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én megtartott közmeghallgatásáról 

 

 

Helye:  Közösségi Ház emeleti nagyterme  

 (Mezőkövesd, Szent László tér 24.) 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester  Vámos Zoltán alpolgármester 

Csiger Lajos (később érkezik) Csirmaz József  

Csirmaz Zsolt    Bajzát Melinda 

Malatinszky Károly    Molnár Istvánné 

Nyeste László    Takács József  

Fügedi Richárd Alex  

 

  

Igazoltan maradt távol:   Jámbor Márk István                      

 

 

A lakosság részéről megjelent kb. 80 fő érdeklődő állampolgár 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester köszönti a közmeghallgatáson lakosság részéről megjelent 

érdeklődőket, valamint a Képviselő-testület tagjait. Megállapítja a határozatképességet, jelen 

van 10 fő képviselő. Jámbor Márk képviselő jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt a 

mai közmeghallgatáson nem tud részt venni. Elmondja, hogy a képviselő-testület 167/2015. 

(VIII.26.) határozatában döntött arról, hogy 2015. november 19-én közmeghallgatást tart. 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Csirmaz József és Csirmaz Zsolt képviselő urakat. Ismerteti 

a meghívó szerinti napirendet. 

 

 

N A P I R E N D :  

 

 

1.)Tájékoztató az Önkormányzat elmúlt egy évben végzett munkájáról és a 

további tervekről 

       Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester 

 

2.)  Lakossági indítványok, vélemények, javaslatok 

 

 

 

1.)Tájékoztató az Önkormányzat 2015. évben végzett munkájáról és a 

további tervekről 

 

 
Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy a közmeghallgatást az önkormányzati törvény 

kötelező jelleggel írja elő, melynek egyik szerepe, hogy a településvezetés beszámoljon az 



2 

 

elmúlt évben elvégzett munkáról, és lehetőség van arra is, hogy a lakosok elmondhassák 

véleményüket, észrevételeket, javaslatot tehessenek.  

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a közmeghallgatást követően a képviselő-testület ZÁRT 

ülésen folytatja az ülést, melynek napirendje: „az ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0022 azon. sz., „A 

Zsóry-fürdő komplex fejlesztése, gyógyászati és új élményelemekkel való bővítése” projekt 

szállítóinak kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében című előterjesztés.  

 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy  Pető Istvánné elhunyt.  2004. májusától a Kulturális és 

Egészségügyi Bizottság tagja volt, majd 2006. - 2010. között a Képviselő-testület tagjának 

választották, és  2010. évtől haláláig Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság külső 

tagja, valamint a Városszépítő Egyesület tagja volt.  Kéri, egy perces néma felállással 

emlékezzenek meg róla. A jelenlévők egy perces néma felállással emlékeztek meg Pető 

Istvánnéról.     

 

(Csiger Lajos képviselő megérkezik, a képviselő-testület létszáma 11 főre emelkedett)  

 

Ezt követően a számok tükrében mutatja be a 2015-ös év történéseit. Ezen belül kitért a 

népesedési adatokra, a testületi munkáról is mond néhány gondolatot, szól a pénzügyekről, a 

városfejlesztés, ill. városüzemeltetésről, jövőbeni tervekről, ill. elnyert pályázatokról, 

beruházásokról, szervezeti változásokról, szociális ellátásról, egészségügyről. Tájékoztatást ad 

a közfoglalkoztatás helyzetéről, a START munkaprogramról, a városi rendezvényekről,  a 

sport sikerekről.  

 

 

A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

 

2.)Lakossági indítványok, vélemények javaslatok  
 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy először a lakosság részéről előzetesen 

felmerült kérdésekre szeretne válaszolni.   

 

 

 

Dudásné Kiss Mária Nagy P.u.6. sz. alatti lakos kérdéseit ismerteti: 

 

 

1.) A 2013. november 14-én a közmeghallgatáson írásban feltett kérdésekre miért nem 

kapta meg a nyilvánosan megígért írásbeli válaszokat?  

