízóra, amelyet ki is számláznak az 
önkormányzatnak, amit az ki is fizet. A közkifolyókon szolgáltatott vizet a környéken ott lakók, az 
ott lévő háztartások használhatják, de nem állatok fürdetésére vagy medence töltésére – sajnos ők 
is tapasztaltak ilyet –, hanem csak és kizárólag a normál hétköznapi igények kielégítésére. 
Folyamatosan figyelik a közkutakat, és ha valamelyiken meghibásodás van, azokat azonnal 
megjavítják. Megjegyzi, a Városgazda részéről is kapnak ez ügyben bejelentéseket. Elmondja, 
jelenleg sincs olyan közkút, aminek a teteje le lenne verve és ezen keresztül a víz elfolyna. 
Hangsúlyozza, a cégük folyamatosan figyelemmel kíséri és javítja ezeket. 
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni a választ. 
Kiegészítésként elmondja, hogy a külterületeken ez egy komoly probléma. Többen fordultak a 
vezetéshez a kertszövetkezetek miatt, ahol szintén gondot jelent az, hogy közös vízvétel van, és 
komoly vízdíjak kerülnek kiszámlázásra, esetenként korlátozásra is. Városvezetőként 
mindenképpen abban érdekeltek, mint akik kifizetik ezeket a bizonyos közkutak fogyasztását, hogy 
ennek a mérése, illetve az összegek megtérítése hogyan történhet. Hangsúlyozza nem egyszerű 
feladat, tudja, hogy ez közös feladat lesz. 
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Szólítja a következő felszólalásra jelentkező Medve Istvánt. 
 
Medve István: Elmondja, hogy egy szövetkezet igazgatósági elnöke. Főbb témái, amiket érinteni 
kíván a város egészsége, munkahelyek létesítése, hogy az emberek ne menjenek el, hanem jöjjenek 
vissza. Amikor Kriza Úr lett a polgármester, beszélgettek, és azt mondta, hogy 25 kilométeres 
körzetben rendbe kell tenni a vidéket, hogy Miskolc egészségügyi élelmiszer ellátása normális legyen. 
Ne az, ami jelen pillanatban is folyik, hogy eszik külföldit, egészségügyileg pedig tönkreteszik az 
emberek. A Búza térrel kapcsolatban változást ígért Csöbör Katalin, de abból sem lett semmi, 
valójában már csak bazár lesz ott, de egészséges élelmiszer nem. Miskolcon régen a környék ellátta 
egészséges élelmiszerrel a lakosságot, de ma már annyi beteg ember van, rengeteg fogyatékos 
gyermek születik. Hangsúlyozza, ha egészséges élelmiszerrel látnák el a lakosságot, mindez nem 
lenne. 
A munkahelyteremtésre és a vidék fejlesztésére lenne szükség, de ezt több magas vezető 
megakadályozza. Azt azonban politikai okokra hivatkozva a bíróság sem engedte, hogy az igazság 
kiderüljön. Most is, mint korábban a közmeghallgatáson felajánlja a városnak, hogy hozzák létre a 
szövetkezetet abban az övezetben, ami parlagon áll, és adjanak az embereknek munkát. Ezáltal nem 
csak új munkahelyek teremtődnének, hanem egészséges élelmiszere is lenne a városnak. Három 
percben nem lehet elmondani, hogy mi mindent lehetne tenni a városért, így majd szeretne 
Polgármester Úrral időpontot egyeztetni egy konzultációra. 
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni a felszólalást és elmondja, hogy a fenntartható fejlődés 
keretében már az elmúlt hónapokban is találkoztak olyanokkal, akik zárkerti program fejlesztését 
szeretnék elindítani a városban. Ígéri, egy ilyen egyeztető fórumot össze fognak hozni, és 
megpróbálják összerakni azokat az elképzeléseket, amelyeket be tudnak a vezetésnek mutatni. Való 
igaz, hogy a környező településekkel – azok polgármestereivel – az év elején le fognak ülni, és 
megpróbálják azokat a fejlesztési területeket feltérképezni, amelyekben közösen érdekeltek, a 
levegőszennyezéstől az infrastruktúrán keresztül akár az önfenntartó fejlődésnek a biztosításáig, 
sok minden szóba kerülhet. Bíztatja Medve Urat, hogyha erre az első negyedévben nem kerülne 
sor, akkor érdeklődjön ismét, de hangsúlyozza, egyeztető fórumot rövidesen szeretne létrehozni. 
Kéri a következő felszólalásra jelentkező Gurabi Csaba Károlynét, hogy tegye meg felszólalását. 
 
Gurabi Csaba Károlyné: Három témában szeretne kérdést feltenni, illetve panaszt tenni. Az első 
a Szentpéteri kapui nyugdíjas ház ügye, ahol több probléma is adódik. A legfontosabb, hogy 
életveszélyben élnek a nyugdíjasházi lakók. A miskolci önkormányzat idősbarát önkormányzat, 
legalábbis reméli, hogy az új vezetés már idősbarát önkormányzatként fog működni. Az életveszély 
abban nyilvánul meg, hogy a kaputelefon rendszer nem működik az épületben. A régifajta abszolút 
nem működik, az új, a mágneszáras nyomógombos pedig nincs felszerelve. Ez azt jelenti, hogy ha 
az emeleten valaki rosszul lesz, és kihívja éjszaka a mentőket, azok nem tudnak bemenni. Ha az 
illető nem tud lemenni, és kinyitni a két darab ajtót, akkor a mentő csak tűzoltó segítségével tud 
bejutni, addig meg akár meg is halhat valaki. Nem tudja pontosan, hogy jelentette-e valaki, de 
vaddisznók járnak le a területre, amelyről fotók és videók is készültek. Nincs elkerítve a terület és a 
vaddisznók szabadok szaladgálnak. Harmadik probléma, ami szintén életveszélyt jelenthet adott 
esetben, a tűzvédelmi szabályok megsértése. Ennek kapcsán szintén szóltak a 
Katasztrófavédelemnek, azonban ők jónak találták a helyzetet. Hoztak egy határozatot, hogy ott 
nincs semmilyen tűzvédelmi szabályzat megsértése. Hangsúlyozza, hogy van, mert az épületnek van 
két hátsó kijárata – vészkijárat, dupla ajtóval – amikhez a kulcsoknak oldalt, egy piros dobozkában 
kellene lenniük. Elmondja, hogy az egyikbe ugyan megvan, de a másikban a mai napig nincs ott a 
kulcs. A lakóknak nem adnak kulcsot sem. A két ajtó között tele van pakolva lommal, mindenféle 
bútorral, így el van torlaszolva a két kijárat. A házmester közölte, hogy neki a Holding megtiltotta, 
hogy ezekhez a hátsó ajtókhoz kulcsot adjon a lakóknak.  
Következő kérdése, hogy munkásszálló lenne mellette, hogy nem lehetne-e önkormányzati 
tulajdonban diákszállóként üzemeltetni, van-e erre lehetőség. De ugyanez a kérdése a 
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húszemeletessel kapcsolatban, hogy ne Bosch-féle külföldieknek való munkásszálló legyen, hanem 
valami más, ott valami diák, vagy egyéb szálló. 
Második kérdésköre a Búza téri piaccal kapcsolatos. Tudomása szerint ott a vidéki buszok 
végállomását akarják áthelyezni a Tiszai pályaudvarra. Megjegyzi, amennyiben ezt így teszik meg, 
akkor a piacnak vége, a forgalomnak annyi. Megoldható-e, hogy a városi buszok kerüljenek ki a 
Repülőtéri végállomásra és felszabaduljon a hely. 
A harmadik és legfontosabb a Holding törvényességi működése. Elmondja, hogy a Holding a 
befogadási és a bérleti szerződések hosszabbítása esetén az engedélyeket indokolatlanul megtagadja. 
Tehát abban az esetben is, amikor az engedélyek feltételei fennállnak és az elutasításé viszont nem, 
ezzel passzív jogsértésben van folyamatosan minden engedélynél. Az ügyintézők az eljárásaik során 
hivatali visszaéléseket követnek, mert hivatali helyzetükkel visszaélnek, önkényesen megtagadnak 
ügyféljogokat, hatáskörük túllépésével szabálysértési, rendőrségi ügyekben járnak. Iratokba 
betekintést érintettség esetén sem engednek, panaszokat figyelmen kívül hagynak, eljárásaikban 
elfogultak és kivételeznek, eljárási szabályokat nem tartanak be. Az ügyintézők nem ismerik az 
ügyekre vonatkozó törvényeket, alapdolgokkal nincsenek tisztában. A Jogi Osztályon az 
ügyfélfogadás adott esetben úgy történik, hogy a Szemere u. 5. szám alá küldik el az embereket, 
ahol a Holding főpénztárosa felveszi a telefont, és áttelefonál a Jogi Osztályra és közvetít, hogy 
azok ott mit mondtak. Az eljárásaik során a hatékony jogorvoslathoz való jogot sértik, és ezzel 
sértik a tisztességes eljáráshoz való alapjogát az embernek. Kérdése, hogy akarnak-e, vagy tudnak-
e tenni ez ellen, vagy megtörténhet, hogy ilyen koncepciós eljárások alapján egy 80 éves 
öregasszonyt kitehetnek az utcára, akit a TASZ sem véd meg. 
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni a hozzászólást.  
Kérdése a Holding vezérkarához, hogy kíván-e valaki reflektálni. 
 
Beke Tibor: A Hölgy utolsó felvetéséhez azért nem szeretne részleteket mondani, mert azzal 
személyiségi jogok sérülhetnek, de minden olyan panaszára, ami elhangzott, részletes választ kapott. 
Alpolgármester Asszony is küldött részére választ. Az, hogy törvénytelenül működne a Holding, az 
nem igaz, a Jogi Osztályuk erre miden részletében odafigyel.  
Az első kérdésre tud még válaszolni, ami a nyugdíjasház életveszélyességére vonatkozik. Elmondja, 
hogy egy hónapon belül volt katasztrófavédelmi ellenőrzés, ami a nyugdíjasház életveszélyességére 
vonatkozott, pontosan a lakók kezdeményezésére. A katasztrófavédelem apró hiányosságokat talált, 
amiket elhárítottak. Természetesen nyitottak arra, hogyha folyamatában alakulnak ki ott olyan 
helyzetek, amik életveszélyt okozhatnak, akkor azokat elhárítsák. Az együttműködésüket ajánlják a 
lakóknak továbbra is, ha bármi olyat tapasztalnak, ami életveszélyt okoz, akkor legyenek szívesek 
jelezni. A cég a hatóságokkal folyamatosan tartja a kapcsolatot, és természetesen megtesz mindent 
azért, hogy jogszerűen működjön az intézmény.  
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni a választ.  
Szintén válaszadásra megadja a szót Főosztályvezető Asszonynak. 
 
Erdeiné Gadó Helga: A Búza téri piac rendezése, illetve a közlekedési járat áthelyezése 
vonatkozásában a felvetésre válaszul elmondja, hogy mindenki előtt ismert, hogy a Búza tér szolgál 
helyszínéül a piacnak, illetőleg a helyi és helyközi járatok számra is. A Hölgy által említett 
buszparkolók vagy buszvégállomások áthelyezése az Y-híd intermodális csomópont, illetve 3-as 
számú főközlekedési út belváros elkerülő szakasza átépítése kapcsán merült fel. Ezek a beruházások 
jelenleg folyamatban vannak. Az Y-hídról Polgármester Úr már tett említést, hogy a kivitelezés 
kapcsán a közbeszerzési eljárás lezárult, a kivitelezés előreláthatólag jövő év első negyedévében fog 
megkezdődni. Az intermodális csomópont, ami hatással lehet a Búza téri közlekedési rendszerre, 
illetve a buszvégállomások helyzetére, azzal kapcsolatban a kormányzati döntés alapján az 
intermodális csomópont helyszínének felülvizsgálata van folyamatban. Arról, hogy az a Tiszai 
pályaudvar elé kerülne, még nem született meg a végleges döntés. 
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Veres Pál polgármester: Megköszöni a választ. 
A húszemeletesről már volt szó, de nyilvánvalóan az üzemeltetését megvizsgálják és meglátják, hogy 
azt hogyan lehet üzemeltetni. Mindenesetre a gazdaság élénkítése az elsődleges, erre kapták a 
pályázati forrásaikat. 
Szólítja a következő felszólalásra jelentkezőt, Ónodi Jánosnét. 
 
Ónodi Jánosné: A Bulgárföldi lakótelep közterületének ügyében szeretné elmondani a problémát. 
Igaz, hogy bizonyos mértékben már történtek javítások. Deák-Bárdos Mihály képviselő úrral 
hónapokon keresztül tartották a kapcsolatot, a Városgazda is kijött a helyszínre, mégsem történt 
semmi. Novákné megkapott három házat, az Andrássy utca 98., 100. és 102. szám alatt lévőt, neki 
köszönhető, hogy jelen pillanatban az Andrássy utca 100. társasház előtti közterület úgy, ahogy 
rendbe lett téve. A játszótérrel elsősorban az a probléma, hogy odajártak a drogosok, a „piás” 
emberek, valamint a hajléktalanok. Sajnálja őket, hogy nincs hol lenniük, de nem megoldás, hogy 
ott végzik a dolgaikat, ahol gyerekek vannak. Volt olyan, hogy heteken keresztül nem vitték a 
gyerekeket a játszótérre, mert nem oldották meg a problémát. A házak sarkán és mindenhol végzik 
a dolgaikat. A másik része közbiztonsági, mert a hajléktalanok, drogosok a lépcsőházba is 
bemennek, amelyről fényképeket is készített. Ezt a Jegyző Úrnak is átadja, hogy lássa, miket 
művelnek. Például ott végezték a dolgukat a porolón. A takarítónak, amit ezután kellett takarítani, 
emberfeletti volt. Rengeteg alkalommal hívták már ki a rendészeket, a rendőrséget. Tudja, hogy 
nem tehette volna meg, de volt, hogy bezárta a poroló ajtót, hogy ne menjenek el. Korábban mire 
kijöttek a rendészek, mindig eltűntek. A következő probléma a két kocsma. Nincsenek több, mint 
20 vagy 25 méter távolságra a házaktól. Elmondani nem lehet, mi folyik ott. Tudja, hogy nem 
könnyű, de valamilyen megoldást találni kellene arra, hogy ne legyenek ott kocsmák, és hogy az 
engedélyüket visszavonják. A kommunális szeméttel is probléma van, mert van, amikor nem ürítik. 
A szelektív hulladék esetében is volt olyan, hogy nem ürítették ki. A szeméttároló ketrec zárat a 
kukázók kifeszítik, a kukából kiszedett szemetet otthagyják. Most cseréltetett zárat, belemezeltette 
körbe a ketrecet, és azt is kifeszítették. Nem érti, hogy a rendészet miért nem tesz semmit, pedig 
már személyesen is volt náluk. A Munkás utca 2. szám és Szinyei Merse Pál utca közötti terület 
borzalmas állapotban van. Állandóan mélyítik és zúzott kővel rakják be a gödröket. Az autók 
belemennek a gödörbe, nekicsapódik az ajtónak a sár, tűrhetetlen az állapot, ami ott uralkodik. A 
fákat nem gallyazzák le, az autók, ha költözés van, nem tudnak beállni. Tudja, hogy hogy minden 
pénz kérdése, de azt szeretné kérni, hogy valamilyen megoldást találjanak ezekre a problémákra. A 
fényképeket átadja Jegyző Úrnak. Novák Józsefnénak lehet köszönni azt, ami történt. Ugyan ő nem 
párttag, őt az érdekli, hogy mindenki jól végezze a munkáját, és a kormány is jól dolgozzon.    
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni az észrevételt. Ez rendészeti feladat, kéri Kovács László 
Csabát, a MiÖR igazgatóját a válasz megadására. 
 
