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Nyíregyháza Megye i Jogú Város Közgyűlése 2019. június 27-én tartott közmeghallgatás nyílt ülésének
jegyzőkönyve

NAPIREND:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 . évi CLXXXIX. törvény 54. §-a és a Közgyűlés
Szervezeti és Működési Szabályzata 9.§-a alapján :

a közmeghallgatás alkalmával a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a
Közgyűléshez, a polgármesterhez, az alpolgármesterekhez, az egyes helyi képv iselőkhöz vagy a
jegyzőhöz a helyi közügyeket érintő kérdéseket intézhetnek, illetőleg közérdekű javaslatot tehetnek.

Nyíregyháza, 2019. június 27 .
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. június 27-én tartott közmeghallgatás
nyílt üléséről

Jelen voltak: Dr. Kovács Ferenc polgármester, Jászai Menyhért, Dr. Ul rich Attila alpolgármesterek, Dr.
Sze mán Sándor címzetes főjegyző, Dr. Adorján Gusztáv, Andó Káro ly, Ágoston Ildikó, Bajnay Kornél,
Halkóné dr. Rudolf Éva, Hunyadi János, dr. Horváthné dr. Veisz Kata lin, Lengyel Máté, Lövei Csaba,
Nagy László, Mussó László, dr. Rákóczi Ildikó, Póka Imre, Szilvási István, dr. Tirpák György, Tormássi

Géza, Tóth Imre, Vassné Harman Gyöngyi

képviselők.

Hiányoztak: Bakó József István, Jeszenszki András (távolmaradásukat bejelentették)

Meghívottként részt vette k: dr. Galambos Ildikó Nyíregyházi Járási Hivatalvezetője, Kósa Árpád
polgármesteri kabinet vezetője, Dóró Erika önkormányzati főtanácsadó, Patóné Nagy Magdolna, Dr.
Krizsai Anita, Dr. Grósz Péter, Pató István, Veres István, Lengyelné Pet ris Erika, Éva Péter, Doka Diána,
Kovácsné Szatai Ágnes, Tóth Zoltán osztályvezetők, Faragóné Széles Andrea jegyzői kabinet vezetője,
Bodrogi László közterület-fe lügyelet vezetője, Liskány Andrásné adóosztá ly megbízott vezetője, Tóthné
Csatlós Ildikó szociális és köznevelési osztály csoportvezetője, Szabó Istvánné NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
vezérigazgatója, Petró Árpád Térségi Hulladék-Gazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője, lgnéczi
Csabáné NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Szalai István NYÍRVV műszaki igazgatója, Dicső
Péter, Keczkó János NYÍRVV Nonprofit Kft., munkatársai, Gajdos László Nyíregyházi Állatpark Nonprofit
Kft. ügyvezetője, Szalai István NYÍRVV műszaki igazgatója , dr. Podlovics Roland Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.
vezérigazgatója, Pénzes Tibor Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. ügyvezető igazgatója,
Kőh almi Richárd Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője, Varga János könyvvizsgáló,
Tomasovszki Anita Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság elnöke, Lengye lné Pogácsás Mária
Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ igazgatója, Bartók Dávid Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit
Kft. ügyvezetője, Zagyva Gyula Város-Kép Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Nagy Attila Nyírinfo Kft.
ügyvezetője, Auxi Katalin jegyzőkönyvvezető, Fignár László Nyírinfo Kft. munkatársa .

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Tiszte lt Hölgyeim és Uraim! Kérem az ajtót valaki zárja be! Nagy

szeretettel köszöntöm a

jelenlévőket

a mai közmeghallgatáson, ami tulajdonképpen a

Közgyűlés

ülésének keretében történik. Ezért arra kérem a tisztelt Képvise lőket, hogy aktivá lják szavazógépeiket
a határozatképesség megállapításához, mert a közmeghallgatás mind ig egy határozatképességgel bíró
közgyű lési

ülésen történik. Mindenki aktiválta szavazógépét? Most már úgy látom, hogy igen.

M egá llapít om, hogy a Közgyűlés határozatképes, 22 tagj a közü l 17 je len van. Szokása inknak
megfe le lően

kérem Főjegyző urat, hogy ismertesse és tájékoztassa a jelenlévőket, - nyilván nem a

képviselőkre

gondolok - a közmeghallgatás eljárási

rendjéről.
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Dr. Szemán Sándor:(címzetes főjegyző) Köszönöm szépen! Tisztelt polgármester úr, tisztelt Közgyűlés!
Tisztelt érdeklődő választópolgárok! Ez utóbbi kifejezést szándékosan használom, hiszen a Közgyűlés a
saját rendeletünkben szabályozott módon is a nyíregyházi választópolgárok fóruma és ahogy a
szabályozás le van írva, azok kapnak lehetőséget kérdések, hozzászólások feltevésére, akik
Nyíregyházán bejelentett állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek. Ezt igazolni
szükséges. Minden hozzászóló egyszer kap megszólalási lehetőséget, kézfelemeléssel történik a
jelentkezés, Polgármester úr által adott sorrendben történnek a hozzászólások. Nyomatékosan
felhívom a figyelmet arra, hogy úgy kell megtervezni a mondanivalóját mindenkinek, hogy 5 perc áll
rendelkezésre, egyszer 5 perc. Kérem, hogy igyekezzünk beleférni ebbe az időintervallumba . A
kérdé sek, hozzászólások feltevését követően Polgármester úr majd vagy maga, vagy az általa kijelölt
személy útján megadatja a választ. Ezt

követően

pedig a

kérdésfeltevőnek,

hozzászólónak

lehetőség

van 1 percben ismételten szót kérni, hogy ha bármilyen megjegyzése, észrevétele van ebben a
tekintetben . Arra kérünk mindenkit, hogy a jelentkezését követően közölni legyen szíves a nevét, az új
adatvédelmi szabályok szerint nem köteles bemondani hangosan a lakcímét. Megköszönjük
egyébként, ha ezt megteszi, de amennyiben ezt nem teszi meg akkor kérem, hogy majd a tőlem balra
levő

két kolleganőmnél hozzászólását követően jelenjen meg, és akkor ott majd adatvédelmi

szempontból is

megfelelően

kezelni tudjuk az állandó la kcímét vagy a bejelentett tartózkodási helyét.