 

  

Dr. Fekete Zoltán polgármester úgy gondolja, hogy ott minden kérdésre megadta a választ, 

hogy írásban miért nem ment ki, nem tudja, meg fogja nézni a jegyzőkönyvet.  

 

 

2.) Nagyon örülünk  annak, hogy a FIDESZ-KDNP Kormány átvállalta önkormányzatunk 

adósságainak egy részét. Ez vajon azt is jelenti, hogy az önkormányzati ingatlanokat 

már nem terheli jelzálog?  
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Dr. Fekete Zoltán polgármester erre a kérdésre röviden tud válaszolni, hogy az önkormányzati 

ingatlanokat nem terheli jelzálog jog.   

 

 

3.) A Mezőkövesdi Újság 2015. november 5-i száma úgy számolt be a Pandora Zsóry 

apartmanok átadásáról, mintha az üdülőkomplexum önkormányzati beruházásként 

valósult volna meg, holott az magánszemélyek tulajdonában van. Az igaz, hogy az 

önkormányzat adta el a telket potom pénzért, amint az is igaz, hogy a magánberuházás 

az önkormányzati Zsóry-fejlesztéssel párhuzamosan zajlott – egymás 

tőszomszédságában – ámde tisztességes dolog a kettőt így összemosni?  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az önkormányzat számlájára 

61.150 eFt került átutalásra a „telek potom pénzért történő eladásával” kapcsolatban.  

Polgármesterként elmondja, hogy minden fejlesztésnek, ami a városban történik, örülnek, 

hiszen a város fejlődik.  

 

 

4.) A tisztelt városvezetés nem érzi úgy, hogy alaposan rászedték ezzel a Pandora üggyel? 

Ráadásul a grémium még ahhoz is hozzájárult, hogy – horribile dictu – egy ilyen 

rosszhírű, mindent adó” mitológiai perszónáról közterületet nevezzenek el.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy örül, mert az idegenforgalmi  

adóbevétel jobb lesz, a vendégek amennyiben jól érzik magukat, vissza fognak jönni. A 

Pandora  névvel kapcsolatban elmondja, hogy „Egy nap Pandóra kíváncsiságból kinyitotta a 

szelencét, amiből az emberiségre szabadult az összes csapás ( betegség, bánat, szegénység, 

bűn, stb.) Pandóra megijedt és gyorsan lecsapta a szelence fedelét, amiben egyedül a remény 

maradt benn. A világra szenvedéssel teli időszak köszöntött, míg Pandóra, vagy valaki újra ki 

nem nyitja a dobozt, hogy a remény is kiszabaduljon”.  Nem tudja, hogy a levélíró honnét 

vette az általa leírtakat.  

 

 

5.) Igaz-e, vagy csak pletyka, hogy bizonyos privát vállalkozások időnként közpénzből 

finanszírozott közmunkásokat dolgoztatnak?  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester a pletyka nem igaz, ha gondolják tegyenek bejelentést a 

hatósághoz.  

 

 

6.) A Közösségi Ház udvarán lévő oszlopszerű kémény tetején egyre szaporodnak az 

antennák. Származik ebből önkormányzatunknak bevétele? Kérjük a városvezetést, 

hogy megbízható szakemberekkel vizsgáltassák meg, hogy esetleg nincs-e ott egy-két 

kakukktojás.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy felhívta a Közösségi Ház 

igazgatóját, és közölte, hogy a kéményeken, ill. a felszerelt antennákon nincs „kakukk tojás”. .  

 

 

7.) A városvezetés ismét ingyenesen adott át egy ingatlant (2571 hrsz) ezúttal a Szent 

László templom közelében, református templom építése céljából. A Katolikus Egyház 

visszakapja azt az ingatlant, ahol jelenleg áll a Református templom?  
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Dr. Fekete Zoltán polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az önkormányzat a Jézus 

Szíve Templomnak 6.000 m2 területet adott 2006. évben. A Református Egyház 1917-ben 

vásárolta azt a területet, ahol most a templom áll. Adásvételi szerződéssel került a 

tulajdonukban, ami a földhivatali nyilvántartáson megtekinthető. 