Kovács László Csaba: Ismert számukra a probléma. Nagyon fontos, hogy tetten tudják érni az 
elkövetőt. Akkor az a lehetőség nyílik, hogy a munkatársai megszüntettetik a szabálysértést vele, 
vagy szankciót alkalmaznak mindemellett. Viszont az, hogy helyszíni bírságot kiszabtak, vagy 
feljelentést kezdeményezték egy köztisztasági szabálysértővel vagy egy köztéri italfogyasztóval, az 
nem jelenti azt, hogy a későbbiekben ez nem fog előfordulni. Azt tudja javasolni, hogy az 
ingyenesen hívható, 0680460046 telefonszámon jelentsék be, és a lehetőséghez képest a 
leggyorsabban reagálnak rá. Amennyiben kapacitáshiányuk lenne, a Miskolci Rendőrkapitányság 
segítségét fogják kérni a probléma megoldásának kezelésében, mert nagyon jó az együttműködés 
közöttük.  
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni a választ Igazgató Úrnak. A következő felszólalót, dr. Szabó 
Ottót kéri, hogy szíveskedjen kifáradni. 
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Dr. Szabó Ottó: A toronyház közelében van egy Romek Emlékmű, ahová lengyel barátait, 
egyetemi kollégáit vitte. Szégyellte magát, hogy milyen állapotban van a dísz vaskerítés. Nem tudja 
miért lett az anyag kispórolva, másrészről megjegyzi, hogy nagyon silány munka. De látni 100 éves 
gyönyörű kerítéseket, amelyekbe nem okoztak még kárt, bár biztos vannak vandálok. Segítséget kér 
a témában, mert szégyelli a lengyel testvérei miatt. Sokan múzeumba járó emberek, például a szülei, 
illetve ő maga is, és Miskolchoz kötődik, több tekintetben. Nagyon szomorú, hogy Miskolc talán 
egyik legrégibb iskolaépülete, ezelőtt talán egy épület volt, ami a Földes Ferenc Gimnázium épületét 
alapozta meg, – legalábbis elviekben, – a Papszer utca 1. szám alatt található. Az utóbbi öt évben 
rendszeresen jár oda, és nézi a repedéseket, hogy mi fog történni. Sokuk nevében, az egész város 
kultúraszerető lakosai nevében kéri, hogy valamilyen megoldást találjanak. Tudja, hogy sok a 
probléma, és nem is akar mélyebben belemenni. A harmadik észrevétele, mint Miskolctapolcán lakó 
polgár, a strand második építési szakaszával kapcsolatos. 2019. november 28. napján volt egy 
lakossági fórum, ahol különféle problémák merültek fel. Az egyik, hogy a gyalogosok nagyon rossz 
helyzetbe kerültek, nemcsak azért, mert 800 métert kell megtenniük kisgyerekkel, vagy az idős 
embernek, de az építkezés miatt olyan sártenger van a járdán is, és a buszmegálló öbölben is, mert 
kihordják a járművek. A helyzet egyszerűen tűrhetetlen. A témához még hozzáteszi, nem tudja 
elképzelni, hogy a tervet egy komoly projektvezető, vagy a gárdája átnézte. Véleménye szerint, – 
amit a fórumon is felvetett – nem egy nehéz, hideg vasbeton hidat kell építeni a strand két szakasza 
között. 
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni az észrevételt. Kéri Erdeiné Gadó Helgát, a Városépítészeti 
Főosztály főosztályvezetőjét a válasz megadására. 
 
Erdeiné Gadó Helga: A Miskolctapolcai Strandfürdő építésével kapcsolatban elmondja, hogy a 
második ütem elérkezett abba a fázisba, – ahogy a lakossági fórumon is elhangzott, – hogy  
szükségessé vált a kivitelezés ezen szakaszában az eddigi gyalogos forgalmat biztosító Aradi sétány 
lezárása. A lakossági fórumon – elhangzott észrevételek kapcsán – részt vett az építkezés 
kivitelezője is, aki részéről az a megoldás hangzott el, hogy az előre jelzett, májusig, június elejéig 
tartó sétánylezárás helyett, olyan építéstechnológiával fogja megoldani az összekötő híd 
megvalósítását, ami lehetővé teszi azt, hogy kizárólag a téli időszakban kerüljön sor az Aradi sétány 
lezárására. A lakossági fórumon elhangzott, és aszerint az önkormányzat megtette az intézkedéseket, 
hogy a Fagyöngy utcai átközlekedéséhez ideiglenes buszmegállókat létesített. Ez az ideiglenes 
buszmegálló pár kiépítése megtörtént, a szükséges táblázásokkal is felhívták az arra közlekedők 
figyelmét a megváltozott forgalmi rendre, illetőleg a gyalogos forgalomra. A másik lakossági 
fórumon elhangzott felvetésre elmondja, hogy a vizsgálat még folyamatban van. A gyalogos 
közlekedési távolságok lerövidítése érdekében, a strand I. ütemének területén kerülne sor egy 
gyalogos átvezetésre. Ezzel kapcsolatban még az önkormányzat, illetve a strand üzemeltetőjével az 
egyeztetések folyamatban vannak. Több probléma vetődött fel. Egyrészt az, hogy a strandfürdő téli 
üzemeltetésben van, amelynek az eredménye az, hogy a medencében víz van. Ezen sétány mentén 
a közvilágítás sem teljesen megfelelő ahhoz, hogy oda gyalogos forgalmat engedjenek. A Romek 
tér és környezetének állapota kapcsán elmondható, hogy az említett kerítés képviselői fejlesztés 
eredményeként valósult meg. A kerítés, illetve a járófelület egyéb hibái a Miskolci Városgazda 
Nonprofit Kft. felé jelzésre kerülnek, tehát a helyreállításokat és karbantartásokat el fogják végezni. 
A múzeum Papszer utcai épületével kapcsolatban elmondja, hogy az Örökvédelmi Hatóság is 
jelzéssel élt az önkormányzat felé, hogy a szükséges örökségvédelemmel kapcsolatos helyreállítási, 
karbantartási kötelezettségeinek tegyen eleget. Ennek érdekében az önkormányzat a tavalyi év 
folyamán elkészítette a statikai szakértői véleményt, amely rögzíti, hogy milyen szerkezeti 
megerősítéseket kell végrehajtani a múzeum épületén annak érdekében, hogy ismét meg tudja nyitni 
ajtajait és újra kiállítótérként tudjon működni. Erre az előzetes költségbecslés alapján, elég jelentős 
forrás biztosítása vált szükségessé. Az önkormányzat vezetősége egyeztetéseket folytat, hogy 
milyen pályázati és állami támogatásokból tudná ezeket a beavatkozásokat megvalósítani.  
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Veres Pál polgármester: Megköszöni a választ. Azt gondolja, hogy strandfürdővel kapcsolatban, 
amit lehetett, mindent elmondtak. Az Aradi sétány kérdésében már több egyeztetésen vannak túl, 
mióta hivatalban van. Nyilván egyértelmű volt a lakosok észrevétele, hogy az Aradi sétányra szükség 
van. Az építés miatt építéstechnikai okokból született meg a döntés. A kivitelező egyébként 
együttműködő volt a tekintetben, hogy a beruházás a lehető legrövidebb idő alatt kerüljön 
megvalósításra. A Herman Ottó Múzeummal kapcsolatban elmondja, hogy saját maga is nagyon el 
van keseredve amiatt, hogy ez így van. Megtörténtek a felmérések, jelentős forrásra van szükség. 
Nem hivatalosan mondja el, hogy kormányközeli embereket keresett meg az elmúlt héten, akik 
Miskolcról elszármazottak, és van köztük olyan, aki nagyon elkötelezett az épület rendbetételével, 
maga is történész lévén. Éppen ezért ígéretet kapott arra, hogy feltérképezi milyen források állnak 
rendelkezésre, 2020. első negyedévében. Saját forrásból sajnos nem tudják megoldani a problémát, 
hiszen milliárdos nagyságrendű felújításról lenne szó. Műemléképület esetében ez különleges 
eljárásokat feltételez. A Romek tér környezetével kapcsolatosan elmondja, hogy az elkövetkezendő 
időben építési feladatok is lesznek a toronyház miatt. Nagyon szeretné azt elérni, hogy a 
megvalósítás járulékos költségeiből valamilyen módon rendbe tegyék a teret. A szolgáltató ház és 
környéke is elszomorító látvány, járt ő maga is ott az elmúlt hónapokban. Kihasználatlan értékes 
területek vannak ott. Példaként említi azt, ha az iskolapadra az első vonalat behúzzák, akkor utána 
a másodikat nagyon könnyű. Itt most nem az első vonal van, hanem össze van firkálva az egész, 
kéri, értsék képletesen. Az mondja, ha ezt egyszer rendbe tudják tenni, akkor a Rendészettel karöltve 
megpróbálják majd biztonságosan üzemeltetni, és biztonságban megtartani. Abszolút egyetért az 
elhangzottakkal.  
 
Dr. Szabó Ottó: Megköszöni a válaszokat. Egy megjegyzést tesz még, hogy az Auróra Szálloda 
előtt eltűnt a parkolni tilos tábla. A probléma az, hogy a baloldalon építkezés van, a jobb oldalon a 
szállodának van parkolója. Egy forgalmi sáv marad a közlekedő autóknak. 
 
Veres Pál polgármester: Ezt már képviselő úr is jelezte, próbálnak majd az ügy érdekében tenni. 
 
Dr. Nagy Ákos: Éppen ebben az ügyben kapott három perce e-mailt, az Auróra Szálloda előtti 
megállni tilos tábla ügyében. Kéri a városvezetést a tábla visszaállítására. 
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni Képviselő Úrnak a jelzést. Ha jól értesült, a következő 
felszólalási sorszámmal rendelkező Pusztai Béláné elhagyta az üléstermet. A következő felszólalót, 
Tóth Zoltánt kéri, hogy szíveskedjen kifáradni. 
 
Tóth Zoltán: A Gálffy I. utca 20. – 26. szám előtt lévő járdával kapcsolatban szólal fel. Már 2016.-
2017. év óta a képviselő urak mindig „tolják” a megépítését, mert elfogy a pénz, így nincs járda. 
Megkérdezi, hogy mit lehet tenni. A Gálffy I. utca 12.-18. szám előtt megcsinálták a parkolót. A 
képviselő úr az újságban úgy nyilatkozott, hogy körül van szegélyezve. Csak le van zúzalékozva, de 
nincs leszegélyezve. Ez hogy lehet? A leszegélyezésnél a szegő zára hol van? A Gálffy I. utca 20. – 
26. számig, ha megtoldanák, egy fillérbe nem kerülne a parkoló. Nem sok mindent kellene csinálni, 
mert le van kövezve, valamikor az 1950-es években játszótérnek épült, most egy kis homokozó van, 
semmi más. A homokozót meg lehetne szüntetni, tovább lehetni vinni a parkolót, így minimum 10 
járműnek lehetne helyet biztosítani. Ugyanezt lehetne a Gálffy I. utca 28-38. számnál, úgy már 20 
autónak lenne helye. A képviselő úr mindig talál kibúvót, hogy nem lehet megcsinálni, mert közmű 
megy alatta. Ennek utána járt, ha közmű megy alatta, örülnek, ha elmegy onnan a járda, mert nem 
kell az ÉMÁSZ-nak és a gázműveknek bontás után aszfaltozni. Ez is csak egy kibúvó. Mikor lehet 
arról szó, hogy a járdát megcsinálják? A környéken lakók 50-60 %-a idős ember. Van olyan lépcső, 
ahol szinte négykézláb közlekedik az ember, szinte balkáni állapot.  
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni az észrevételt. Kéri dr. Nagy Ákos képviselő urat a válasz 
megadására. 
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Dr. Nagy Ákos: Ismerik a Gállfy Ignác utcai parkolási problémákat, volt már kint a helyszínen. 
Örülne, ha Tóth Zoltán úr megmutatná hol nyilatkozták azt, hogy körbe van szegélyezve, illetve, 
hogy azt ő maga nyilatkozta-e le. Hozzáteszi, hogy a Gálffy I. utcában három négyemeletes 
háztömb között az elmúlt öt évben mind a 3 parkoló rész megújult. Ezt el kell mondani, mert így 
van. Ismeri azt a problémát is, hogy legutóbb az első két háztömb között a képviselői alapjából, 
körülbelül 5 millió forint értékben olyan elújítást végeztek, hogy 19 új parkolóhelyet alakítottak ki. 
Pont azzal a módszerrel, amit Tóth Zoltán úr elmondott, mert a használaton kívüli játszóteret 
megszüntették. Amennyiben a város támogatja az új parkolók kialakítását, megvizsgálják a 
lehetőségét. A képviselői alapját másra is tudja költeni. Azért nem érti a felvetést, mert erről már 
beszéltek. A járda elhelyezése is ismert, régi probléma. A hárítás az lenne, ha nem foglalkozna vele. 
Személyesen kint volt a helyszínen, együtt nézték meg. Mivel nem ért sem a közművekhez, sem a 
járdaépítéshez, magával vitte az önkormányzat műszaki ügyintézőjét, hogy nézze meg, építhető-e 
járda a ház elé. A műszaki ügyintéző azt mondta, hogy miután ott közmű van, járda nem építhető. 
Ezt nem csak az ő kérésére mondta el, hanem az elődje, Hubay György képviselő kérésére is 
ugyanezt mondta. 
 