Ennyit szerettem volna mondani röviden. Köszönöm Polgármester úr.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen! Akkor megkezdjük a mai közmeghallgatást, itt
vannak a Polgármesteri Hivatal illetékes
bármilyen olyan kérdés merül fel, amire

osztályvezetői,

ők

az önkormányzati cégek

tudják legjobban a választ, akkor

válaszadásba. Tehát kérdezem, hogy kinek van

közérdekű

őket

kérdése, bejelentése a

Kérem, hogy hogy jelentkezzen. Parancsoljon! Ide a pulpitusra, mert

vezetői,

hogyha

vonom majd be a
jelenlévők

jegyzőkönyvkészítés

közül?
miatt

szükséges, hogy felvétel készüljön .

Sallai Lajos:(nyíregyházi lakos) Nyíregyháza, Mező utca 13. szám, egy társasház képviseletében vagyok
itt, valamint az előtte és a mellette lévő családi ház képviseletében. Nagy örömmel vettük, amikor a
körutat felújítás alá vették és hát igaz, hogy nagyon sok kellemetlenséggel járt ez a mi

részérünkről,

de

gondoltuk, hogy a hiányosságokat fogják pótolni, szebb és jobb lesz. Bizonyos értelemben jobb lett. No
most a felújítás során, mint laikus én többször jeleztem ott a kivitelező a KEVIZ 21' építésvezetőinek és
projektmenedzserének, hogy valami gond van, mert a fiatalemberek, akik ott szöszmötöltek a
vízelnyelővel

és a csatornafedőkkel heteken keresztül, hogy az nem lesz jó, mert a fizika törvényeit ők

se tudják megváltoztatni, hogy a víz az felfele folyjék ne lefele. Közölték velem, hogy az aszfaltozásnál
rendbe teszik. Az aszfaltozásnál szintén jelen voltam, hát elutasítottak, hogy ne szóljak bele, a gép meg
ők azt tudják. Én nem tudom, hogy amikor a kivitelezés megtörtént volt-e valami bejárás, átvétel,

valamint megnézték-e, hogy hogy sikerült ez a munka. Hát nem a legjobban. Nem a legjobban, mi a 13.
szám előtt vagyunk, nekünk sikerült úgy leaszfaltozni a területet, a leállósávot és a csa tornafed őt, hogy
10-15 centi szintkülönbség van, ezáltal nem extrém esőben, hanem egy normális esőnél a kapubejárót
nem tudjuk haszná lni, mivel 15 centi vízbe kell kiállni. A víz sajnos nem folyik oda, nagyobb esőnél a 15
centi fe letti rész az lefolyik és a 11. szám, 13, 15 szám előtt, a dohánybolt előtt is térdig vagy bokáig
érő vízben vagyunk. Én megkerestem a KEVÍZ 21' projekt menedzserét a Jászai Miklós urat, ő közölte,

hogy hát ők már átadták a megrendelőnek, ők már mossák kezeiket, ők semmit nem tudnak csinálni,
személye sen voltam, beszéltem vele . Mondta, hogy az új tulajdonoshoz, a Magyar Közútnál Németh
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Zsolthoz fáradjak el. Elmentem a Német úrhoz is személyesen. Hát Német úr is közölte, hogy jól van az
úgy, mert azelőtt is megállt ott a víz, amúgy is a betonkeverő be van zárva, nem tudnak semmit se
csiná lni, hát majd jelezzem . Meguntam és második hóban megkerestem a körzet képviselőjét az Andó
urat, hogy segítséget kérjek tőle, hogy valamit csináljon már. Hát több

idő

elteltével sikerült egyeztetni

vele. Én dokumentáltam az egész jelenséget, fényképfelvételekkel, írásban, mindennel, és megadtam
az elérhetőségemet. Hát annyi történt az ügyben, hogy többszöri keresés és egyeztetés után az Andó
úr két, két és fél hónappal

ezelőtt

kijött egy

esős idő

után és

ő

is megállapította, hogy valami ott nem

jó és azt az ígéretet tett e, hogy igyekszik majd lépni ebben az ügyben. Valamint kértem tőle, hogy
mindenre van beruházás, megcsinálták a Pacsirta utcán sok mindent, a járdát. A Mező utca páratlan
oldalán a járdával is valamit csináljanak már, mert nem az, hogy gyerekkocsival vagy kerekesszékkel,
de még egy egészséges ember se tud végig menni, mert borzasztó bukkanók vannak rajta. Az Andó úr
ezt bő két hónappal ezelőtt mondta, hogy lép az ügyben, de nem történt semmi. Kérdésem, hogy kihez
kell még akkor fordulnom, hogy azt a műszaki hiányosságot, amit ott elvégeztek a KEVÍZ 21' részéről
és mint a tu lajdonosa a Magyar Közút, hogy lépjen benne, hogy haszná lható legyen a parkoló. Tehát a
leállósávban is 15 centi víz van, valamint a 13. szám, a 9. szám és a 15 szám előtt nem használható az
út. Köszönöm szépen .

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Kedves Sa llai úr! Jó, tehát úgy ahogy mondta, ez

egyébként nem önkormányzati beruházás volt, az út tulajdonosa sem az önkormányzat, hanem az
Állami Közút és a beruházó pedig a NIF vo lt . Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő cég. Nem a KEVÍZ, én úgy
em lékszem egy másik cég végezte a beruházást. Én most hallok errő l először, nyilván meg kell nézni,
de ez olyan dolog, hogy az Ön tulajdonára is, ha bemenne a szomszéd intézkedni, nem örülne neki.
Nem is lenne joga, az Önkormányzat sem tehet erről, viszont megkeresi az Állami Közutat. Nem
hangzott el a lényeg, hogy ez egy kiváló csomópont lett. Na hát így most már elmondja, csak úgy kell
kihúzni. Azért ez a lényeg, bocsánat, ez a hihetetlen elégedetlenség, amivel rongáljuk nap mint nap az
életünket és negatívba izzadunk. Már örü lni semminek nem szabad, az orvosok ezt abszolút
megerősítik,

végtelen egészségtelen és önsorsrontó, ne adj Isten, önmegsemmisítő . Ebbe a hibába ne

essünk, Sal lai úr. Tehát utána kell járni a Közútnál, de olyan szemrehányóan beszé lt

ezekről,

mintha mi

lennénk a felelősök . Csak tisztázzuk a sorokat. Így van . Andó úr se vállalta magára? Helyes. Na,
segítőkész .