 

 

8.) Végezetül: mindannyiunk számára megfontolandók kormányfőnk szavai, melyek szerint 

„A keresztény identitás fontossági sorrendet rajzol ki: először is felelősek vagyunk a 

gyerekeinkért, aztán a szüleinkért, majd a lakóhelyünkért, aztán jön a hazánk, és utána 

jöhet minden más.  

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester a levélíró által megfogalmazottakkal  maradéktalanul egyetért.  

 

 

 

Pécsiné Urbanovics Márta Mátyás király u. 150. 

 

1.) Szeretné megtudni, hogy Mezőkövesd város közigazgatási határai mettől-meddig 

tartnak? Szeretné tudni, hogy aki a Mátyás király út 150. sz. alatt lakik, az 

mezőkövesdi lakosnak számít-e? A város határait táblák jelzik, ám, ha gyorsabban 

megy, akkor megbüntetik, mert városon belül ment. A díszkivilágítás, zászlók, virágok 

elhelyezése csak a Bogácsi út és Egri út között érvényes? A járda tisztítógép, hókotró, 

nyáron a locsoló autó is csak e két utca közötti részen dolgozik. A locsoló autó pl. a 

MOL kúton tankol, de a vizet csak a Bogácsi úttól engedi ki. A hókotró sem teheti le a 

lapátot csak a Bogácsi úttól, pedig ezek a távolságok nem több kilométerek. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy természetesen a levél írója is 

mezőkövesdi  lakosnak számít, ill. érezze annak magát. Tájékoztatja, hogy a zászló 

használatáról, ill. a  díszvilágításról az önkormányzatnak van egy rendelete. A város sok útján 

nincs zászló és díszkivilágítás elhelyezve. A rendelet csak a Bogácsi út – Veréb út közötti 

főutcai szakaszra vonatkozik. Felhívta  a Városgazdálkodási Zrt figyelmét, a járda tisztítógép 

és a locsoló autó azon a területen is végezze el a munkát. Az említett problémáért elnézést kér, 

és igéri, hogy a jövőben nem így lesz. A hókotróval kapcsolatban elmondja, hogy a „Nyárádi 

út” a Mátyás király út azon szakasza a Közútkezelő fenntartásában van. Amennyiben a 

Közútkezelő nem végzi el a munkát, akkor az önkormányzat el fogja végeztetni.   

 

 

2.) Másik problémája az út szélén futó vízelvezető árok tisztítása, karbantartása. Ez már 

nem a város területéhez tartozik, a Közútkezelőé. Ha a Temetőnél levágják a zöld 

növényt, de nem takarítják, szedik fel, természetesen nem folyik el a csapadékvíz.  

Mi, feljebb lakók hiába próbáljuk az árkokat tisztítani, nincs lejtése. Őszintén azt 

várja, hogy valami kár történjen, és akkor történik végre valami. Az útról még a 

kavicsot is belesöprik tél végén, mert ott eltűnik. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester a vízelvezető árok tisztítása szintén a Közútkezelőhöz 

tartozik. A Temetőnél a zöldnövények, ill. a síkosság-mentesítésre használt kavics 

összetakarítására, oda fognak figyelni, és fel fogja hívni az illetékes figyelmét.  