Tóth Zoltán: Úgy tudja, hogy el lehet tenni minden szó nélkül. 
 
Dr. Nagy Ákos: Az önkormányzat képviselőjével kint volt a helyszínen, neki miért mondott mást, 
ez az egyetlen kérdés. Ehhez képest mindezidáig úgy tudta, hogy nem lehet járdát építeni a ház elé. 
Mindenesetre amennyiben járdaépítésről van szó, és arra egyébként alkalmas, meg lehet nézni. 
 
Tóth Zoltán: A Bokréta utca végében hány százalékos az út? Hubay György képviselő úr 
megcsináltatta, a gyerekek ott bicikliznek az úton. 
 
Dr. Nagy Ákos: Nem tudja.  
 
Tóth Zoltán: Itt meg kell nézni, hogy az öregek az úton az autók között hogy mennek át.  
 
Dr. Nagy Ákos: Azt tudja megerősíteni, amit a műszaki ügyintéző mondott neki a járda 
tekintetében. Amennyiben a főosztályvezető asszony mást fog mondani, konzultálni kell.  
Veres Pál polgármester: Megköszöni képviselő úrnak a választ. Ezek szerint ez már ismert 
probléma. Kéri Erdeiné Gadó Helgát, a Városépítészeti Főosztály főosztályvezetőjét a válasz 
megadására. 
 
Erdeiné Gadó Helga: Valóban, ahogy Tóth Zoltán úr is jelezte, ez a járdaépítési probléma 2016. 
év óta ismert. Ebben a feladatban a Műszaki Koordinációs Osztály folyamatosan felméréseket 
végez, költségbecsléseket készít annak érdekében, hogy a területi önkormányzati képviselővel 
együttműködve a lakossági igényt ki tudják szolgálni. A mostani területi képviselővel folytatott 
egyeztetésnek információja szerint az az eredménye, hogy a képviselői alap terhére, vagy a 
költségvetésből forrás biztosításával a járda kialakításának műszaki megoldásait megvizsgálják, 
megterveztetik és a megvalósítással kapcsolatban intézkednek. 
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni a választ. Ezek szerint foglakoznak az üggyel, a képviselő 
úr dolgozik az ügyön. Foglakoznak a problémával, amint lehetőség nyílik rá. 
Sonkoly Sándornét kéri, hogy ismertesse közérdekű kérdését. 
 
Sonkoly Sándorné: Négy utca nevében, a Pilis utca, a Pintes utca, a Csermely utca és Felmező utca 
nevében érkezett az ivóvízvezeték cserével kapcsolatban. Ezekben az utcákban 60-70 éves eternit 
csövek vannak lerakva, amelyek tavasztól őszig hetente, kéthetente az utcákban eltörnek. Egyrészt 
a kazánnak, a mosógépnek sem tesz jót. Egy ilyen csőtörés után kihívják a szerelőt, ami nem kis 
pénzbe kerül. Ezek eternit csövek, tehát úgy gondolja, nem tesz jót az egészségüknek, vajon 
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egészséges vizet isznak-e ezekből a csövekből. Utoljára 2019. szeptember 18-án volt a Felmező utca 
6. szám alatt csőtörés. Azóta a MIVIZ még nem csináltatta meg az út burkolatát, körbe van kerítve. 
Ez egy elég keskeny utca. Erdei Sándor képviselő úrnak volt a fogadóóráján, neki is elmondta ezeket 
a problémákat, amelyre az volt a válasza, hogy írjon ajánlott levelet a MIVIZ Kft.-nek. Nem hiszi, 
hogy a MIVIZ egy ilyen nagy volumenű beruházás kapcsán számára választ tudna adni. Úgy 
gondolja, hogy a városi költségvetésből kellene, hogy sor kerüljön rá. Az utca lakói nevében írt 
kérésüket átadja a Polgármester Úrnak. 
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni a levelet Jegyző Úr nevében, mert a hivatali ügyekben ő az 
ügyvivő. Kéri Bíró Vencel ügyvezető urat, a válasz megadására. 
 
Bíró Vencel: Jó hírekkel tud szolgálni, de először néhány adatot ismertet. A Felmező utcában 2010. 
és 2015. év között 12 darab, 2017. évben egy sem, és 2018. évben 6 darab, és 2019. évben 2 darab 
meghibásodás történt. Ez azt jelenti, hogy 2010. és 2019. év között 20 alkalommal kellett javítani a 
vezetéket. A Csermely utcában ebben az időszakban összesen 8 hiba fordult elő. A Pintes utcában 
ezen időszak alatt 1 darab meghibásodás történt. A MIVÍZ Kft. folyamatosan monitorozza, hogy 
hány hibahelyük van. Az önkormányzattal közösen készítenek egy úgynevezett gördülő fejlesztési 
tervet, ami annyit jelent, hogy látják mi az, amit nagyon hamar meg kell javítani, van, amit 
középtávon, és van olyan vezetékszakasz, például a Pintes utcában, amit úgy látnak, hogy azzal nem 
érdemes foglalkozni, mert viszonylag jó állapotban van. A Felmező utcában jelenleg 347 folyóméter 
hosszban van 80-as acél, illetve KM PVC cső. Az önkormányzattal egyeztetve arra a döntésre 
jutottak, hogy bár a gördülő fejlesztési tervükben a Felmező utca egy kicsit későbbi időszakban 
szerepelt, de 2020. évre előrehozták a terveikben. Nem csak önkormányzati forrásból tudnak 
fejleszteni, hanem magában a vízdíjban is van egy bizonyos hányad, ami azt a célt szolgálja, hogy 
ezeket a rekonstrukciókat folyamatosan meg tudják tenni. Lehetne kétszer ennyi is, de a vízdíjat 
nem ők határozzák meg. Az önkormányzattal egyeztetve a Felmező utca szerepel a 2020. évi 
gördülő fejlesztési tervben, majd benyújtották a Magyar Energia és Közmű Hivatal részére, aki a 
tervet jóváhagyta. A jó hír, hogy az utcában megkezdik a vezetékszakasz kicserélését, hacsak nem 
történik valami nagy katasztrófa. Az, hogy hogyan lesz ezután a burkolat helyreállítva, ahhoz két 
dolgot kell megemlítenie. Az egyik, hogy az már önkormányzati forrás. A MIVÍZ Kft. csak a 
vezetéket cseréli ki. Ha nem az útban megy, akkor könnyű dolguk van, ha az útban, akkor az 
önkormányzattal forrás ügyben egyeztetniük kell. Egyébként azért nem tudták helyreállítani azt a 
szakaszt, mert télen nem tudnak aszfaltozni. Beton szintig a Felmező utca helyre van állítva, de 
valóban van egy elkerített huplis szakasz, amit sajnos csak március 15. napját követően fognak tudni 
véglegesen helyreállítani. Egyelőre műszaki akadálya van, nem lehet a közutakat ebben a hidegben 
leaszfaltozni, felesleges lenne, mert kiperegne. A Csermely utcában 588 folyóméter, 80-as és 100-
as, illetve 100-as KM PVC cső található. Ezt a cserét a 2020-2034. év közötti középtávú gördülő 
fejlesztési tervben ütemezték, de értelemszerűen, ha gyakori hiba fordul elő, akkor folyamatosan 
változik a középtávú terv. A Pintes utcát hosszú távú tervek közé tették, az elmúlt tíz évben egy 
hiba történt, ami azt jelenti, hogy most nem indokolt a csere. Reméli, hogy jó hírekkel szolgált. Arra 
a kérdésre, hogy mi van akkor, ha a vezetéktörésekhez kapcsolódó károk merülnek fel, kazánoknál, 
mosógépeknél, a következő a válasza. Teljes körű biztosítással rendelkezik a MIVÍZ Kft., tehát ha 
valahol az ő hibájukból készülék tönkremegy, akkor a felelősségbiztosításuk erre fedezetet nyújt. 
Azt, hogy a MIVÍZ Kft. hibájából ment tönkre az eszköz, a lakónak kell bizonyítani, amit 
továbbítanak a biztosítónak. Az esetek jelentős hányadában megtérítik.  
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni a választ Ügyvezető Úrnak. Valóban, ez egy folyamatos 
problémája a városnak, hiszen jelentős átfogó felújítás közel 20 éve történt. Tudja, hogy a MIVÍZ 
Kft. küzd azokkal a szakaszokkal, amelyek azelőtt sem voltak felújítva. Most valóban sorban jönnek 
elő az égető problémák a helyszíneken, itt egy hosszú távú terv kidolgozása van folyamatban, amely 
a problémás szakaszokat próbálja helyrehozni a gördülő beruházások kapcsán is.  
A következő felszólalót, Furdi Zsókát kéri, hogy ismertesse közérdekű kérdését. 
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Furdi Zsóka: Egy paksamétát hozott magával, ami 23 év panaszos anyagát tartalmazza, pedig 
hagyott otthon egy-két dossziét. Elmondja, hogy bárhol felüti, mindenütt olyan panaszok vannak, 
amelyekre nem volt megoldás. Mindegyik végén az szerepel, hogy sajnos nincs a költségvetésben 
rá pénz. Az az igazság, hogy nem mindenki tudja, hol van a Nagy Kőkötő utca. De nem csak erről 
az utcáról szeretne beszélni, hanem a vele párhuzamos Kis Kőkötő utcáról, ami a Bencések útjára 
megy fel. Ez a 600-700 méteres útszakasz a régi Egyetemváros alatt indul. Itt rohamosan fejlődő 
utcák vannak, ahol rengeteg gyermekes fiatal lakik. Nem lehet megakadályozni azt a fejlődést, 
aminek a hiányában vannak. Mi hiányzik? A Nagy Kőkötő utcáról beszél először, mert ott lakik. 
2007. évtől megvalósult egy ivóvízhálózat, – amelyre összeadták az 50-60 ezer forintokat –, 263 
méteres szakaszának a terve. Elfogadták, és nem lett belőle semmi. 4 év után lejárt, az önkormányzat 
újraterveztette, a dátumot kellett csak átírni. Újra nem lett belőle semmi. Egészen az ombudsmanig 
mentek, aminek az lett a következménye, hogy a jogszabálynak eleget téve – a vízművesek nagyon 
jól tudják, mert erre hivatkoztak, – eleget tettek, mert 100 méteren belül van ivóvíz. Köszöni szépen. 
Elsírta magát, amikor a 100 méteres fő gerincvezeték végére odatettek egy közkutat, ahol gyönyörű 
házak vannak, ahol nincs kisebbség. Ez szégyen, hogy egy közkút ott éktelenkedik, nem tudja 
másképp mondani. Nincs víz, nem tudnak építkezni. Ott van a rengeteg telek, ami el van hanyagolva, 
bár azokat a telkeket meg kellene büntetni. Nincs út sem, nincs rendezve a terület besorolása. Egyik 
zártkert, a másik belterület, üdülőövezet, üdülő lakóházas, ami 200 méterenként változik, hol az út 
jobb, hol a bal oldalán. Nagyon szívesen áll rendelkezésre, de szeretne ebben segítséget kérni. Úgy 
látja, hogy az új képviselő már többet tett, mint a korábbi. Bízik benne, hogy jól fognak haladni.  
 
Veres Pál polgármester: Bízik benne. Valóban ez pont olyan terület, ahol a besorolás, illetve a 
minősítés határterületénél vannak problémák. A rendezési tervet, illetve a terület besorolást felül 
kell vizsgálni, és azt követően tudnak majd fejleszteni. Nem párhuzamot húzva Lyukóbányával, de 
megvan kötve a kezük, közigazgatásilag hasonló a probléma. Kéri Bíró Vencel ügyvezető urat, a 
válasz megadására. 
 
Bíró Vencel: Régóta kapják ezeket a leveleket. Néhány pontosítást tesz. A Nagy Kőkötő utca és 
környéke eredendően is üdülőövezet volt. Tehát, amikor a telkek megvásárlásra kerültek, 
üdülőövezeti telkek voltak. Miskolc Megyei Jogú Város Rendezési Terve szerint is a terület lakó 
üdülő, tehát LÜ, illetve ÜH, hétvégi házas üdülőzóna besorolású. Ráadásul a terület 
ingatlanviszonyaiban is több rendezetlenség mutatkozik. Az ingatlan-nyilvántartásban vezetett 
hiteles telekhatárok és az ingatlan tulajdonosok által megépített kerítések jelentős részben nem 
esnek egybe, ráadásul az építési szabályzatban a területet érintően egy szélesebb, másodrendű 
közlekedési célú közterület került kijelölésre. Ameddig meg lehetett építeni a vezetéket, addig 
megépítették, de amíg az ingatlan tulajdoni viszonyokat nem rendezik úgy, hogy egy olyan 
közterület kialakuljon, amit az építési szabályzat megfogalmaz, addig a MIVÍZ Kft. nem fog tudni 
vezetéket építeni. Ezen a területen konkrétan a Nagy Kőkötő utcára 12 személy van bejelentkezve. 
A 278 méter vezetékből 138 méter került megépítésre, és azért, hogy a hátsó részek is 
ivóvízellátással rendelkezzenek, ezért egy közkút került kialakításra. Nem tudja hogyan kaptak 
építési engedélyt, de ha jól érti, nincs ivóvíz ezeken az ingatlanokon, tehát valakik úgy építettek nagy 
értékű, kiváló ingatlanokat, hogy nincs ivóvízellátás, valamilyen más módon oldják meg. A 180 
méteres megépített vezetékszakaszon – amin egyébként Furdi Zsóka ingatlana is szerepel, – egy 
éven belül kötelezően a kialakított viziközmű-hálózatra rá kell csatlakozni valamennyi lakosnak. A 
MIVÍZ Kft. eddig ezt nem tette meg, várták történik-e valami változás, de hamarosan fel kell 
szólítani valamennyi lakót, hogy a kialakított viziközmű-hálózatra, ahonnan egyébéként el tudják 
látni az ingatlanokat, kössenek rá, hogy a viziközmű-hálózat valóban működőképes legyen. Abban 
a pillanatban, amikor a tulajdonjogi rendezések megtörténnek, a másik 100 méter megépítésének 
nincs akadálya. Egy ingatlanfejlesztés esetén, – bár itt furcsa a helyzet, hiszen itt nem valódi 
ingatlanfejlesztésről beszélhetnek, – a víziközmű-hálózat és a csatornahálózat kiépítését a 
tulajdonosok szokták finanszírozni, hiszen az ingatlanjuk értéke ezekkel a közművekkel ellátva 
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jelentősen meg fog emelkedni. Ezekben az esetekben ezt nem közpénzből, hanem magánpénzből 
szokták finanszírozni.  
 