Kiszedem itt a dolgokat úgy látom, Sallai úr keresztkérdések tüzében, megmondja az

igazságot. Akkor én azt mondom magának, hogy én is megnézem majd és az Állami Közút megyei
igazgatójával beszélek, csak

előbb

tudni kell

erről

az

egész ről.

Járda . Hát borzasztó, borzasztó, hogy

mindenütt építünk járdát, csak pont a Mező utca páratlan olda lán nem . Ugye? Ez engem is felháborít.
Csak van egy olyan helyzet, hogy mi a költ ségvetésben előre tervezünk. Az ez évi költségvetésünket
decemberben összeállítottuk. Itt az a szokás, hogy úgy megy mindenki ka rácsonyi szabadságra, hogy
nem teljesen, de nagyjából kész van a költségvetés. Tehát ebben az évben másrészt nagyon sok helyen
építünk járdát. Tudja azt Sallai úr, hogy már negyedik éve építünk járdát, már több mint 1 milliárd
forintot költöttünk rá. Felkerül a listára. De én ki is szoktam menni megnézni és meg is nézem, hogy
mennyire indokolt. Tehát köszönöm a jelzést a jövőre nézve, de azt kell, hogy mondjam most is építünk
járdát sok helyen . Ha majd kimegy Kistelekiszőlőbe, Borbányára vagy Nyírszőlősbe, a képviselő
megnézi, akkor ott ne csodálkozzon, ha furcsán fognak ránézni azokból az utcákból, ahol még járda
sincs vagy ro ssz a járda. De természetesen vettem az adást. Ki a következő, aki jelentkezni kíván ?
Parancsoljon Uram! Legyen szíves, fáradjon ide ki .
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Makár Károly:( nyíregyházi lakos) Nyíregyháza, Zrínyi utcai lakos. Én meg a lányom a Virág utca 17. alatt
együtt, egy társasházban az én házamban lakunk sok éve, 30 éve. Ugye átadta 14 éve most már és a
mi házunknak az emeletesházhoz egy nem lemez, hanem gumilefolyót tett és ez a gumilefolyó
megrepedt és átfolyt a víz, pedig van pvc vagy hungarica szigetelés a szomszéd házhoz. Mégis vagy két
tenyérnyit beázott a szomszéd ház. Na most a közös képviselője följelentett engem, hogy átázik.
Hívattak több helyre, itt a Járási építési osztályra, tehát mindenki engem hibáztatott. Na most ez úgy
van, úgy néz ki, mikor a beteg meghal és akkor a portást veszik elő, nem a főorvost, mert később
nyitotta két perccel ki a kaput és akkor a

műtét

sikerült volna, ha az a két perc nincs. Tehát nem én

terveztem azt a lakást, nem én építettem, nem én vettem át és akkor én rajtam - most kijött, hogy
kényszerbontás, le kell bontani, mert két szomszéd ház benedvesedett. De méghozzá a lányom lakik
benne, aki több mint 20 éve le van százalékolva, most érte el a 30 ezer forintot a rokkantsági segélye
és akkor ez a bontás 1 millió 600 ezerbe kerül. Na most kötelezhetnek? Honnan vegyek én, vagy honnan
vegyen a lányom 1 millió 600 ezer forintot? Ez az egyik kérdésem. Na most ez az öreg ház, nagyon öreg
ház megérett a bontásra . Különben nem lakunk benne, mert a végében, mellette van egy kis lakás és
abban lakik a lányom . Na most, az öreg háznak a falán megy hátra a gáz ezen a falon . A gázt is le kell
bontani állítólag, újraterveztetni, újra műszakiztatni, méghozzá megint csak köteleznek engem arra,
hogy szereljem le a gázomat, ami jól működik 30 éve, több mint 30 éve a fém kazán, előtte 10 éve,
utána 10 év, mindenütt ez az, több százezer van az országban belőle . Ezt dobjam a kukába, és akkor
megint csak 1 millión felül szereljék be a kazánt 1 millió 300 ezerért. Adtak már vagy három embert,
gázost fölhívtuk és árajánlatot ennyiért tett. Hát most megint 1 millió 6 a bontás 1 millió 3 ugye a gáz,
3 millió forintot nem tudom, hogy honnan tudnék én vagy a lányom elővenni. Én nyugdíjas vagyok, ő
meg leszázalékolt rokkant. Hát ennyi volna csak a kérdésem, hogy hogyan lehetne ezt megoldani vagy
mit tanácsolnak? Vagy lehet-e valakit kötelezni arra, olyasmire, hogy nem 100 ezer, hanem milliókat
érintő

dolgot hajtson végre. Köszönöm szépen a meghallgatást.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen . Talán Főjegyző úr is említette, hogy itt a
közmeghallgatás témája az nem egyedi, ráadásul nem folyamatban lévő hatósági ügyekről szól. De
azért mégis Éva Pétert kérem. Ismeritek ezt az ügyet? Péter, pa rancsolj!
Éva Pét er:(építésügyi osztály vezetője) Ismerjük az ügyet, tudjuk a problémát, láttuk. Ez egy
folyamatban lévő hatósági eljárás, itt közérdek nem hiszem, hogy felmerül. Adatvédelem miatt és a
társasház miatt se tudok részletekkel szolgálni. Az úr és a lánya az tulajdonos, de saját tulajdonát érintő
építésrendészeti probléma .
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Ezért kérem akkor Károly urat, hogy ezt majd az osztállyal beszélje
meg, mert itt személyiségi jogok is sérülhetnek, arra pedig nem kerülhet sor semmiképp se. Ki a
következő?

Je lentkezés alapján. Parancsoljon! Fáradjon ide ki asszonyom.