 

 

3.) A következő, amit meg szeretne kérdezni az a Temető úttal kapcsolatos. Ez az utca 

vezet a műfüves sportpályához. Ezen az után igen csak megnőtt a forgalom, és a  nagy 

buszokon és sok személygépkocsin kívül a gyalogos forgalom is. Kátyúzhat és szemetet 
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is szedhet mások után, ha a környezetére igényes. Az utca lassan csak az ott lakók 

jóindulatú tevékenykedése miatt használható minőségű. Egyszer a fociklub tagjainak 

autói alatt történik gond, és talán akkor ez az út is javításra kerül. Miért kell 

megvárni? A közmunka programba nem lehetne becsatlakoztatni? 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester a vezetékcsere meg van rendelve a TIGÁZ-tól, és amennyiben 

a munka befejeződik, akkor fog megépülni az út.  Kis türelmet kér, ha megtörténik a vezeték 

lefektetése az útfelújítás is meg fog történni.  

 

 

Vaszilkó Rudolf Szőlő u. 52.  

 

Ribizli út – Barack út kereszteződésében található esővíz árok hídja túl keskeny. Azon 

biztonságosan kifordulni kombájnnal, vagy aszfaltszállító kocsival nagyon nehéz. 

Előfordult, hogy beleestek az árokba, vagy a szembelévő kerítést sértették meg. 

Számukra ez az egyetlen járható útvonal. Ezen az útvonalon már az alacsonyra tett 

telefonvezetékeket szaggatják le. Számukra is jár a biztonságos közlekedés feltételeinek 

biztosítása, ezért kérik a híd egy méterrel való meghosszabbítását. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy levélíró ingatlana lakóövezetben 

található, ahová rajta kívül senki más nem jár be nehéz járművel. Nem biztos, hogy az utak 

arra készültek, hogy nehéz járművek járjanak rajta. Türelmet kér, de nem valószínű, hogy 

hidakat fognak építeni kombájn miatt, ugyanis hivatalosan bejelentett telephely azon a 

területen nem található. 

 

Téglás Lászlóné Mátyás király u. 245.  

 

A Mátyás király út – Szent Imre Általános Tagiskola utáni részen is sor került a 

lámpatestek cseréjére. Sajnos olyan rosszul, illetve össze-vissza állították be a 

világítást, hogy a páratlan oldal, ahol a lámpaoszlopok is vannak, valamint a 

kerékpáros- gyalogos forgalom is zajlik, elfogadhatatlanul sötét. A túloldal viszont, 

ahol sem kerékpáros, sem gyalogos forgalom nincs, remekül meg van világítva. Az ott 

élőknek az udvari lámpát sem kell felkapcsolni, mert még oda is jut a közvilágításból. 

Felhívja a figyelmet, hogy a páratlan oldalban elég komoly forgalom zajlik. A régi 

tűzoltó pályáról itt jönnek a gyerekek, sokszor focilabdát rugdosva. Kéri, hogy 

észrevételét szíveskedjenek figyelembe venni és intézkedni arra vonatkozóan, hogy 

rendesen legyen megvilágítva az az oldal is, ahol a tényleges forgalom zajlik.   

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy talán már ma, vagy holnap a 

lámpák beállítása meg fog történni, folyamatosan járják a várost, ahol probléma van 

korrigálni fogják.  

 

 

Kölcsey Ferenc utca 1-40.sz. lakói az alábbi kéréseket terjesztik  elő:  

 

1.) A közvilágítás cseréje megtörtént, de az ígéretek ellenére 4 db oszlopon nem történt új 

szerelés. (Az összes környékbeli utcában minden oszlopon van lámpatest!) Így az utca 

ezen szakasza még sötétebb lett, hiszen az új lámpatestek nem sugároznak annyi fényt, 

mint a régiek.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester tájékoztatja a Kölcsey Ferenc út lakóit, hogy a lámpatestek 

felszerelése megtörtént.  
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2.) A csapadékvíz elvezetése súlyos, visszatérő gond. A víz a házak előtt áll meg, 

problémát okozva az ott lakóknak. (A környező utcákban ez nem gond, megoldott, de 

pl. a Veronika utcában, már sokadik alkalommal oldják meg.) Az úttest (korábban új 

aszfalt burkolatot kapott) jóval magasabb a szintkülönbség a járdától. Így a víz a 

járdán áll meg, amelyet lehetetlen használni, kénytelenek vagyunk az úttesten 

közlekedni, ami igen veszélyes. Bár lakó- és pihenőövezet táblával védett az utca, de 

sajnos nagyon sokan nem tartják be a KRESZ előírásait.   