Dr. Nagy Ákos: Az egyeztetés során azt kérték az itt élőktől, – akik sokan vannak, – hogy 3 fős 
tárgyaló delegációt jelöljenek ki. A legaktuálisabb információ, hogy főosztályvezető asszonnyal és a 
műszaki ügyintéző kollégával megkezdték az egyeztetéseket, a szabályozási terv tekintetében 
főépítész úrral folytatják a tárgyalást. 
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni a választ. Valóban ez az alap probléma, amiről beszéltek az 
előbb, amit ha rendeznek az első lépés, utána lehet a többit is megoldani.  
Kéri Lajka Józsefnét, hogy ismertesse közérdekű kérdését. 
 
Lajka Józsefné: A Gálffy Ignác utca 28-34. számról van szó. Olyan kilépőjük van, ami egyből a 
járdára esik, ahol a kerékpárosok járnak. Többször szóltak, ne jöjjenek arra, mert balesetveszélyes. 
Sok az idős ember, a gyerek, aki ha kilép, elütik. Dr. Nagy Ákos képviselő úrnak szólt, hogy valamit 
csináljanak, zárják le a járdát elől, hátul. Szebeni Péter úrral úgy csináltatta meg a járdát, ha valaki 
tolókocsival van, vagy a mentő jön, le tudja vinni a beteget. Ülnek a padon, és jönnek a biciklisek, 
mint az elmebajosok. Állandóan jönnek, mennek, hiába szólnak rájuk, még nekik áll feljebb. Erre 
kérnének megoldást. Dr. Nagy Ákos urat szeretnék, ha kimenne a helyszínre megbeszélésre, mert 
másfajta elképzelésük van a parkolással kapcsolatosan.   
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni az észrevételt. Kéri Erdeiné Gadó Helgát, a Városépítészeti 
Főosztály főosztályvezetőjét a válasz megadására. 
 
Erdeiné Gadó Helga: Ahogy a korábbi felszólaláshoz is már említette, a Gálffy Ignác utcai 
társasházak területén önkormányzati képviselői fejlesztések keretében 2017. évben a Gálffy Ignác 
utca 24-28. számú társasházak előtt történt parkoló rekonstrukció, 12 férőhelyes parkoló került 
kialakításra. Ez évben szintén az önkormányzati képviselő végezte el saját képviselői kerete terhére 
a Gálffy I. utca 2-10. számú, és a 12-20. számú társasházak előtti parkoló rekonstrukciót. Itt 
tulajdonképpen a terület megújult, zúzott köves burkolatot kapott, és 18 új férőhellyel gazdagodott 
a környék. A hölgy által jelzett járdán való kerékpározással kapcsolatban a kollégái meg fogják 
vizsgálni, hogy milyen intézkedések megtételére van lehetőség. Ami közlekedésbiztonságilag 
lehetőség, azzal élni fognak.  
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni a választ. Annyi megjegyzést tesz hozzá, hogy az elmúlt 
héten hosszan tárgyaltak a kerékpár szövetséggel, illetve egyesületekkel. Nyilván nekik vannak 
meglapozott kéréseik kerékpárutak kialakítására, illetve fejlesztésére, amelyre van fejlesztési projekt. 
Az önkormányzat azt kérte, hogy az ilyen problémás helyeken működjenek abban közre, hogy a 
kerékpáros társadalom vegye figyelembe a kéréseket. A kerékpárosokat is megkéri, hogy menjenek 
ki, nézzék meg a helyszínt. Nagyon szeretnék, hogy a Szinva patak mentén végig a városon 
kerékpárutat alakítsanak ki, amelyre forrásokat keresnek. Vannak is bizonyos szakaszokra források. 
Készült egy terv a Diósgyőri Vár és Lillafüred erdei kerékpárút létrehozásáról, valamint a Győri 
kapuban is egy szakaszról. Megígéri, hogy utánanéznek a problémának. 
A következő sorszámmal rendelkező Horváth György nincs jelen, így a Szatmári Erzsébetet kéri, 
hogy ismertesse közérdekű kérdését. 
 
Szatmári Erzsébet: 16 éve a Melinda utca 2-12. számú társasház közös képviselője. A MIHŐ Kft. 
dolgozóival és tulajdonostársaival évek óta jól együttműködve a panelprogram és a beépített 
hőközpontoknak köszönhetően 40 %-os az energiacsökkentés. Nem ért azzal egyet, hogy a közös 
képviselő adjon hozzájárulást ahhoz, hogy egy tulajdonos radiátort cserélhet. Ő maga gondozó, 
gyermekápoló képesítéssel rendelkezik, nem igazán ért a fűtéshez. Azt tudja, hol kell kikapcsolni a 
szivattyút tavasszal, és hol kell visszakapcsolni, mert a MIHŐ szakemberei elmondták, de többet 
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ne várjanak el tőle. Egycsöves fűtési rendszerük van áthidalók nélkül. Van olyan lakás, ahol minden 
radiátor el van zárva. A kicserélt radiátorok nagyobbak a szükségesnél, alumínium helyett 
acélradiátort rakhatnak, a MIHŐ és a közös képviselő nem is tud róla. A levegős rendszerből derül 
ki, hogy valahol radiátort cseréltek. Napok óta ott járnak a MIHŐ szakemberei, és keresik, hogy 
hol van csőtörés, vagy hol folyik el a víz. Lenne egy javaslata, hogy este 22 órától a fűtési víz 
hőmérsékletét 5 fokkal csökkentsék másnap hajnali 3 óráig. A MIHŐ Kft. és az önkormányzat 
hozza meg rendeletben ezt a kérést. A város 35000 távfűtött lakásában nagyon sok energiát 
takarítanának meg ezzel, és a környezetük is védve lenne. Nem úgy van, hogy 22 fokról 17 fokra 
lecsökkentik a hőmérsékletet, hanem a vízhőmérsékletét 40 fokról lecsökkentik 35 fokra. Ezzel 
tényleg sok energiát lehetne megtakarítani, de nem érzik meg, ha este 10 órától hajnal 3 óráig van 
levéve a vízhőmérséklet. Tényleg ki tudnák a MIHŐ szakemberei számolni, hogy 35000 lakásban 
mennyi energiát tudnának megtakarítani. A következő kérése, mint ahogy Szőnyi úr is mondta, a 
parkolási gondok, és az, hogy az idősek rokkant kártyáját évekkel ezelőtt elvették. Tőle is elvették, 
amit a Facebookon meg is osztott, hogy ne a jegyző állapítsa meg azt, hogy ő mozgáskorlátozott 
vagy nem. Azóta körülbelül tízszer megfellebbezte, és nem kapja meg, mert elutasítják. Miskolcon 
100 méteres körzetben lehet egy parkoló bérlettel parkolni. Tudja, hogy minden város maga 
határozza meg, hogy hol és mennyiért lehet parkolni. De miért tudják ezt Budapesten, Győrben 
vagy más városban megoldani úgy, hogy például Budapesten a II. kerületben a Margit-hídtól 
egészen a Rózsadombig lehet egy ezer forintos parkolójeggyel parkolni egész évben. A Melinda 
utcán nincs orvosi rendelő, nincs bolt, nincs gyógyszertár, ha elmennek a Corvin útra rendelőbe, 
egy órára 400 forintos parkolójegyet kell fizetni. Ha nem értek oda egy óra alatt az orvoshoz, akkor 
fizetik a büntetést vagy egyéb dolgokat. A családjában azzal szoktak viccelni, hogy volt egy igazi 
parkolócédulája, amit elvettek, és kapott egyet a családjától torta formájában, amire rá van írva: 
Miskolci Önkormányzat, de nem az önkormányzattól kapta a tortát. Így azzal nem tudja a 
jelenlévőket megkínálni, mert a családja elfogyasztotta. Kéri, hogy tegyenek azért, hogy a hetven 
éven felüliek ne szombaton tolakodjanak bevásárláskor, vagy sorakozzanak a gyógyszertárban. A 
városban 9 óra után nem is tudnak parkolni, mert nincs parkolóhely a városban. Idősek, nyugdíjasok 
elmennének hétköznap délelőtt is bevásárolni, amikor nincs nagy tömeg és nem lábatlankodnának 
a fiatalok, családosok előtt. Van egy kérése ahhoz, aki Miskolci Napló újságot a Melinda utca 
környékén a hétvégén kiszállítja. Az embereknek hozza be, és dobálja be a postaládába, de ne kint 
az udvaron a lépcsőre rakja le. Hónapok óta ezt csinálja, hiába küld e-mailt, nem kap választ. Csak 
a gyűrött és büdös újságokat találják kint. 
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni az észrevételt. Kéri Bátyi Zsolt ügyvezető urat a válasz 
megadására parkolási ügyben.  
 
Bátyi Zsolt: Erre a kérdésre ugyanazt a választ kell adnia, mint a korábbi parkolási rendszerrel 
kapcsolatos kérdésre. Ezeket a kérdéseket rendelet szabályozza Miskolc város területén. Ennek a 
módosításához szükséges egy egyeztetés lefolytatni, a munkatársai megkezdik az egyeztetéseket, 
bízik benne, hogy a módosítást ez alapján megtörténhet. 
  
Veres Pál polgármester: Megköszöni a választ. Csak megerősíteni tudja, hogy napirendre veszik 
és megnézik, hogy milyen rendeletmódosításra van lehetőség. A MIHŐ Kft. részéről kéri Nyíri 
László ügyvezető urat a válasz megadására fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatban. 
 
Nyíri László: A felvetéssel kapcsolatos szabályokat önkormányzati rendelet tartalmazza, amely 
pontosan meghatározza, hogy a felhasználó oldali beavatkozásokat milyen módon lehet elvégezni. 
Ennek az a lényege, ha valaki a radiátort akarja kicserélni, amiről itt szó volt, akkor előzetesen azt 
be kell jelenteni a MIHŐ Kft. felé. A MIHŐ Kft. megvizsgálja azokat az elképzeléseket, amelyeket 
meg akarnak valósítani, majd szakmailag véleményezi, és nyilatkozatot ad azzal kapcsolatban, hogy 
a beavatkozás elvégezhető-e. Szakmai hozzáértést nem igényel a közös képviselőtől ez a folyamat, 
csak annyiban, hogy a MIHŐ Kft. csak akkor adja ki ezt a nyilatkozatot, ha egyébként a közös 



26 

képviselő ehhez hozzájárul. Ennek az a lényege, hogy a társasház közössége tudjon arról, hogy 
abban a rendszerben milyen beavatkozás történik, amennyiben tudtuk nélkül kerül sor ilyen 
beavatkozásra. Úgy tudnak értesülni, ha a műszaki problémát jelzik feléjük. Ezt egy 
kormányrendelet szabályozza, hogy ilyen esetben a felhasználó oldali beavatkozást ellenőrizhetik a 
helyszínen. Ez nem egyszerű dolog, mert be kell menni a lakásba, de a közös képviselő segítségét 
kérik ilyenkor, és úgy vizsgálják meg, hogy szabályos-e a beavatkozás. A harmadik felvetés, hogy 
milyen menetrendet tartsanak a fűtésben, azt tudja elmondani, hogy országosan is egyedülálló 
módon, Miskolcon egy olyan távfelügyeleti rendszer működik, hogy a lakóközösségek fűtési 
rendszerét gyakorlatilag úgy tudják szabályozni, ahogy a lakóközösség kéri. Egyébként ebben az 
épületben kérték is november 22-én, amelynek megfelelően éjszaka alacsonyabb hőfokkal fűtenek. 
Azt, hogy az egész városra ezt kiterjesszék, egyrészt a kormányrendeletben sem megengedett, 
másrészt a felhasználói igényekkel sem találkozik. Eltérőek az ezzel kapcsolatos igények, valaki 
szereti a jó meleget, mások ezt kevésbé. A lakóközösségeknek kell ebben megegyezni, és aszerint 
állítják be a fűtést minden fűtési rendszerben.  
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni a választ.  
Szilágyi Csabát kéri, hogy ismertesse közérdekű kérdését. 
 