Havacs Éva: (nyíregyházi lakos) Jó napot kívánok! Havacs Éva vagyok Nyíregyháza, Tenisz utcai lakos. Ez
a Kertváros északi része, akinek ez nem mondana semmit. Nagyon-nagyon örülünk neki, hogy egy új
beruházás keretében megépül végre a szilárdalapú út ezen a területen. Egy problémánk van vele, a
járda, mintha talán ott is elfelejtették volna megtervezni. Pedig nagyon sok gyerek jár azon a részen és
most is nagy probléma, hogy az Alkotás utcán nincs járda és az autók között mászkálnak baba kocsikkal,
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kerékpárokkal.

Sőt

volt olyan, hogy a menyemet megállították a

rendőrök,

hogy miért nem a járdán

tolja a babakocsit és mondta a rendőröknek, hogyha látnak ittjárdát szóljanak, nyugodnak fölmegyünk.
Ez az egyik probléma, hogy hátha ezen még most, amikor a beruházá s zajlik lehet valamit segíteni, hogy
egy járdát oda valahova betervezni. Az Alkotás utca is nagyon jó, hogy most már szilárdalapú út lett,
viszont életveszélyes az a keskeny utca. Aki nap mint nap azon közlekedik az tudja, mivel két oldalt
ugye kaviccsal van megszórva az út, mivel keskeny. A kavicsot, mikor kijárják, akkor az autót
szabályosan visszadobja a másik autónak. Tehát ott, ha még lehetne majd olyan kérésünk, hogy talán
egy picit szélesíteni, de állítólag azt hallottuk, hogy ebben az évben azt a részét szélesíteni fogják.
Következő problémám pedig az, hogy elmaradt az idén a gallyazás azon a területen . Az elmúlt két

hétben három-négy óra hosszás áramkimaradásunk volt, amikor jött a vihar meg az

eső.

Vannak az

utcán olyan fák, akár az önkormányzati területeken, akár pedig a magán területeken, ahol teljes
mértékig rádőldek a villanyvezetékekre, ami azonnali hatállyal olyan áramkimaradásokat okoz, hogy
délután

négytől

este tízig, déli

tizenkettőtől

délután fél ötig nincs áram . Folyamatosan hívjuk az E-ON-

t és én úgy gondolom, hogy ennek a problémának az eredetét kellene valahogy megállítani, mert az EON-nak gondolom nem mindegy, hogy minden nap jönnek folyamatosan. Ez volt a másik

közérdekű

probléma . A harmadik pedig, valamikor nagyon régen ígértek nekünk buszjáratot oda arra a területre,
ott egyre többen laknak a lakóparkban, nagyon sok iskolás gyerek van . Most, ha már meglesz az út,
akkor bízunk benne, hogy

előbb- utóbb,

ha mást nem egy iskolabuszjáratot reggel és délután, ha lenne

rá mód és lehetőség beindítani. Illetve egy kérdésem lenne még, amit szeretnék tudni. Nem tudom
Póka Imi, hogy az NYVSC pályához, hogy áll már? Elkezdődött? ő tudja, én nem jártam arra . Mert, hogy
azt már át kellett volna adni állítólag.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Kedves asszonyom, máskor hangolják jobban össze. Hát már
Közgyűlésen

téma volt. Ne hozza

Képviselő

urat megint kínos helyzetbe. Van-e még valami a

tarsolyban? Na. Tehát, ha jól értettem az azért nem probléma, hogy egyik utcát a másik után
aszfaltozzuk le a kertvárosiak kérésére. Na, valaminek tudnak örülni. Jó. Mert itt nem csak a Tenisz
utcára. Pihenő, Tenisz, Teke, Tagló . Négy utcát építünk egymás után, az Alkotást is megépítettük. Bár
lehet, hogy ezzel problémákat is okozunk, de ki tud

erről

nyilatkozni? Igen.

Dicső

Péter igazgató urat

kérem . Ugye van egy olyan közmondás, hogy a kisujjadat adod a fél karodat már nem látod, de
szerintem ez túltesz ezen. Péter! Parancsolj! A gallyazásról is. Figyelje, figyelje az igazgató urat!

Dicső Péter:(NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. csoportvezetője)

Csókolom! Dicső Péter vagyok, csoportvezető a NYÍRVV-nél. Örülünk, mi is örülünk neki, hogy a
Kertvárosban utat építhetünk. Idei évben az utakat fogjuk megépíteni, járdát biztos, hogy nem tudunk
építeni. Tessenek ennek is örülni! Ez is - én azt gondolom több éves időtartam telt el azóta mióta
elkezdtük ezt a projektet. Az Alkotás utcán valóban fogunk szélesíteni, körülbelül 1 métert a meglévő
aszfaltúthoz és ezzel balesetmentesebbé tudjuk tenni az Alkotás utcán a közlekedést. Gallyazással
kapcsolatosan pedig az E-ON, vagy az E-ON-nal közösen végezzük a gallyazási munkálatokat, nyilván a
vezetéket áramtalanítani, kell és utána lehet levágni, de ezt az E-ON-nak kell jelezni. (H .É. beszél, nem
érteni) Ez nem teljesen így van, közös feladat ezt elvégezni.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Tehát Asszonyom azt is javaslom, ha már ennyire
egyben látja, én úgy látom, hogy maga érdeklődő t ípus. Azt is tudja meg, hogy

2010 előtt miért nem

építettek ott utakat? Mert bizony ezeket már akkor kellett volna . Mert a régi Kertvárosban, meg ugye
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építjük a Derkovits, Legyező, Tenisz, Róka bokor, miután a Bottyán Jánost megépítettük, még építünk
körforgalmat is a Szélsőbokorinál,

Szélsőbokorit

úrtól, hogy négy ciklusban volt már

képviselő,

is akartuk építeni. Azt pedig kérdezze meg a képviselő
hogy mi történt ott az atlétikai centrumban, azt nem

tavaly kellett volna átadni. Tudja mikor? Legalább 10 évvel ezelőtt, legalább, legalább. Na most pedig
indul az építkezés és kész lesz. Következőt kérem . Szabó úr, mint törzsgárda . Parancsoljon!