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy 2016. évben az egész város területén 

elindítják a csapadékvíz elvezetési rendszer kiépítését, ami előre láthatólag a problémát meg 

fogja oldani. Először a befogadót kell megépíteni. A beruházás 400 MFt-ba fog kerülni.  A 

Kánya-pataktól a Mindszenty J. útig fog a csapadékvíz elvezetés megújulni. Türelmet kér, 

hiszen ez nem két éves probléma, hanem 40-50 éve áll fenn. Jövőre el fog készülni a végleges 

megoldás.  

 

 

 

Bollók Józsefné Nagy P.u. 14.  
 

Hozzászólásában elmondja, hogy a matyó népviselet a kultúra része. Tény, hogy mindig van 

igény rá, és reméli a jövőben is lesz. Új ruhákat készítenek, de ez nem elég, és nem megfelelő. 

Nagyon drága, sok a karbantartása. Sajnálatát fejezi ki, hogy a matyó menyasszony nem 

megfelelően volt felöltöztetve a szentistváni településen. Matyó menyecske éjfél után nem 

volt menyasszonyi ruhában. Kéri, hogy ne engedjék, hogy ilyen megtörténjen. Öröm számára 

hogy kis matyó lányok is táncoltak. Őrizzük a hagyományt. Hímzéssel a városban nem 

dicsekedhetünk. Hány népművész mester van a városban, és a   Népművészeti Egyesület 

milyen segítséget adott a népművészek számára?  Hol vannak a népművészek? Véleménye 

szerint nem elegendő kiírni a tanfolyamokat, de hogyan tovább, ki viszi tovább a munkájukat, 

ki segíti őket. Kéri a város és a járás kiváló vezetőit, hogy országosan alakítsanak egy matyó 

szövetkezetet, ahol a  kultúra tovább lenne folytatva.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy a jelenlegi képviselőasszonyok 

nem hordták már a matyó ruhát. A Matyó Népművészeti és Háziipari Szövetkezetet újra 

indítani sajnos már nem lehet, mert az ottani dolgozók sikeresen széthordták, akinek benne 

volt a részük. Olyan szövetkezetet már  nem lehet elindítani.  Igaza van, hogy tenni kell, a 

Matyó Egyesület is teszi a dolgát, de ígéri, hogy minden segítséget meg fognak adni.  

 

Papp István Liszt F.u.  
 

A határból a házak alá vezették a vizet, amikor nagyobb eső van, gumicsizmába tudnak csak 

közlekedni. Hetekbe telik, mikor az árokból elszivárog a víz. A Liszt Ferenc utca 3 az egész 

utca vizét gyűjti össze. Kérdezi, hogy kell-e még 30 évet várni, hogy meghallják a kérését, 

mert ígéret volt, csak cselekedet nem.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester ígéri, hogy nem kell 30 évet várni. Elmondja, hogy a vizet 

egyik utcából átvezeti a másikba nem éri meg, mert a problémát nem oldja meg. A területnek 

(a Dózsa György út – Mátyás király út  – Kodály Zoltán út) elkészültek a teljes vízelvezetési 

tervei. Pénz kérdése, de jövőre 400 MFt-ot tudnak erre biztosítani.  
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Lengyel Lászlóné József A.u.28.  