Szilágyi Csaba: Korábban már megírták a kérelmüket 50 fős aláírással igazolva a Miskolc, III. 
kerületben, a Görögszőlő utcába csatlakozó Nemzetőr utca, Daru, utca, Szerdahelyi utca, Maros 
utca, Károly utca vonatkozásában. Kérik, hogy a Görögszőlő utca és Andor utca közlekedési iránya 
folytonosan haladjon a belváros irányába. Miért? Az utat azok használják, akik itt laknak, vagy itt 
dolgoznak. Itt vannak óvodák, magánvállalkozások és egyéb telephelyek. Az út végén a 
Görögszőlő-Torontáli kereszteződésben behajtási tilalom van, onnan nincs behajtási lehetőség. Az 
Andrássy úton a villamos másik oldaláról senki sem fog átjönni, hogy a hegy alatt kocsikázzon. A 
kerékpárosoknak sem jó, hogy egyszer az egyik irányból, másszor a másik irányból közlekednek a 
gépjárművek szemből, vagy a hátuk mögött. A Görögszőlő utcai forgalom az Avar utca 
kereszteződésénél el van terelve a Szent Imre templomhoz, a Liszt Ferenc utcán, a Gépész 
útkereszteződésen a Károly utcába. A Károly utcában három iskola működik, a Gyermekvédelmi 
Központ, a Tüskevár Általános Iskola és a Baross Gábor Szakközépiskola. Mindegyiknek 
intézménynek van saját személyzeti forgalma és parkolási forgalma. Sőt, a szakgimnáziumnak 
gépjármű műszaki vizsgáló állomása is működik. Tehát az utcában sok gyermek van veszélyeztetve. 
A Károly utca lakosainak is van saját forgalma, a családi és társasházakból. Tehát ez három féle 
forgalom. Segítene a helyzeten, ha a Görögszőlő utca forgalma visszakerülne a Görögszőlő utcára, 
és az Andor utcán keresztül a belváros felé vezetne. Ehhez még innovációra sincs szükség, hiszen 
már a huszas években megalkották a Görögszőlő utca és Andor utca egyenes haladását a belvárosba.  
Ezt szeretnék kérelmezni.  
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni az észrevételt. Könnyű helyzetben van, mert ezelőtt 4 órával 
ez szintén téma volt a Közgyűlésen. Ez az igény már előzetesen eljutott hozzá, azért is, mert ott 
lakik, és meglepetten látta, hogy ismét két irányú az Andor utca Görögszőlő utca útvonal. Ezt azért 
állították vissza, mert a Vasgyári Piacnál lévő buszmegállók javítása miatt lett egyirányúsítva. 
Megkapták az észrevételeket, annyit tud hozzátenni, hogy január 15-től a haladási irány egyirányú 
lesz végig.  
A következő felszólalásra jelentkező, Boros Enikő nincs jelen, így dr. Tóth József Lajost kéri, hogy 
ismertesse közérdekű kérdését. 
 
Dr. Tóth József Lajos: A volt Kriza-féle programnak az volt a legnagyobb hibája, hogy eleve 
kimondta, hogy a DIGÉP és a kohászat nehézipari üzem, ezért nem fejlesztik, lemondott róla. Most 
az új polgármester úr is mintha fél szóval említette volna. Kéri ne kövessék ezt a példát. Mindenütt 
a világban a nehézipar ugyanúgy fejlődik, mint a könnyűipar. Tulajdonképpen elhibázott volt az a 
káderpolitika, amit folytattak, és olyan embereket tettek a vállalat élére, akik nem értettek hozzá 
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egyáltalán. Ez volt az oka, hogy csődbe ment a két nagyvállalat. Még egy gondolatot felvet, ha az 
újságban jól olvasta, polgármester úr is tagja lett a Szabad Városok Szövetségének, vagy valami 
ilyesmi. Ha ez így igaz, kéri, hogy vesse ott fel, hogy az úgynevezett Paks 2. nem azért problémás, 
mert rengeteg pénzbe fog kerülni, és több évtizedig fizetheti Magyarország, hanem azért, mert 
katonapolitikailag olyan helyzetbe hozza az országot, hogy vagy az EU-t vagy az orosz érdekeltséget 
kell választani.  
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni az észrevételt. Gazdaságfejlesztési ügyekben nyilván 
vizsgálták a gazdaságfejlesztők, hogy a nehézipari fejlesztés területén mit lehet elérni. Maga is kint 
járt a régi kohászat és a DIGÉP területén, és fájdalmasan látta mennyi ipari műemlék és iparterület 
van használaton kívül, ami a város egyik legjobb területén áll kihasználatlanul. Sajnos ez hihetetlen 
nagy költségeket igényel, és az újrahasznosítása nagyon hosszú folyamat és nagy költséget igénylő 
folyamat. Vannak jól működő vállalkozások, például öntödék, olyan galvanizáló üzemek, amelyek 
a jövőt jelenthetik. Ennek a gazdaságélénkítését próbálják elősegíteni, hogy az iparterület 
hasznosulásra kerüljön. Őszintén megmondja, hogy annak nem látja lehetőségét, hogy a nehézipar 
akkora mértékű újraindítása, ami ezelőtt 30 évvel volt, lehetséges legyen. De kisebb üzemek 
esetében egy ilyen rugalmasabb gazdaságfejlesztésben még vannak lehetőségek, illetve ha 
valamennyi terület nem lesz kihasználva, akkor annak a területnek az újrahasznosításon kellene 
elgondolkozni, hogy milyen módon lehet újrahasznosítani. Nagy értéke a városnak és szomorú, 
hogy tönkremegy, ami ott van. Amit említett Tóth József Lajos úr, nem teljesen úgy van, mert a 
Megyei Jogú Városok Szövetségének tagjaiként, amelyet 23 megyei jogú város alkot, tíz olyan 
megyei jogú város van, ahol nem kormánypárti polgármester van. Előzetesen leültek egeztetni, és 
arról kerültek ki információk. Itt az egyeztetés tárgya az, hogy megpróbálnak valamilyen szakmai 
jógyakorlatok bemutatásával abszolút szakmai együttműködéssel együttműködni annak érdekében, 
hogy a városok megismerjék egymás működését és azokat a lehetőségeket, amelyben fejlesztés van. 
Ez szigorúan egy szakmai együttműködés. Van egy másik kezdeményezés, amelyben eddig nem 
vettek részt, amit az Úr említett, de egyelőre nagyon képlékeny történet, és nincs felhatalmazása, 
hogy beszélhessen róla. A lényeg, hogy a közös érdeke az a vidéki megyei jogú városoknak, – 
függetlenül attól milyen városvezetés van –, hogy azokat a hatásokat, amelyeket egyes jogszabályi 
változások eredményeznek, gazdaságfejlesztési folyamatokat hogy tudnak közösen kihasználni. Ő 
maga pont a Megyei Jogú Városok Szövetségének alakuló közgyűlésén konzultált Nyíregyháza és 
Debrecen polgármesterével. Megállapodtak abban, hogy a jövő év legelején megbeszélik, hogy a 3 
megyei jogú város együttműködésében mit lehetne elvégezni, és mik azok az érdek és értékterületek, 
amelyek mentén együtt kell működni. Mond egy egyszerű példát, Nyíregyháza működtet állatorvosi 
ügyeletet ebben a három városban egyedül. Vannak kisebb ügyeletek, de sajnos csak ott van 
nagyobb ügyelet, ami nagyon költségigényes, nem tudja fenntartani, az év elején megszűnik. Egy 
miskolci kezdeményezés hatására megvan egy modell, ami alapján a három város közösségi 
finanszírozásban tudná működtetni. Ez az egyik olyan együttműködés például, amivel rögtön 
elkezdtek tárgyalni. A jövő év elején a városok közötti együttműködésben ilyen területen is 
próbálnak közösen gondolkodni. Bízik benne, hogy nem csak regionálisan, hanem azon is 
túlmutatóan is tudnak a megyei jogú városokkal együttműködni, függetlenül a vezetéstől. 
 
Honti Győző: A „pozitív” hozzáállást helyezné előtérbe, amikor Lyukóvölgyről beszélnek. 
Lyukóvölgy tulajdonképpen Miskolcnak egy gyöngyszeme, ezt nemcsak ő, hanem egy magas rangú 
politikus mondta. Olyan „csodálatos” körülmények vannak, hogy elképesztő. Az elmúlt 
hónapokban olvashatták az újságban, hogy Miskolc belvárosában a miskolci rendőrkapitány-
helyettest este négy fiatal migráns bántalmazta. Előtte néhány hónappal azt lehetett olvasni, hogy a 
Dunántúlon két intézkedő rendőrt bántalmaztak, szintén a migránsok. Szerinte ez rendkívül 
szégyenteljes és megalázó, de nagyon jól minősíti a rendőrség tekintélyét és a hatékonyságát. 
Megjegyzi, akár a mottójukon is lehetne változtatni, a „Szolgálunk és védünk” helyett „Szaladgálunk 
és félünk” lehetne. Ha Lyukóvölgybe beérkeznek, a következő látvány fogadja az embert: 
multifunkciós babakocsi, amiben lehet szaporulatot vinni, hulladékot, tüzelőanyagot, élelmiszert, 
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mellette mindenképpen egy kutya elengedhetetlen látvány, szájkosár és póráz nélkül, hogy le 
lehessen tagadni, hogy kié. Az a hatalmas mennyiségű szemét, ami szinte egész Lyukóvölgyet elönti, 
az „hihetetlenül szép”. Másik érdekes látvány, aki, ha közúton közlekedik naponta, látja, hihetetlen. 
Az úttesten imbolyogva – rejtőzködő öltözékben – az autók kerülik ki ezeket a drogosokat. 23 éve 
vett egy ingatlant Lyukóvölgyben. A körülötte lévő összes telken az elmúlt időszakban legalább 
háromszor törtek be, elvittek szinten minden mozgathatót, főleg fémet, villanyórákat. Nála ez nem 
történhet meg, tekintettel arra, hogy nagytestű őrző-védő kutyákat alkalmaz és elektromos áramot 
a saját védelme érdekében. A kutyáit kezdettől fogva úgy neveli, hogyha netán egy migráns betéved, 
és megharapják, egyből köpjenek egy nagyot, nehogy megfertőződjenek. Felette egy nagy létszámú 
migráns család települt be, hozták a maguk kultúráját. Az apa rendkívül agresszív, vehemens, a 
családtagoknak – vannak vagy tizenegyen – megmutatja, hogyan kell viselkedni. Többször 
életveszélyesen megfenyegetik az embert, a gyerekek azzal szórakoznak, hogy megdobálják a kutyáit, 
őt is, zajlik az élet. Bontó és építő szakembernek hívja, mert amikor megjelentek, egyből eltűnt 
mellettük egy erdei ház, részben elégetésre került, részben beépítették a kis épületük mögé. Lehet, 
hogy szörnyűnek tűnnek ezek a körülmények, de valójában lehetne ebből hasznot is húzni. Lehetne 
a Ráhel-tourst felkérni, hogy csináljanak buszos kirándulást, és bemutatni ennek a népcsoportnak 
a magas kultúráját. Netán a honvédelmi minisztert megkeresni, és elmondani, hogy itt egy 
csodálatos biofegyver van, hiszen ha ez a népcsoport megjelenik, ott minden amortizálódik, minden 
tönkre megy. Nagyon díjazza Polgármester Úr hozzáállását az előrevetített 15 évvel a probléma 
orvoslására. Megjegyzi, ebből ötven év lesz. Azonban ha a 15 évbe belegondolva elmondja, a 3 ezer 
létszám már 30 ezer lesz, mert hatványozódik ez az egész. Nekik vannak megoldási javaslataik, 
elképzeléseik. Ha a város vezetősége úgy gondolja, hogy meghallgatja őket, nagyon szívesen 
elmondják, 23 év tapasztalatát le tudják tenni az asztalra. 
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni a felszólalást.  
Válaszában elmondja, hogy ugyanaz a problémacsomag, amivel már foglalkoztak az előzőekben is. 
Azt gondolja, hogy ott elég hosszan beszélt arról, hogy egy hosszútávú megoldásra van szükség. 
Reflektálni kíván Rendőrkapitány Úr, megadja neki a szót. 
 
Dr. Bogyay Ferenc: Nem akarta a megjelentek idejét rabolni, de úgy gondolja, hogy ehhez a 
hozzászóláshoz illik némi reakciót fűznie. Érzett egy kis ironikus hangvételt, de azt gondolja, hogy 
ezt a problémát nem feltétlenül ironikusan kell megközelíteni, ez sokkal több annál. Nem tudja, 
hogyan keveredett ide az az esemény, amikor, nem a helyettesét, hanem egy mezei miskolci 
állampolgárt ért valóban atrocitás. Hangsúlyozza, nem, mint rendőrt. Ebből egy olyan 
következtetést levonni, hogy „Szolgálunk és félünk”, ezt határozottan visszautasítja, és a több mint 
600 fős miskolci állomány nevében kéri, hogy az eddig elért eredményeket ne vitassa el tőlük. Van 
nekik épp elég bajuk az egyéb hozzászólások nélkül is. A legnagyobb probléma az, hogy egyáltalán 
meg tudják tartani az állományt. Úgy gondolja, hogy a jelen helyzetben, amikor bruttó 220 ezer 
forintot keres egy járőr, akkor ez sem egy egyszerű feladat. Mindemellett azt gondolja, hogy a 
Miskolci Rendőrkapitányság az elmúlt 10-15 évben országos szinten is kiemelkedően ért el 
eredményeket, és ezt akkor sem hagyja elvitatni, ha egyetért abban, hogy Lyukóvölgy még nem 
ékszerdoboz. Ahogy erre Polgármester Úr utalt is, ez még 15 évig nem is várható. Mindamellett az 
sem vitatható el, hogy Miskolc városában a 2012. évi adatok óta egyharmadára csökkent a 
közterületen elkövetett bűncselekmények száma, és amíg 2007-ben volt 198 rablás, addig tavaly 31. 
Még egyszer hangsúlyozza, tisztában vannak a problémával, minden fórumon részt vesznek, ahol 
ennek az együttes megoldásán gondolkodnak. De, hogy a rendőrséget ironikusan kifigurázzák a 
Közgyűlés előtt, azt határozottan visszautasítja.  
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni Rendőrkapitány Úrnak a választ. 
Ezzel kapcsolatosan – megerősítve Rendőrkapitány Úr szavait – azt gondolja, hogy a kezdetek óta, 
mióta hivatalba lépett, az együttműködés legszélesebb körét próbálják feltérképezni, és az együttes 
fellépést minden területen. Megköszöni Rendőrkapitány Úr munkáját, amivel a közös 
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tevékenységüket elkezdték. Szintén azt gondolja, hogy kicsit messzebb mutat az, hogy a rendőrségi 
feladatok ellátásában milyen javítást lehetne elvégezni, itt Rendőrkapitány Úr nagyon őszintén 
elmondta ennek a problémakörét. A felszólaló megjegyzéseihez hozzáteszi, meg van annak a 
veszélye, hogyha kicsit erősebben fogalmaznak bizonyos népcsoportokat illetően. Úgy véli, nekik 
törekedniük kell arra, hogy kialakítsanak valamiféle normális együttélést megfelelő határok között, 
de az működjön. Felajánlja, hogy ha a korábban említett munkacsoport létrejön, amiben mindenféle 
szociális ügyekkel foglalkoznak majd, akkor megkeresik, és fognak velük konzultálni erről, 
elmondhatják véleményüket, jobbító javaslataikat. 
Következő felszólalásra jelentkező Dargai Sándorné, de ő már korábban ismertette felszólalását. 
 