Szabó István: (nyíregyházi lakos) Először is tisztelettel köszöntöm Polgármester urat és a tisztelt
Képviselő-testületet. Tisztelettel megköszönöm dr. Kovács Ferenc polgármester úrnak az alá írásával a
meghívást. Köszönöm azt a szabadságjogot, hogy itt valóban, minden évben megrendezik a
közmeghallgatást, és köszönöm azt a biztonságot, hogy az állampolgár elmondhatja a véleményét. Én
szebb környezetből jövök, mert becsületesen nem árt dolgozni és kérem tisztelettel megbecsülni a
mások munkáját is. A következő történik mikor egy ilyen gazdasági integrációban élünk mi - 2010 óta ahol mind megbecsülik az Európai Uniós pénzt, mind az ország, mind a helyi városvezetés becsületesen
fe lhasználják a pénzt. Ez a mi kis közösségünk, úgy hívják a „ mi kis szőke városunk", - ahogy Váci Mihály
úr is elmondta - Nyíregyháza. Kérem tartsák Önök is tiszteletben. A pesszimizmust vetkőzzük már le,
és isten áldásával és emberi békességével biztosítsuk azt a szeretetet, amely biztosítja városunkban a
nemzetközi jognak megfele lő világszabadságunkat, az európai és a megye emberei szabadságjogát.
Ugyanígy kérem, amit tönkre nem lehet tenni, amit a gyermekekért teszünk és emberséggel a jövő
nemzedékei. Amikor a bölcsődéktől a legfelsőbb iskoláig fel vannak újítva az épületek. Nagy tisztelettel
megköszönjük. Ez olyan, mint a sport. Nagyszerű mikor azt mondjuk a Buszacsára, hogy a
fogvatartottak építették, de a SZÁÉV építette és beomlott az a tető, a kutyafáját neki. Kérem tisztelettel
a bababörzétől a legfelsőbb európai sportig tetszenek biztosítani helyet, és kérem szépen azt a
színvonalat, ami becsülettel megfelel - hát az Nyíregyháza, kérem. Na itt is van még egy kis szép
habostorta. Gondolkodjunk már el ezen a vasutas sportpályán, amit bérbe adtunk és a bérbe adott
pályát újítottuk felfele . Ma kérem nem! Mikor a kórházunk tetejére -egészségügy- nem csak a
helikopter száll rá, hanem valójában folytatódik a rezidens képzés, továbbá a szép munka, ami a mi
egészségügyünk érdekében folytatódik. Nem beszélve, hogy még az orvosi rendelőink is olyan szépen
felújítottak, ez 2010 óta működik kérem. Meg lehet nézni az évfolyamokat. A másik része, hogy nem
beszélve arról, hogy még a jövő nemzedékére is gondolva, hogy az ott szolgálatot teljesítők minden
embereknek a gyermekét is ellátják. Itt nincs közkegyelem kérem. Mondjuk már ki végre az igazat.
Nagyszerű a közreműködés. Álca nélkül én Kőlaposról jövök, lehet a múlt héten elkészül egy utca. A
rendőrség

kapcsán elnézést kérünk. Közveszélyt ne hozzunk már az állampolgárokra. Itt a márciusi
elismerték önként dalolva 22 igen szavazattal, hogy a rendőrség, és a katasztrófavédelem
szépen működik. Így is van! Kérem, amikor meghallgatják a sajtóreferensek is meg mindenki,
Kőlaposon ez történt. Megkérdeztük, hogyan lehet együttműködni! Kérem 2008-ban, itt a postánál
egyik oldalon álltak a segé lyt kérők, a másik oldalt az uzsorások, mert nem volt munkahely. Ma már
nem ez létesül meg, és ez az egyik része. A másik része a munkahely teremtési programokkal és utakkal,
közgyűlésen

amit megköszönjük polgármester úr önnek is és a

képvise lő-testületnek

is. Mindenkinek, aki

létrehozza. Emberséggel és tisztelettel átadta Kőlaposnak is mind a kerékpárutat, mind a Kengyel utcát,
a Korhány dűlő utcán és a Kantár utcán is. Nagyon szépen köszönjük hozzá álló harcát Halkóné dr.
Rudolf Éva képviselő asszonynak. Remé lem folytatjuk tovább. Most jelentem ki kérem. Kérem
tisztelettel Főépítészvezető kétszer voltunk meghívta . Tetszik erre emlékezni? Mindenki elmondhatta
a véleményét.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Röviden!

8
Szabó István: (nyíregyházi lakos) Tisztelettel megköszönjük önöknek az építőmunkáját a gyermekekkel
együtt, a másik kérdés a rendőrségre vonatkozik dr. Kovács Ferenc úr, polgármester úr ezt már csak
önnel tudom közölni és röviden ezt aláírta valaki ezt úgy hívják, hogy Göncz Árpád úr és tartsuk be a
rendőrségi törvényeket továbbra is. Önöknek pedig továbbra is tisztelt képviselők és tisztelt
állampolgárok jó egészséget, sok sikert kívánunk isten áldásával és emberi békességgel. Becsüljük meg
a keresztény demokráciát és azt a családi centrikusságot, melyet a magyar nép felépített és önök itt
helyben is és mindenféle lobbizással és mindenféle becsületes munkával megvalósítanak. Isten áldása .

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen Szabó úrnak a nagyon átfogó, mély és majdnem
mindenre kiterjedő hozzászólását. Azt gondolom, hogy ez mindannyiunkban sokáig fog még élni.
Várjuk jövőre is. Ki a következő jelentkező? Hölgyeké az elsőbbség.