 

 

Közmunkával kapcsolatban elmondja, hogy rossz a kivitelezés, a dolgozók zsebre tett kézzel 

ültek az utcán, és beszélgettek,  nem igazán csináltak semmit.  Kérdezi, hogyan történik  a 

dolgozók ellenőrzése? Véleménye szerint közmunkával nem egy munkát lehetne 

megcsináltatni. Csapadékvíz elvezető kiépítése során eltörik a járdalapokat, és senki nem 

ellenőrzi őket. Idősek Napjával kapcsolatban elmondja, hogy nagyon szép és megható volt a 

műsor, de az ajándék kívánni valót hagy maga után, mivel a fonott kalács csak egy fehér 

neylon szatyorba volt bele téve. Miért nem lehetett szépen becsomagolni? A jelenlévő idősek 

közül mindenki kapott kalácsot, de mi lett azokkal, akik nem tudtak eljönni, azok nem kaptak 

akkor? Az emberek kapcsolatát kellene jobban erősíteni véleménye szerint.  

Szociális helyzettel kapcsolatban elmondja, hogy sok család él önkormányzati segélyből. 

Kérdése, hogy folytatnak-e ellenőrzést?   

A Főtér takarítását említi meg, amit lát, embereket meg kell szólítani. Kéri, hogy figyeljenek 

egymásra. Ne legyünk közömbösök egymás iránt. Szerinte az önkormányzatnak van egy 

rendelete a falfirkálásra. Azokat, akik firkálnak meg kell büntetni, nem lehetünk közömbösek 

ezzel szemben. Közbiztonsággal kapcsolatban elmondja, hogy a gyalogátkelőhely előtt 3-4 

személy várakozik, aki szeretne átmenni a másik oldalra, de a gépjárművek nem állnak meg.  

Repülőtérrel kapcsolatban kérdezi, hogy mi történt, mert semmi konkrét dolgot nem tud. 

Érdeklődik, hogy az Alkotmány u. 2. sz. (volt Hungária Étterem)  épülettel mi fog történni, 

vagy az önkormányzatnak annyira jó a gazdálkodása, hogy ezekre nincs szükség? El kellene 

mondani a nyilvánosság előtt, hogy mit próbáltak, vagy mit nem. Amennyiben jó javaslatot 

tesz valaki, kéri fogadják meg. A képviselő-testületi tagokkal kapcsolatban elmondja, hogy 

több esetben keressék meg a körzetükben lakókat, becsüljék meg a lakosságot. Erősíteni kell a 

képviselőknek a kapcsolatát a lakosokkal. Sok helyen nem is ismerik a képviselőjüket. 

Szeretné, ha a következő közmeghallgatáson többen vennének részt a lakosság részéről. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester válaszában a közmunkaprogrammal kapcsolatban kifejti, hogy  

akin  zöld mellény van, az nem biztos, hogy közmunkás. Közmunkás soha nem aszfaltozik. A 

közfoglalkoztatásban dolgozó emberek most ismerkednek a munkával. A városban a program 

keretében sok dolgot meg tudtak csinálni ingyen, mert az állam támogatta, amire nem lett 

volna lehetőség. Azért közmunkás, mert megáll, és nem vállalkozó. Ha nincs türelmünk 

hozzá, akkor segélyből fognak megélni. Ha lassan is, de értéket teremtenek. Türelemmel kell 

lenni az emberekhez. Azok az emberek, akik a programban dolgoznak, értéket teremtenek, 

nagyobb türelem kell hozzájuk. Munkavezetőt nem lehet kijelölni, mert az lesz az első, aki 

elmegy. Örül, hogy részt vehetünk a közmunka programban és munkával szerezzék meg a 

jövedelmet és ne segélyből éljenek. Idősek Napját azért szervezik meg,  hogy az időseknek a 

világnap alkalmából ajándékot adjanak, tiszta neylon szatyorba. Az adományozók úgy 

gondolták, hogy annak adnak kalácsot, akik eljöttek. Világ pénze nem lenne elegendő, ha 

mindenkinek a házhoz vinnék az ajándékot. Karácsonykor fognak az öregekre gondolni. Az 

országban nem sokan élnek szociális segélyből. El kell menni közmunkára, és akkor nem 

szociális segélyből kell élni. A Főtér takarításával, ill. falfirkálással kapcsolatban elmondja, 

hogy minden épülethez nem lehet őrt állítani.   