Anélkül, hogy szót kapna, ismét magához ragadja a szót. 
 
Dargai Sándorné: Még van, amit el szeretne mondani, a veszélyes hulladék témaköre. Ott, ahol 
vérrel és széklettel szennyezett dolgok, veszélyes hulladék van, ezt elodázni 10-15 évig nem igazán 
lehet. Ha így van, a többi ott lakó, akik ott laknak, miért nincsenek kártalanítva? Ezek az illetők 
azért jöttek oda, mert a számozott utcáról, a Selyemrétről, innen-onnan felszámolták a dolgokat, és 
kiszorultak oda. A régi lakóknak ezért van most rossz helyzetük. Akkor kártalanítsák őket – régi 
lakosokat – ezért a helyzetért, ha nem tudnak ezekkel az emberekkel mit csinálni. 
 
Veres Pál polgármester: Világos, érti, amit mond Dargainé. Válaszában elmondja, hogy a 15 év 
nem úgy értendő, hogy 15 év múlva történik valami, mert az ugyanaz lenne, mint amikor most 
számonkérik rajta, hogy az elmúlt két hónap alatt jobb lett-e a város levegője. Egy folyamat indul 
el, aminek a látható eredményeit nagyon hamar szeretnék elérni. A MiReHu igazgatójával beszéltek 
tagnap arról, hogyan lehet ott a szemétszállítást, illetve … 
 

A felszólaló közbe vág a válaszadásba. 
 
Dargai Sándorné: Elmondja, hogy szemétszállítás van, tőle is elviszik a szemetet.  
 
Veres Pál polgármester: Folytatja a válaszát, miszerint az érintetteket hogyan lehet ebbe jobban, 
hatékonyabban bevonni. Megígéri, hogy tesznek erre lépéseket. Van egy kidolgozott terv, amit 
szeretnének végrehajtani, hozzátéve azt – hangsúlyozza – egy komplex folyamatról van szó. Azon 
vannak, hogy ez elinduljon, maga a folyamat lesz hosszú, nem az, hogy csak 15 év múlva látszik 
ennek az eredménye. A jövő év legelején létrehozzák a már említett bizottságot.  
Szólítja a következő felszólalásra jelentkezőt, Kovács Veronikát. Megállapítja, hogy nem jelent meg, 
és a következő jelentkező Rácz Katalinnak adja meg a szót. 
 
Rácz Katalin: Nagyon súlyos visszaélésekre kíván rávilágítani. Elmondja, hogy a nagynénje 
lebénult, ellátási otthonba került. A közbiztonságot, vagyonbiztonságot és a közrend teljes hiánya 
lépett fel az utcában. Ez alatt teljesen kirabolták, kifosztották, minden vagyonából kiforgatták, 40 
év munkája veszett oda. Szerencsétlenségére önkormányzati tulajdonú ellátási intézménybe került, 
ahol agyonkínozták, agyonterrorizálták olyan mértékig, hogy eljárást indítottak az önkormányzat 
ellen a bíróságon, ahol soronkívüliséget kapott az ügy. Megjegyzi, soronkívüliséget csak 
életveszélyes esetben adnak. Az önkormányzat visszaélve a közhatalmával és a hatalmi pozíciójával 
az ügyvédet befolyásolta, nem megfelelően terjesztette be a keresetet. Nagynénje időközben elhunyt, 
ő életben tartotta a pert, közben az önkormányzat beperelte. Még nekik állt feljebb. A közérdeket 
érintően ismerteti a közbiztonság, vagyonbiztonság és a közrend teljes hiányát, sőt, az 
önkormányzat lépett fel vele szemben olyan mértékig, hogy kiírtatta az arborétum kertet, holott 
adás-vételi szerződés biztosítja annak jogosságát. Ez is közhatalommal visszaélés. Az Andor utcai 
nagy forgalmú autóútnak beépítetlen közterületként van nyilvántartva a nyilvántartásban, a 
kutyafuttató, a zöldfüves rész pedig autóútként. Ez határos az ő ingatlanjával. Nem engedik az adás-
vételi szerződés érvényesítését, nem engedik a kártalanítás érvényesítését, befolyásolják az 
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ügyvédeket, visszaélnek a közhatalommal. Az ügyvédek nem merik elvállalni a pert. Az ügyvédnő 
elmondása alapján maga az önkormányzat írta meg a keresetet úgy, hogy az elutasításra kerüljön. 
Ezt a leghatározottabban sérelmezi és felháborítónak tartja. Megkereséssel élt a város vezetése felé 
még a választások előtt, választ nem kapott, újbóli megkereséssel élt a választások után a város 
vezetéséhez. Azt a választ kapta, hogy nyugodtan pereskedjen. Peren kívüli egyezséget szeretett 
volna kötni, mert rendkívüli betegségek léptek fel a családjában, a vagyonukból kiforgatták őket. 
Ezt elutasították, kiderült, hogy az ügyvédnő eltitkolta a beterjesztett bizonyítékokat, nem tárta fel 
a megfelelő személyek felé. Szeretett volna újbóli egyeztetést kérni, kiderült, hogy a panaszok 
benyújtása eltűnt. Hangsúlyozza, ez közérdek, mert a hatalommal való visszaélést meríti ki. De úgy 
látja, a jelenlévőket az sem érdekli, hogy az Andor utcai autóút fel van cserélve, kutyasétáltató 
területként van nyilvántartva, ez is a közgyűlésen kellene, hogy átmenjen. Megköszöni az 
érdektelenséget az üggyel kapcsolatban.  
Fogyatékosok ügyében kívánt még felszólalni. Embertelen körülmények között tartották a 
nagynénjét az ellátási otthonban. Nem engedték a kórházba való átjutását. A kihívott megtagadta 
több alkalommal, hogy kijöjjön az önkormányzati ellátású otthonba. A 112-vel leegyeztetve 
alkotmányossági és egyéb jogokra hivatkozva hajlandóak voltak kijönni. Újabb cirkuszok árán 
átkerült rokona a sürgősségire, ahol teljesen kiszáradt állapotban, agyonfertőzve, elfeketedve 
visszavitték az önkormányzati ellátású intézménybe, ahol napokon belül elhunyt embertelen 
körülmények között. Ahogy sérelmezte a dolgokat, annál jobban taposták a családjukat. Ez esetben 
is megint a közhatalommal való visszaélésre utal. Sérelmezi, hogy nemcsak az ügyvédek, hanem 
állítólag a szakértők ügyében is azt mondták, hogy a Miskolc Holdingnál dolgozik a szakértők 
jelentős része, és amennyiben mellette szakértenek, elbocsátásra kerülnek. Ezt is sérelmezi, ez is 
közügy. 
A vízdíj vonatkozásában is van mondanivalója. Örömmel tapasztalja, hogy jelen van a MIVÍZ 
igazgatóságát képviselő személy. A 266 ezer forint vízdíj, amit mások használtak fel – feltörték az 
ingatlant, elfolyatták a vizet – ebben a Fogyasztóvédelemmel és a Minisztériummal, a MIVÍZ akkori 
vezetésével megállapodás született, hogy ennek a felét visszatérítik, amint a számlát bemutatja. 
Hangsúlyozza, ezt sem fizették vissza, ez is a hatalommal való visszaélés, egyoldalúan felrúgták az 
írásbeli megállapodást.  
A közterület kapcsán elmondja, hogy nem fogadják el az adás-vételi szerződést, nagy értékű 
arborétum kertet létrehozott a családja, és az önkormányzat közterületre hivatkozik. Ez esetben 
nagy tévedésben van a Városgazda jogilag, mert a magánszemélyek által ültetett fák és dísznövények 
mindenféleképpen – a közterületen lévők is – a magánszemélyek tulajdona, velük egyeztetni kellett 
volna. Folyamatos volt az egyeztetési kérelmük, de ennek ellenére semmilyen szerződést, 
megállapodást, semmilyen írásos anyagot nem tartanak be. Csak abban az esetben, ha a 
végkielégítésükről van szó. 
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni a felszólalást. Elmondja, hogy a felsoroltak jelentős része 
folyamatban lévő egyéni ügy – tudomása szerint – és peres eljárás. Ez a városvezetés meg fogja 
vizsgálni, hogy itt a peres eljárás során milyen tényállás van. 
 
Rácz Katalin: Azt már elutasította a bíróság, a város kérelmét, de ezek szerint a vezetés erről még 
mindig nem tud.  
 
Veres Pál polgármester: Azt Jegyző Úr…. 
 

A felszólaló nem hagyja megválaszolni kérdéseit, folytatja problémái ismertetését. 
 
Rácz Katalin: A fogyatékosok ügye, hogy hogyan bánnak velük az ellátási otthonban, az közügy. 
Az közügy, hogy a közterületen kiírják mások által ültetett arborétum kertet, miután az 
önkormányzat milliókat fizet azért bizonyos személyeknek, hogy ültessenek. Ez is közügy.  
 



31 

Dr. Ignácz Dávid jegyző: Szintén jelezni kívánja azt, hogy ebben az ügyben konkrét bírósági 
eljárások vannak, illetve hatósági eljárás.  
 

A felszólaló folyamatos közbevágásokkal, folytatja beszédét. 
 

Rácz Katalin: Ezt sérelmezi a legjobban, hogy a vezetésnek áll feljebb.  
 
Dr. Ignácz Dávid jegyző: Válaszul elmondja, hogy abszolút nem áll feljebb, csak szeretne 
válaszolni. 
 
Veres Pál polgármester: Elmondja, hogy egyrészt nem ezzel a vezetéssel kezdte el ezt a peres 
ügyet. Azt az ígéretet tudja tenni, hogy felülvizsgálják, megnézik hogyan áll ez a peres eljárás, és a 
törvényességnek megfelelően fognak eljárni.  
 
Rácz Katalin: Megkéri a várost, hogy ne vegyék rá az ügyvédeket …. 
 
Veres Pál polgármester: Ezt meg tudja ígérni. Itt, ünnepélyesen, a közgyűlés előtt, hogy nem fogja 
befolyásolni az ügyvédeket személy szerint. 

Ismételten belevág a válaszadó szavába. 
 

Rácz Katalin: Persze. Nem tudja, hogyha a jelenlévőkkel történtek volna ezek, ha elég idősek 
lennének ahhoz, hogy ellátási otthonba kerültek volna, és ez történt volna velük, akkor is ilyen jót 
nevetnének rajta.  
 
Veres Pál polgármester: Nem hiszi, hogy ez annak szólt. Inkább annak, hogy itt egy olyan téma-
csomag volt, ami – ahogy mondta is – eljárás keretében intézni fognak. Úgy gondolja, hogy a 
jelenlévőknek megnyugtató válasz, hogy az eljárást áttekintik. 
Következő felszólalásra jelentkező Serfőző Sándort kéri, hogy fáradjon ki a mikrofonhoz. 
 
Serfőző Sándor: A Bulgárföld városrészből érkezett, ami egy csodálatos zöldövezet. Sokan nem 
tudják, hogy van ott egy – 2003-ban védetté nyilvánított – fekete nyárfa, amiről nagyon sokat tudna 
büszkén beszélni, de idő hiányában igyekszik rövidre fogni. Felolvassa, azt, amit már írásban is 
benyújtott. A Zöld Kapcsolat Egyesület és az ÉMÁSZ Zrt. Miskolci Igazgatóság nyugati 
állomásvezetőjével közösen 2019 tavasza óta hiába fáradoznak azon, hogy a lakótelepük hatalmas, 
több száz éves, helyi védett értéket képviselő fája, egy nagyon időszerű, alapos szakértői gondozást 
kapjon, mielőtt teljesen tönkre menne. Az ÉMASZ Zrt. villamosbiztonság technikai szempontból 
érintett. Kiegészítésként elmondja, hogy 2-3 méterre a fától van egy 13 ezer voltos alállomás. Az 
egyesülettel közösen ennek az idős, egyedülálló és őshonos fekete nyárfának az idő előtti pusztulását 
szeretnék megakadályozni. A korábbi és az újraválasztott képviselők ismerik az ügyet. Megjegyzi, a 
választási határ rendesen át lett szabva, most is éppen határon van. Nagyon sokat remélt a régen 
kipróbált és lendületes Bartha György képviselő úrtól – akit barátjának is tekint –, aki bele is állt a 
témába, de még nem tudott olyan eredményt felmutatni, amivel elégedett lett volna. Amit lehetett, 
társadalmi munkában elvégeztek, folytatni is fogják. Elmondja, hogy kérte a tűzoltók segítségét, 
sokszor szemléztek. A tájékoztató táblát meg fogják csinálni, azzal nem is jönnek az 
önkormányzathoz. A szakértelmet a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. fasorgondozási műszaki 
ellenőre, Csorba Zoltán személyében megtalálták. Ahogy a mellékelt levél is mutatja – leírta a 
szakember levelét is – ehhez, így ez az egyetlen kérése, a Műszaki Koordinációs Osztály 
megrendelésére van szükség. Kiemeli, ezt nem tudták még elérni, ebben kéri a vezetés segítségét. 
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni a hozzászólást. Válaszadásra megadja a szót 
Főosztályvezető Asszonynak.  
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Erdeiné Gadó Helga: A Serfőző Úr által elmondottak mind összefüggésben vannak és 2003-ra 
visszavezethető ennek a fekete nyárfának a védetté nyilvánítása. A transzformátor állomás 
biztonságos működése is fontos, mint ahogy a fa további életben tartása is. Ehhez kapcsolódóan 
szükséges a száradék levágása és egyéb beavatkozások. Ezekhez – ahogy az Úr is említette – 
megfelelő favédelmi beavatkozások megtétele érdekében szükséges egy favizsgálat elvégzése és egy 
kezelési terv összeállítása. Erre vonatkozóan a Zöld Kapcsolat Egyesület már kért ajánlatot, és egy 
budapesti cégtől meg is kapta egy akusztikus vizsgálatra és egy kezelési terv készítésére vonatkozóan. 
Az azonban nyilvánvaló, hogy ettől több információ kell ahhoz, hogy ezeket a fa életben tartása 
érdekében szükséges beavatkozásokat meg tudják valósítani. Az önkormányzat a Városgazda Kft. 
mellett a Zsomboly Kft.-től és Szaller Vilmostól kért be ajánlatot. Az ajánlatkérés, illetve a 
beszerzési eljárás folyamatban van. Eddig csak a Városgazda Kft. adta meg az ajánlatát, úgyhogy a 
másik két, ajánlattételre felkért céget is meg kell várniuk, és az önkormányzat számára a 
legkedvezőbb ajánlatot tevővel történik meg a szerződéskötés a fának az állapotfelmérésére, 
illetőleg a szükséges beavatkozások megtételére.  