Kakuk Antalné:(nyíregyházi lakos) Örömmel vettük mi, a Garibaldi utcaiak, amikor néhány évvel
ezelőtt

felújították az egész utcát, új járda, új minden . Annyira szép és jó lett ez a Garibaldi utca, de az

utóbbi időben a Garibaldi és a Sóstói út sarkán van egy ingatlan, a Sóstói út 29. szám. Nem tudom, hogy
ki a tulajdonos, de elhanyagolt az udvar is, de az utca felöli rész is. Különösen a Garibaldi utcai rész, az
utca eleje. Oda bedobálva mindenféle szemét, a bokrok és a fák kihajolnak a Garibald i utcára teljesen.
Amikor esik az eső csorog mindenkinek a nyakába víz. Ezt szerintem most, amikor itt van a nyár, a
turizmus és itt járnak el idegenek a Sóstói úton és látják, vagy főleg a teniszpályával szemben lévő
utcán, a Garibaldin. Milyen szemetes az utca eleje, hát bizony elszörnyülködnek és mi is el vagyunk
keseredve emiatt. A másik, amit szeretnék mondani, hogy évek óta küszködünk az Ószőlő és a Garibaldi
utca lakói a 3. félidő sörözőtől. A sörözőn ugyan éjfélig van kiírva a nyitva tartás, de ott még hajnal 2-3
órakor is megy a zene és táncolnak. Emiatt ablakot már amikor jó idő van, nem tudunk nyitni. Korábban
a másik tulajdonos 10 óráig tartotta nyitva ezt a sörözőt és semmi probléma, semmiféle gondunk nem
volt vele. Most újabban, az utóbbi időben most már a tera szt is behúzták valami fóliával vagy nem
tudom minek nevezzem, és oda kimennek sörözni, cigarettázni, kiabálni. Amikor bezár ez a söröző,
akkor is ott maradnak a vendégek, és ott szórakoznak, mulatnak és a környező udvarokra - hát nem
udvar, előkertek vannak ott - átmennek kisebb-nagyobb dolgukat elvégezni és bűzlik a környék. Tehát
ez a másik gondunk. A legkisebb nekem is a gallyazás, hogy szeretnénk kérni, mivel most szigetelték a
házunkat és a nagy fák, ha van egy vihar akkor a falakat bántják, súrolják. Volt korábban, kora tavasszal
gallyazás, de nem volt megfelelő eszközük az embereknek és akkor azt mondták, hogy majd, majd. Ez
a majd elmaradt. Köszönöm szépen, ennyit akartam.

Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Köszönöm szépen. Itt is volt azért pozitív is, de aztán jött a de! Én is
azt mondom, hogy de. Én kérem Bodrogi László közterület-felügyelet vezetőjét, hogy menjenek ki és
minél e lőbb nézzék meg ezt a helyet, az ingatlant, ha intézkedés szükséges hatósági osztályhoz
forduljanak. Harmadik félidőnél Grósz Péter osztályvezető urat kérem, hogy nézze meg, és ha kell,
akkor intézkedjen, mit lehet tenni. Itt azért a jogszabályok eléggé szabadok a várakozók szempontjából,
de amit tudunk, megteszünk. A gallyazás meg ugye másodszor kerül elő. Tehát van Nyíregyházának egy
problémája. Amit a jövőre nézve tudunk kezelni, ami a fákat illeti. Vannak sokszor nem oda illő fák,
több szempontból. Mondjuk a villanyvezetékek alatt nagyon sok helyen magas lombkoronájú fa van .
Ahol a közművezetékek vannak ott nagyon sok helyen olyan széles gyökérzetű fa van, ugye ez nem
látszik, nem olyan látványos, de mégis probléma . Ami látszik, hogy a járdát felnyomja és hasonlók.
Ezért évvégén - tavaly - indítottunk egy polgármesteri programot. Nem csak fákat ültetünk, fasorokat
ültetünk. Kezdtük azzal, hogy a Szegfű utcán a felújított utak mellé és ami lényeges különbség változás
oda illő fákat ültettünk. Villanyvezetékek alá nem ültetünk olyan fákat, amit majd csonkolni kell mert
semmi értelme nincs. De hát ugye az elmúlt évtizedekben elültettet fákat azért nem vághatjuk ki
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egyből.

Elindult egy több szempontból minőségi csere. Az sem lesz, hogy egy utcában 3-4 fa lesz,
hanem azonos fasorok lesznek. Ezt tudom a Hölgynek mondani és kérem a következő jelentkezőt.
Illetve már parancsolj, parancsoljon, már volt jelentkező . Minden hozzászólót arra kérek, hogy
konkrétan, röviden, a közérdek keretében maradva mondja el a felvetéseit.

Stick Gyula:( nyíregyházi lakos) Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Köszönöm, hogy lehetőséget kapok
a megszólalásra . Stick Gyula vagyok, a Váci Mihály Társaság Kulturális Egyesület Alapító Elnöke. Az
egyesületünket tudomásom szerint az országban egyetlenként tartják már nyilván sajnos. Ez
számunkra szomorú, de gondolom, hogy a város kulturális életét valamilyen mélységben szerető és
ismerő embereknek is. Hát nem igazán úgy veszik tudomásul a Váci körüli történese ket, mint ahogy az
esetleg a napjainkban tulajdonképpen zajlik. Ennek illusztrálására azt mondanám el, hogy az utóbbi
időben az irodalmi lexikon Vádnak a nevét még mindig meg sem említi. Kossuth díjas, József Attila
díjas, Szar-díjas elismert írója városnak, 8 emlékhelye van városban megjelenítve. A színház