Serfőző Sándor jelzi, hogy reflektálni szeretne. 
 
Serfőző Sándor: Annyit szeretne nehezményezni, hogy az önkormányzattól egyetlen beadványára 
sem kapott választ. Az eljárás elég hosszadalmas, lehet, hogy szegény fa a védettsége áldozata lesz. 
Megjegyzi, amennyiben nincs elég ajánlattevő, úgy ha innen hazamegy, már telefonál is, és lesz. Saját 
példáján ismerteti, hogy a Hivatali úton, a döntési láncolat útján rövidíteni kellene. 
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni a kritikát. Rajta lesznek, hogy a folyamatszabályozásban 
eredményesebbek legyenek. Figyelnek arra, hogy valóban a felhasználók irányában történjenek a 
folyamatok. 
Bartha György képviselő úr jelzi, hogy hozzá kíván szólni a témához, megadja neki a szót. 
 
Bartha György: A terület önkormányzati képviselőjeként, ígéretet tesz a segítségre, mely a tőle 
megszokott lendülettel fog történni.  
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni a választ, megadja a szót a következő hozzászólásra 
jelentkezőnek. 
 
Horváth Ferenc István: Köszönt minden megjelentet. A Középruzsin dűlővel kapcsolatos 
problémára kívánja felhívni a figyelmet. A 11-es körzetben, dr. Nagy Ákos képviselő úr 
választókerületében egy anomália van. A közvilágítás problémája több évtized óta fennáll. Soha 
nem volt még ennek az utcának közvilágítása, elemlámpával járkálnak az emberek a sötétében az 
utcán. Elmondja, hogy 1987-ben vették ott a telket, azóta 33 év telt el, nem valósult meg a 
közvilágítás. Kisgyermekes család lakik az utca végén, idősek laknak, téli időszakban hamar 
sötétedik, nagyon aggályosnak tartja a világítás hiányát. Elmondja, hogy 2017. szeptemberben adtak 
be kérelmet az Önkormányzathoz. Erre válaszként dr. Kriza Ákos polgármester úr tájékoztatta, 
hogy kiviteli tervet kell készíteni. 2017-ben ez elkészült, de azóta nem történt semmi. 2019. év 
márciusban írásban kérték az ügy kivizsgálását az Önkormányzattól. A kapott válaszlevélben, 
tájékoztatást kaptak arról, hogy forráshiány miatt, nem lehet megoldani ezt a problémát az utcában. 
Esetleg pályázati forrásból, vagy ha az Önkormányzatnak lesz egyéb bevétele, akkor megtörténhet 
a kivitelezés. Másik problémája az utcában az út állapota, nagyon nagy kátyúk vannak. Az esőzések 
után sártengerré változik az utca. Nem a szemétszállítás több tonnás kukásautóira tervezték azt. 
Kéri szakaszosan leaszfaltozni az utcát. Az elmúlt több évtizedben a Miskolcra érkezett több 
milliárd Ft-ból az ő utcájuk 1 millió Ft-ot sem látott. Legutóbb, 2014. évben volt zúzott kővel 
leszórva az utca. Javaslatait, a megoldásra vonatkozóan felolvassa: képviselői alap, költségvetési 
céltartalékból, iparűzési adóbevétel. 2010. évhez képest, az elmondások alapján 5.9 milliárd Ft-tal 
növekedett ez a bevétel. Kérdezi, ha ez így van, akkor nem érti, miért nem lehet az ilyen dolgokat 
megvalósítani. Nem hiszi, hogy a költségvetést annyira megterhelné ez a beruházás. Tudomása 
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szerint, csak sportra az idei évben 861 millió Ft került elkülönítésre. Kéri Polgármester Urat, és 
párthovatartozástól függetlenül valamennyi képviselőt, hogy az ilyen ügyekben tegyék félre régi 
sérelmeiket, melyeket itt elszenvedtek a Közgyűlésben és közösen döntsenek. Az ilyen kicsinek 
tűnő ügy sokkal több szavazatot hoz majd öt év múlva annak, aki ezt megszavazta. Figyelni fogja a 
televízió közvetítéseket, ki szavazott igennel és nemmel.  
 
Erdeiné Gadó Helga: Ígéretet tesz arra, hogy az Önkormányzat nevében, a 2017-ben elkészített 
közvilágítási tervnek felülvizsgálatát elvégeztetik és készítenek egy aktuális költségbecslést. Az út 
vonatkozásában ugyanezt megteszik. A két tételt jelzik majd a költségvetés készítésekor.  
 
Veres Pál polgármester: A csatolt anyagokból látható, hogy hosszú levelezések történtek már az 
ügyben. Főosztályvezető Asszony figyelmét kéri az ügyben.  
 
G. Nagy Péter: A várost érintő, Hejőcsabai gondokról szeretne beszélni. Polgármester Úr korábbi 
kijelentése, mely szerint „Mi kell ahhoz, hogy jól érezze magát a városban?”, tehát azt szeretné, 
hogy mindenki jól érezze magát. Személyesen ő jónak gondolja az elektronikus buszindulást jelző 
táblákat. Elmondása szerint az elmúlt 30 évben Hejőcsaba nem kapott semmit a várostól. Talán 
ennyit, de még ez sincs befejezve. Sok ember ideges, amikor várja a buszt, sötétben nem tudja 
elolvasni, nem látja az időt. Ilyen gondolatok jutottak eszébe. Elszomorítja az a dolog, mikor látja 
a falfirkákat. Nem szedik le azokat. Érdekli még, hogy lehetne-e Hejőcsabának segíteni valamit, 
hogy jól érezzék magukat. Talán ha ilyen buszjelző, irányító táblákat tennének minden megállóba. 
Mert ettől megnyugodnak az emberek, ha tudja, mennyit kell várnia a buszra. Sok embertől kérdezte, 
mit adott neki a város. Többen elmondták, hogy ez a legjobb. Szomorúnak tartja, nagyon le vannak 
romolva az épületek, főleg a régi gyógyszertár. Szeretné tudni, mi lesz vele és miért adták el olyan 
olcsón, miért olyan emberek vannak ott, akik a lépcsőn vágják a fát? Az oszlopait megnézve, látható, 
rövid időn belül össze fog dőlni. Kérdezi, mikor csinálják meg? A volt óvoda épülete is beázik, 
évtizedek óta ott áll és nem csinálnak vele semmit. Ideáig Hejőcsaba semmit nem kapott az eddigi 
városvezetéstől. Javasolja azt, hogy a városnak a házait helyrehozzák az egész városban, ilyen pl. a 
Kossuth Mozi. Miért nem lehet megtalálni ennek a módját. Kérdéseire választ kér.  
 
Veres Pál polgármester: Az utolsó kérdésre válaszolva elmondja, arra törekszik a jelen vezetés, 
hogy ezeket az anomáliákat megszüntesse.  
 
Borkuti László: A településrész megválasztott képviselőjeként egyetért a felszólalóval abból a 
szempontból, hogy ezeket a problémákat meg kell oldani. Elmondja, a jövőben szeretnének egy 
utcakép rendeletet megalkotni. Az elhagyott házak tulajdonosainak felszólítása lehetséges lenne ez 
alapján. Maga részéről kezdeményezi majd azt, hogy a hejőcsabai gyógyszertárnak a külső 
rendbetétele megtörténjen a közeljövőben. Hegedüs Andrea képviselő asszonnyal korábban 
egyeztettek arról, hogy az erőforrásokat összevonják, Hejőcsaba nemzetközi útvonala érdekében is. 
Hiszen, nem tartják elfogadhatónak, hogy akik keresztül mennek a városon, elmennek a nyugat-
európai színvonalú bevásárló központokhoz, azok olyan méltatlan körülmények között haladjanak 
végig, mint ami jelenleg van. Emlékeztet arra, hogy az előző időszakban Hejőcsabán a kiemelt 
útvonalakon, a villanyoszlopokon virágok voltak. Véleménye szerint azt a Hejőcsabát kell 
visszaállítani, melyre igény van. A városközpont fejlesztésének a módját és a forrását meg kell találni, 
részben ez rendelkezésre áll.  
 
Veres Pál polgármester: Véleménye szerint két olyan képviselőről van szó, akik eddig is sokat 
tettek a városrészért, és jelenleg is nagy figyelmet fordítanak Hejőcsabára.  
 
Fodor Zoltán: Az említett óvodával kapcsolatban elmondja, jelen van azon cég vezetője, akik 
megkapták ezt az épületet. Most folyik a felújítás, hamarosan rendbe lesz téve, lakható lesz, jövő 



34 

nyáron tovább folynak majd a felújítások. Reméli, azt az időszakot fogja felidézni, amikor ott még 
óvoda volt.   
 
Veres Pál polgármester: Köszöni a választ.  
A következő felszólalásra jelentkező Győri Miklósnak adja meg a szót. 
 
Győri Miklós: A Napfürdő utcáról érkezett. Elmondja, hogy nagy problémájuk van a vadakkal, 
elsősorban a vaddisznókkal és őzekkel. Gondja, kérdése, hogyha személyi autójába menetközben 
beugrik egy őz az ablakon – nem ez első eset lenne – akkor ki fogja neki a kárt kifizetni, mivel 
közúton halad, 30-as tábla nincs kitéve, vagy ellopták. Akármilyen lassan megy, nem lehet látni az 
állatot, melyre több személyes példát is ismertet. A vaddisznók, őzek csapatostul járkálnak. Az 
asszonyok, gyerekek közlekedni félnek, este nem mernek hazamenni, kísérni kell őket, nehogy baj 
történjen bármelyikükkel. Nincs hova menni a panaszukkal. A kilövés kapcsán elmondja, hogy 
belterületen nem szabad lőni. A vadak kijárnak a csorda kútra, ott is lehetne lőni. A Dóczy József 
utcától teljesen a Galagonyásig, fel a Forrásvölgyön, amerre csak tudnak, vonulnak. 
A Napfürdő utca 46. szám alatt egy csapadékelvezető aknatető beszakadt körülbelül három éve. 
Elkezdték csinálni, bebetonozták a beszakadt aknafedelet. Amikor a megrendelő ezt meglátta, 
vissza kellett bontani, így ez 1-1,5 éve úgy áll, hogy az aknán egy raklap van és egy kordon csőváz 
védi, hogy bele ne essen valaki. 
Szintén a Napfürdő utca vonatkozásában elmondja, hogy másik probléma is van az úton, mivel egy 
nyomközű az utcájuk. Sajnos három helyen is kikerülő kis öblöt csináltak. Ezt az ott lakók szépen 
elfoglalták parkolási célzattal, így ott nem lehet közlekedni, ha jön egy szemetes autó, vagy egy 
bármilyen nagyobb autó, nem lehet egymást kikerülni. Jó lenne, ha intézkednének, parkolást vagy 
megállást tiltó tábla kihelyezésével. 
A Bundás-tetőn, fent a homokkő bánya szakadékánál rendszerességgel, negyedévenként 2-3 
köbméter használt, leszerelt gumiköpennyel megborítják az út szélét. Ugyanez érvényes a Dóczy 
József utca tetején, ahol az önkormányzati telepre le kell kanyarodni, a Nyírfa utcánál a kis lőtér 
oldalára néző részen 40-50 köbméter rossz gumi körülbelül 2-3 éve ott áll. 2-3 évvel ezelőtt szóltak 
Kovácsné Budai Máriának, nem szólt semmit. Tudta a Rendészet, de azzal el volt intézve, hogy 
nem tudnak vele mit kezdeni. 
A szakadékba ugyancsak egy lakó, aki a Pacsirtai Gulyakúton lakik a szemetet kamionszámra oda 
dobálta le, ahogy a dögöket is. Nem tudja, hogy a Rendészettől Kovács Úr milyen választ fog tudni 
adni, mert lefényképezték, megcsináltak minden dokumentációt, és érdekes módon a büntetés 
elmaradt, a szemét azóta is ott büdösödik. Elmondta, hogy egy számottevő ivóvízbázist szennyez 
azzal, hogy legalább két kamiont meg lehetne tölteni azzal a szeméttel, amit ez az ember odadobott. 
Hangsúlyozza, nincs semmilyen büntetés és el sincs takarítva a szemét. 
Szintén a Napfürdő utcát érintően elmondja, hogy mivel ahogy az előbb is említette, keskeny 
nyomközű orgona, akác és egyéb sövények burjánzanak az út szélén, ami egy kiadós esőzést vagy 
havazást követően benyúlik az út közepéig. Alig lehet így akár gyalog, akár autóval elmenni. Kérdése, 
hogy nem lehetne-e ezeket a tulajdonosokat felszólítani levélben, hogy gondozzák a sövényeiket, 
mert az önkormányzat is megcsinálhatja, de akkor azt ki kell számlázni. 
Bogyay Úrnak címezve szavait elmondja, hogy a Bedegvölgy utcában, a hosszú lépcsősor mentén 
van egy ingatlanja, ahol 1,8 t-s betondarabjai voltak vagy hat éve, amik – érdekes módon – eltűntek. 
Megjegyzi, azokat biztos nem furikkal vitték el, hanem amikor építkeztek a Dóczy József utcán, 
ezeket darus kocsikkal kellett, hogy elvigyék. Feljelentést tett a rendőrségen, hogy ismeretlen tettes 
eltulajdonította ezeket. Azt a választ kapta, hogy kisértékű dolgok miatt nem tesznek intézkedést. 
Kérte, hogy kérdezzék meg a buszsofőröket, hogy nem-e láttak-e valamit, mert ezek 
megmozdításához és elszállításához kellett vagy 1-1,5 óra. Visszaírta a levélben, hogyha 160-170 
ezer forint értékű betonáru kisértékű, akkor fizesse ki neki és nem szól egy szót sem. Lehet Bogyay 
Úr fizetéséhez ez kisértékű vagy az államilag meghatározott bűntényeknél, de neki nem az. 
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Veres Pál polgármester: Megköszöni a felszólalást. Feljegyezték és kérni fogja az érintetteket, 
hogy mindenképp írásban válaszoljanak. Kéri, hogy mindenképp jelezze, ha ez a válasz elmaradna.  
Megállapítja, hogy a következő felszólalásra jelentkező, Molnár Györgyné nincs jelen. 
A következő felszólalót, Sepel Lászlónét kéri, fáradjon ki a mikrofonhoz. 
 
Sepel Lászlóné: Elmondja, hogy az idő szűkére tekintettel vázlatosan ismerteti a mondanivalóját. 
Az Erzsébet téren építeni szeretnének egy Business Centert… 
 

- A háttérben valaki mondta, hogy nem fog megépülni. -  
 
Sepel Lászlóné: Akkor nincs mit mondania. Ennek az útját szerette volna elmondani, hogy hova 
került, hogy került, hogy tudják meg ezek az emberek… 
 

- A háttérben valaki közbeszólt. -  
 
Sepel Lászlóné: Nagyon jó. Annyit még hozzáfűz, hogy az a tér legyen zöld, ahol a fiatalok 
lehetnek. A panorámát elvenni a miskolciaktól és a térnek azon részéről, ahol tömegek szórakoznak, 
és nem tudnak továbbmenni, mert maszek építési terület lett. Kéri, hogy abból legyen tér. És az 
Avas is csodálatos… 
 
Veres Pál polgármester: Elémegy a kérdésének. Első tevékenységeik egyike volt, hogy a főtér 
projekt kapcsán leültek a tulajdonossal, illetve a beruházóval, és oda jutottak, hogy 99%-os 
biztossággal tudja mondani azt, hogy oda az az épület nem épül meg. A befektető több száz millió 
forintért vásárolta azt a telket és egy tervezési folyamat végén van, ami szintén nem olcsó, ezért 
valószínűleg egy „A” minősítésű irodaház valahol a belvárosban meg fog épülni, máshol, ahol ilyen 
gondok nem lesznek. Viszont az építési telket ő hasznosítani szeretné, úgyhogy két héttel ezelőtt 
elkezdődött egy egyeztetés, amikor az érintettek leültek, ebben benne van a befektető, az új 
városépítész, építészeknek egy csapata, akik javaslatot tesznek arra, hogy milyen típusú épületet és 
milyen hasznosítással lehetne oda építeni. Reményei szerint ez lesz az út. 
 
Sepel Lászlóné: Köszöni a választ. 
 
Veres Pál polgármester: A következő felszólalót, Kis-Nagy Magdolnát kéri, tegye meg 
felszólalását. 
 
Kis-Nagy Magdolna: Elmondja, hogy e-mailben elküldték a kérdéseiket. Ő az egyik tagja annak a 
háromtagú gyűlésnek, amiről Nagy Ákos képviselő úr beszélt. A jegyzőkönyvben ő csak annyit 
szeretne elmondani, hogy azokban az utcákban, ahol laknak, szeretnének egy komplett 
infrastrukturális fejlesztést kérni. Mindamellett, hogy öt éve ott élnek, további tíz család fog 
odaköltözni a következő egy-két évben, akiknek érvényes építési engedélye van, és a jelenlegi 
úthálózat, illetve közműhálózat ezt a terhelést már nem fogja elbírni. Amennyire tudják, a legutolsó 
információjuk, hogy a városi főépítész magához vette ügyüket, ami abból áll, hogy a területre 
vonatkozó tervezési tervlapokat át fogják nézni, és azokat a földrajzi viszonyoknak megfelelően 
fogják átalakítani. Például egy 12 méter nyomtávú út náluk nem valósulhat meg a jelenlegi földrajzi 
fekvés miatt. Amiről még nem tudnak, vagy szeretnék, ha bekerülne, hogy a 2020-as költségvetésbe 
mindenképp tervezzenek ezekkel a költségekkel, ami ha csak a városrendezési tervlap átírását jelenti, 
ők már azzal boldogok lesznek a jövő évben, de a következő öt évben szeretnék, ha a közműhálózat 
kiépülne, érti itt az ívóvíz-hálózatot, a szennyvíz-hálózatot, illetve a gázhálózatot. Szeretnék, ha a 
kiépült közműhálózat után megvalósulna az esővíz teljes elvezetése, hogy ne mossa le azt a 
zúzalékos útburkolatot, amit jelenleg megkapnak a várostól. Amennyiben minden közmű az út alatt 
beépítésre került, akkor nagyon örülnének egy szilárd útburkolattal való ellátásnak, hogy ne 
legyenek nyakig sárosak és gyalog is tudjanak közlekedni az utcákon. 
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Veres Pál polgármester: Úgy gondolja, hogy a választ már előzetesen hallhatta Furdi Zsóka 
felszólalását követően, itt Képviselő Úr és a szakhatóság majd intézkedni fog.  
Megadja a szót Rátki Emőkének. 
 
Rátki Emőke: Megköszöni a felszólalási lehetőséget. Már szó volt több aspektusból a belvárosról. 
Egy másik szempontra szeretne rávilágítani, egy számukra égető és fontos problémára Polgármester 
Úr és a Testület figyelmét, ami a Szinva-terasz és a belváros családbaráttá tétele. Nem a parkokra 
és játszóterekre gondol – ami szintén fontos –, hanem sokkal alapvetőbb emberi, alkotmányos jog 
betartatására, ami az éjszakai – 22.00 óra utáni – csend és rend megteremtése és betartatása. 
Családjuk több mint 63 éve lakik a jelenlegi Lakat-hídnál, kisfia már a 4. generáció. Ennek okán 
évtizedekre vissza tudják vezetni és be tudnak számolni az ottani történésekről. Nagyon örültek, 
amikor EU-s pénzből ezt a kis teraszt kialakították, mára azonban úgy áll a helyzet, hogy nappal 
hajléktalanok pihenőhelye, éjszakánként – különösen a hétvégenként – gyakorlatilag randalírozók 
és részek bandák találkozó és verekedő helye. Egyre másra nyílnak a kávézók és a bárnak álcázott 
kocsmák, mert ezek kocsmák, akárki akármit is mond. Ezekről az ott lakókat soha senki nem 
kérdezte meg, soha semmihez nem járultak hozzá, sőt, kifejezetten tiltakoztak ezek megnyitása ellen, 
eredménytelenül. Ezek a bárok vagy magántulajdonú ingatlanokban, vagy egy részük az 
önkormányzat által bérbe adott ingatlanokban kaptak helyett. Sajnos az önkormányzat a bevétel 
miatt kiadja ezeket jó pénzért, és tudomásuk szerint kifejezett csak ilyen bárokat lehet nyitni ezeken 
a területeken. Ezekkel két probléma van. Az egyik a mérhetetlen zaj, amit kibocsátanak, hiszen 
diszkó jellegű szolgáltatásként éjszaka is zenét szolgáltatnak. Ez nem feltétlenül magát a zenét jelenti, 
ami kihallatszik, hanem a rezgésről és arról a zajhatásról, amit ezek a mély basszus hangok kiadnak. 
Ez azt jelenti, hogy ezek a százéves épületek nem erre lettek tervezve, nincsenek szigetelve, 
beremegnek a falak, az ablakok, a bútorzat, az ágy. Állandóan hívják a 112-t, a Rendészetet, amikor 
kijönnek, lejjebb halkítják a zenét, de ezután bosszúból vissza, még hangosabbra. Többször jelezték 
a rendőr kollégák, hogy tehetetlenek, mert a városvezetésnek lenne a faladata azt eldönteni, hogy 
itt lakók élnek vagy egy szórakozó negyed van. A másik ebből fakadó probléma az innen kiáramló 
vendégsereg. Az, hogy ki milyen mértékig részegedik le, az magánügy, de az, hogy mit csinál ezután 
a közterületen, az már nem magánügy. Ezt ellenőrizni és szabályozni kellene. Aki nem látta a Lakat-
hidat és a Szinva-teraszt hétvégén, de ez már előretolódik csütörtökre, valamint minden 
munkaszüneti nap előtt, minden iskolaszünet előtt, az nem hiszi el, amit most mond. Éjjel 2-4 óra 
között meg kell nézni most is, de a nyár, a melegebb napok elképzelhetetlenek. Ha kinéznek az 
ablakon, csak azt látják, hogy a Szinvába hánynak, vizelnek, a földön fetrengenek, üvöltöznek, a 
térkövet felszedik, bedobálják a Szinvába, és valami állati mélységekbe süllyednek. Megjegyzi, 
hatósági, intézkedő személyt nem találni ilyenkor. Elmondja, a korosztály egyre fiatalabb, láthatóan 
14 év alattiakat is kiszolgálnák, aminek az ellenőrzése szintén megérne egy misét. Hangsúlyozza, 
áldatlan állapotok uralkodnak. Az ablakot nem lehet kinyitni, mert dől be a füst, pedig idősek, 
asztmások, csecsemők, családosok laknak ilyen körülmények között. Amikor tiltakoztak, 
számtalanszor megkapták, hogy menjenek onnan, költözzenek el és adják át a terepet a 
szórakozóknak. Szerinte ez nem lehet megoldás, bár a nagy többséget már elüldözték. Évtizedeke 
ott lakó családokat üldöztek el, de személyesen is ismer olyan történeteket, amikor idősek szó 
szerint belehaltak a bánatba. Egykori szomszédjai, akik azt látták, hogy az életük munkája vész kárba, 
nem tudnak pihenni lakásaikban, és az elé a választás elé lettel állítva, hogy költözzenek el, és inkább 
meghaltak. Ez egyszerűen nem lehet megoldás. Kiemeli, hogy nem a szórakozás ellen szólal fel, 
hanem az ellen, hogy ez a fajta szórakozás, ez nem lakókörnyezetbe való, akkor sem, ha kisebb 
számú lakóközösségről van szó. Tisztelettel kérik, hogy a vezetés, az önkormányzat gondolja át ezt 
a koncepciót. Hogyha a történelmi Avast akarják rehabilitálni, vagy bárhol ahol lehet, megfelelő 
helye lenne, oda költöztessék el ezeket. Addig is, amíg ez megtörténik – mert nyilván ez nem egy 
egyszerű történet – kérik, hogy kiemelten ellenőrizzék ezt a területet, több járőrt és nagyobb 
határozottsággal, nyomatékosabb fellépéssel, mert egyszerűen élhetetlen lett a környék és főutca is. 
Egy vasárnap reggel csak el kell arra sétálni és meglátják, hogy miről beszélt, hogy néz ki. 
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Veres Pál polgármester: Megköszöni az észrevételt. Elmondja, hogy foglalkoznak ezzel az üggyel. 
Kovács Úrra nézve elmondja, hogy írásbeli válasz mindenképpen adnak, illetve intézkedéseket. 
Megjegyzi, nem ő az első, akitől ilyen visszajelzés érkezett. Nyilván nemcsak helyi probléma, hiszen 
Budapest és a nagyobb városok ugyanezzel a gonddal küzdenek, a belvárosban létrejövő ilyen 
szórakozó negyedek miatt. Megnézik, hogy mi az a normális kompromisszum, amivel ezt meg lehet 
oldani. 
Megállapítja, hogy nincs több felszólalásra jelentkező.  
 
Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a következő személyek benyújtották a közmeghallgatás kapcsán a 
kérdéseiket, de jelezték, hogy nem tudnak részt venni az ülésen, nekik írásban válaszolnak: dr. 
Dobos László, aki az idősekkel, civil szervezetekkel kapcsolatos, valamint városfejlesztéssel 
kapcsolatban, Kacsándi Miklós a Villanyrendőrnél elhelyezett órával kapcsolatban, Nagy Kovács 
Sándorné a közszféra bérhelyzetével kapcsolatban, Smidné Gerevich Éva a Vasalótömb, Hunyadi 
utca fejlesztésével kapcsolatban, Nagy István, a Győri kapu tehermentesítése tárgyában fogalmazott 
meg kérdéseket. 
 
Megköszöni valamennyi hozzászóló észrevételét, véleményét. Az önkormányzat gazdasági 
társaságai és a Polgármesteri Hivatal főosztályai valamennyi észrevételt, javaslatot megvizsgálnak, 
arra érdemi választ adnak és intézkednek. 
 
Bejelenti, hogy a tizenkét órás munkanap végére értek, ő maga a székéből összességében 20 percre 
állt föl a tizenkét óra alatt, úgyhogy ez komoly fizikai teljesítmény is volt. Hozzáteszi, hogy nem ért 
véget a nap, hiszen várják őt a Földes Gimnáziumban, a mai napon 6 órától kívántak tőle elköszönni, 
mint igazgatótól, úgyhogy ott folytatja a mai estét és holnap reggel fél 8-kor itt, de ez ne legyen 
probléma a megjelenteknek, ez az ő problémája. Azt szeretné elmondani, hogy egy nagyon nehéz 
év végén vannak, hiszi azt, hogy erről a közgyűlés is meggyőzte, hogy építő munkát tudnak 
elkezdeni januártól, amihez együttműködésüket és segítségüket kéri. Hiszi azt, hogy együtt, közösen 
együttműködve és egymást tolerálva fognak előre haladni. 
Áldott, békés, boldog karácsonyt és sikeres boldog új évet kíván nemcsak maguknak, hanem az 
egész városnak. 
Megköszöni a jelenlévők munkáját, az ülést 21 óra 06 perckor bezárja. 
 
 
 

 
K.m.f. 
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