előtt lévő

sorház - szerintem mindenki látta, ismeri az utolsó riportot a halála előtt tulajdonképpen az itteni
színházban tartotta meg vele az az újságíró, akinek még volt az a szerencséje, hogy élőben, a közönség
találkozója alkalmából riportot tudott vele csinálni. Azt, hogy 11 néhány könyv jelent meg életében, a
könyvek szerzője volt. Az érdekessége talán az ennek a dolognak is, hogy a róla szóló, vele foglalkozó
könyvek száma már közelíti a 40-et, tehát még is csak tudhatott ez az ember valamit ennek a városnak
az érdekében annak idején letenni. Igaz, hogy 1970-ben halt meg, és igaz, hogy ennek éppen jövőre
lesz az 50. emblematikus évfordulója, de az, amit ő azalatt a rövid, kérész életű idejében megtehetett
úgy is mint országgyűlési képviselő is vagy valamint posztumusz, de város díszpolgára. ő az akkori
szegény, elesett emberek és az akkori ifjúság érdekében emelte fel a szavát parlamentben is. Nekem
az lenne a tiszteletteljes kérésem, amennyiben mód és lehetőség lesz rá. Bár ebben a dologban nem
árulok zsákbamacskát. Megkerestem polgármester urat is, és egy folyamatban lévő dologról van itt
végül is szó. De szeretném, hogy ha az ez évre a 95. születési évfordulójára, valamint rá 3 hónapra az
említett 50. évfordulójára halálának évfordulójára méltó módon emlékezne a város. Hiszen én úgy
érzem, hogy ez az ember megérdemli azt, hogy úgy legyen megemlékezve róla, mint ahogy azt az
életében ő tette. Nem akarok mélységébe itt belemenni olyan jellegű dolgokba, aminek nem sok
értelme van . A vietnámi-amerikai háborúnak egyetlen magyar halottja volt, az pedig Váci Mihály.
Bármennyire hihetetlen, de igaz, hogy ő nem fegyverrel a kezében harcolt - bár azt mondják, hogy egy
bizonyos ponton túl az írószerszám is fegyver lehet, amit néha ő úgy is használt. Nem utalok itt másra
csak az utazás Bürokronéziában című munkásságára. Itt érdekessége a dolognak talán az, hogy az
abban a megfogalmazottak igaz, 60-70 éve íródtak, de azért van egy-két olyan jellegű dolog, ami
adaptálható talán mind a mai napig azokra a körülményekre, amit ő ott problémaként ott felvetett. A
Petőfi Irodalmi Múzeummal már évek óta tartjuk a kapcsolatot. Lehetőséget kaptunk, - amiről
tájékoztatom is a polgármester urat és - a megkezdett kutatási munkálatok tovább vitelére. Több mint
100 munka kartonban van a Váci hagyaték letárolva. De a Petőfi Irodalmi Múzeumnak nincs sajnos arra
létszáma, hogy ebben a nagymennyiségű anyagban a kutatómunkálatokat végig vigye. Mi hozzá
kezdtünk ezzel kapcsolatosan, 2-3 könyvünk már meg is jelent a város segítségével, mert ahhoz is
kaptunk akkor támogatást. Szeretnénk a munkálatokat tovább vinni annál is inkább, mert mi úgy
érezzük, hogy még, akik valamilyen szinten tudunk tevékenykedni a Váci munkáságának a területén,
hogy igen is mélységében többet kellene foglalkozni. Köszönöm szépen a meghallgatást és a
lehetőséget.
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Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Stick Gyula úr volt nálam múlt hét hétfőn és
javasoltam neki, hogy ezt támogatjuk is. Nagyon fontos a munkájuk Váci Mihály örökségének
hagyatékának az ápolása. dr. Ulrich Attila a kultúráért felelős alpolgármester úr várja az operatív dolgok
megbeszélésére . Van-e még valakinek közérdekű felvetése itt a teremben? Parancsoljon! Kérem, hogy
fá radjon ide ki.
Csengeri And rásné(nyíregyházi lakos) Tisztelt Polgármester úr, Városunk

vezetői

és a

városvezető

testületet tisztelettel köszöntöm. Mennyi időm van?
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) S perc.
Csengeri Andrásné(nyíregyházi lakos) Miután hárman jöttünk nem lehet összevonni, mert elég sok
téma van amit úgy érzek, hogy közérdek. Ott kezdeném, hogy a Bartók Béla utca 2 és 28 szám alatt
olyan a lejtése a földterületnek, hogy a szemben lévő területekről, az udvarokról átfo lyik a víz. Az a
kérésünk volt még 2017-ben, kérték az illetékes városi osztályt, hogy zárt rendszerű csapadék
elvezetést csináljanak körülbelül 200 méteren, nem egy nagy terület. Van az utca elején a felüljáró
előtt két csapadékszem, amibe be lehetne kötni. Milyen indokkal az mindegy, de szikasztóárkokat
ástak. Ez még akkor kezdődött, amikor még valamilyen Dániel volt, ő kezdte ezt a szikkasztásos
csapadékelvezetést, hogy majd lesz rá pénz. Akkor amikor déli temető helyén lesz egy lakópark és
akkor a csapadékvizet a mi utcánkba fogják elvezetni. Hát tavaly előtt értesültünk, hogy nem előttünk
fog elmenni, a Bartók Béla utcán Borbányára viszik ki, és a válasz annyi volt, hogy ezeket a
szikkasztóárkokat megmélyítették, körülbelül nekem így eddig ér. Nem megoldás, mert amikor
megfagy a talaj, összegyűlik a víz, aláfolyik. Vissza a házak alá a csapadékvíz, de nagy esőnél is. Kihívjuk
a tűzoltót, nem tudnak mit kezdeni, mert nincs hova tenni a vizet. A szippantó kocsi már ebben az évben
kétszer volt kint. Az a kérésünk, - hogy minden lakó aláírta egyébként az utcában, hogy nem egy olyan
nagy távo lság, nem létezik, hogy nin~sen annyi a pénze a városnak, hogy ez megoldódna, mert hát
nekünk terméskőből van a falazat, de ázik felfele, mert a víz az olyan, oda folyik, ahol lejt. Sajnos, ahogy
töltötték az útalapot hozták mindig és mikor szilárdút lett az utcán, az úttesten akkor az magasabban
van mint a járdánk és így nem folyik el, illetve megáll a víz . Hát ennyi lenne leginkább, ami nagyon fájó,
hogy nem kapunk ehhez segítséget, mert mondom máskülönben olyan mélyek azok az árkok, ha jó
belepi akár bele is mehetnek a gyerekek amikor játszanak. Ez lenne az egyik. A másik ped ig, a felüljáró
miatt az utcánk ugye zsákutca lett. Onnan való kijárás csak a járdán történik, a Vá ci Mihály út sarkán
kisajátították a lakást, elvitték a járdát. Azóta nincs járda, illetve itt van egy ilyen kavicsos valami, amit
akkor csináltak. Októberben, novemberben felfagyott, úgy járunk csak. Most csináltak bicikliutat, ott
megy el, nagyon szép . Örülünk is neki, de úgy lett volna jó, hogy ha lámpától a Debreceni út 98. számig
megcsinálják a járdát. Hát most úgy járunk, hogy csak átlépünk. Pallón is jártunk, mert olyan gödröt
csinált ak oda. A fe lüljáró miatt a parkosításhoz volt egy olyan Békeliget, nem kívánjuk vissza . Azért
most is úgy van, hogy egyrészét a fűnek lenyírták, a többi ott van . Nem tudom, hogy az elektromos
elosztó környéke az kihe z tartozik, de ott rendszerint ilyen magas a fű körben. Az felüljáró lábánál van.
Hát azt is.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Akkor kérdezem a munkatársaimat, Pató István
osztályvezető

urat. Kérem, hogy reagáljon a felvetésekre.
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Pató lstván :(városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető) A Hölggyel mi folytattunk levelezést
a csapadékvízelvezetés kérdésében . Gyakorlatilag azt a választ kapta tőlünk a Hölgy, nyilván nem
ugyanaz a műszaki megoldás, ha elvisszük a vizet mindenhonnan, illetve, ha próbáljuk helyben tartani.
Azt kell látni, hogy a mostani tervezési előírások bennünket is arra köteleznek, hogy lehetőség szerint
záportározókat tervezzünk, és a vizet helyben tartsuk. Ennek az eredménye lesz az, hogy ott a meglévő
csapadékcsatornát, árkot vizsgáltuk felül és a NYÍRVV-s kollegák ezeket az árkokat mélyítették meg és
készítették el. Azt kell látni - szerintem Ön is látja, és nagyon sok mindenki látja, - hogy időszakonként
olyan intenzív csapadékvíz van a városban egy nagyobb esőzés esetén, hogy gyakorlatilag itt a
városban, ahol zárt csapadékvízcsatorna van, áll a víz az utcán. Magyarán nekünk nem lehet célunk,
hogy minden vizet zártcsatornába vigyünk mert attól a pillanattól kezdve ezek a csatornák teljesen
kezelhetetlenek lesznek. Tehát mi egyre inkább ezeket az előírásokat fogalmazzuk meg a tervezők felé,
akiknek egyébként e szerint kell tervezni is, hogy lehetőség szerint helyben tartsuk a vizeket. A TOP-os
előírások kifejezetten előírják részünkre, hogy olyan műveket építsünk, ahol a vizet helyben tartjuk.
Tehát ennek szellemében válaszoltunk Önnek, illetve épült ki az az árok, amit először nem sikerült
megépítenünk mert ha jól emlékszem Ön nem hagyta, hogy folytassuk az építést. De aztán végül csak
sikerült megvalósítanunk. Arra a területre válaszolva nyilván az EON felé jelezni fogjuk, hogy a területét
tartsa rendben. Köszönöm .

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. A Hölgynek mondom, mivel lej árt az idő, írásban
azt javaslom küldje meg nekem és mindenre válaszolok, ami még kimaradt. Köszönöm szépen . Most
már nincs lehetőség, küldje el legyen szíves levélben. Így van, köszönöm szépen. Ki a következő
jelentkező? Parancsoljon .

Sitku lldikó :(nyíregyházi lakos) Üdvözlök mindenkit. A Tünde utcán dolgozom a Dunapackná l. Végig
hallgattam a sok rosszat és csatlakozom Polgármester úr első szavaihoz, hogy emeljük ki a pozitívumot.
Szeretném tényleg így a Tünde utca, illetve a borbányai lakosok nevében megköszönni azt, ami
Borbányán az utóbbi időben történt ez nagyon jó, hogy felújították a Tünde utcát az ott lévő cégeknek
ez egy hatalma s siker, hogy végül tudunk közlekedni. Manapság sokat beszélünk a sportról és ennek a
pozitív hatásáról. Én, mint kerékpáros, személy szerint és az ott dolgozó emberek nevében is nagyon
nagyra értékeljük, hogy a kerékpárút megépült. Én Európában már sok helyen kerékpároztam
Ausztriában, Hollandiába, Horváthországban és ez egy nagyon nagy fejlődés Magyarországon és főleg
Nyíregyházán, hogy most már mi is részesei vagyunk annak, hogy nem csak háztól-házig tudunk
biciklizni, hanem tényleg nagyobb utakat is be tudunk járni, ugye akár csak most már a Tokaji utat
nézve. Az, hogy Borbányáról össze lesz most már kötve a Kállói út, illetve a Debreceni úton a városi
közlekedés az egy nagyon pozitív dolog ilyen szempontból úgyhogy reméljük, hogy a Kállói úton is
időben befejeződik a kerékpárútnak kivitelezése, és megkezdődik annak használata . Ugyanis mivel én
a Dunapacknál dolgozom, itt nap mint nap sebesültünk azzal, hogy nem tudtak a dolgozók
kerékpározni. Tehát ott a teherautók között akkora forgalomban ez többször életveszélyes volt, és volt
is halálos baleset ebből, úgyhogy minden ott dolgozó nevében és minden kerékpáros nevében én csak
a pozitívumot tudom ezzel kapcsolatban kiemelni. S én látom, hogy dolgozóink, illetve tényleg a Tünde
utca egyéb telephelyein dolgozó emberek mekkora örömmel vették ezt birtokba, és mennyire jól
tudjuk ezt használni. Én csak ennyit szerettem volna pozitívumként elmondani, és köszönöm a
figyelmet.
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Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Hát én nagyon-nagyon köszönöm nem is a konkrétumokat, hanem
azt, hogy ilyen pozitívan, egészséges pozitív szemlélettel sokat segít nekünk abban, hogy ne ilyen
öntipró, sötét gondolatokkal, magunkba fordulva menjünk majd in nen haza. Kinek van még közérdekű
bejelenteni valója? Először! Van-e valakinek bejelenteni valója másodszor? Akkor még? Hát maga már
volt! Akkor harmadszor mindenkinek megköszönöm a részvételt, és a felvetéseket, amiket mindent
megígérem pozitívan fogadunk és amit tudunk megteszünk. A Hölgytől várjuk az írásbeli egyéb
felvetéseket. Köszönöm a képviselőknek, a közgyűlés tagjainak, hogy jelen voltak, és mindenkinek jó
egészséget, vidámságot, természetes örömöt kívánok minden napra.
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