Közbiztonság : zebrán nem áll meg az autó az szabálysértés, be kell tartani a kreszt. 

Repülőtér: nem azt mondták, hogy 2015. végére megcsinálják. A hasznosításért mindent 

elkövetnek. Jelenleg is tárgyalások zajlanak. Hungária étteremmel kapcsolatban igaza van, 

jogi vitái vannak az önkormányzatnak, addig míg bírósági szakértők el nem végzik a dolgot, 

addig nem lehet hozzányúlni. Közmunkaprogram keretében megkezdik az épület felújítását, 

hasznosítását.  

Képviselőkkel kapcsolatban elmondja, hogy nem főállású képviselők, munkájuk és családjuk 

van. Az, hogy nem tartják a kapcsolatot a lakossággal az nem igaz. Nagyon sok problémával 

keresik meg őket is a lakosság részéről. Tudomásul kell venni, hogy a képviselőnek nincs 
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magánélete, mert mindenhol megtalálják az állampolgárok. Nem sok értelmét látja, hogy 

különböző fórumokat hozzanak létre. Ez működik, ezzel semmi gond nincs. A 

közmeghallgatáson nincsenek sokan, egyébként a városban nincs olyan probléma, amit 

hangos szóval el kell mondani. Megjegyzi, hogy tessék szólni a szomszédnak, hogy jöjjön el. 

Felhívja a figyelmet, hogy a Mezőkövesdi Újság 2 hetente minden állampolgárhoz eljut, 

vannak fórumok, ahol közvetlenül elmondják a problémájukat. Meggyőződése, ha probléma 

lenne, még a folyóson is lennének és hangos szóval mondanák el a problémájukat. Abban 

igaza van, hogy tenni kell, hogy közösen együtt haladjunk, és együtt dolgozzunk, ne legyen, 

hogy ne köszönjünk egymásnak az utcán. A városban olyanok laknak, akik szeretik a másikat, 

vannak közös rendezvények, közösen csinálnak valamit az utcán. Reuma Club összejövetelén 

volt kb. 150 fő vett részt, és nagyon jól érezték magukat.  

 

Hindulák Lajos Bezerédi út 4. 

 

Hozzászólásában elmondja, hogy a  Széchenyi út  – Ady E. úthoz rendőrlámpa elhelyezésére 

lenne szükség, ami kb. 10 MFt-ba kerülne. Nem hiszi el, hogy nem fér bele az önkormányzat  

költségvetésébe. A Rendelőintézet épülete nagyon szép lett, de a tüdőgondozót legalább be 

kellett volna festeni. Nincs betegváró szék, ami nagyon bosszantja. Tudomása van róla, hogy 

a vasútállomás felújításra fog kerülni. Javasolná a peron megemelését, mivel nagyon nehéz 

felszállni a vonatra.  A Hadnagy úti Sportcentrum nagyon szép, a kerékpárút a senki földje 

mellett van, ahová lámpa felszerelését és fák ültetését javasolja. Problémaként említi meg, 

hogy a Bogácsi úton megáll a víz. Kérdezi, hogy a tavalyi évhez hasonlóan az idén 

elszállításra kerül-e a zöldhulladék? Buszpályaudvarhoz szeméttároló kihelyezését kéri.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy abban igaza van, hogy a  

Széchenyi úti kereszteződéshez közlekedési lámpákat kellene felszerelni, ami 40 MFt-ba 

kerül, forgalomtechnikai szervezést kell, hogy igényeljen, mert a forgalmat feltorlasztja. Ez a 

Közútkezelő Kht kezelésében van, akivel felvették a kapcsolatot, és ha lesz pályázat, be 

fogják nyújtani. Tüdőgondozó állapotával kapcsolatos hozzászólásában igaza van. A pályázat 

viszont nagyon szigorúan veszi, és a pénzt, amit esetleg megnyerünk, kizárólag csak arra az 

épületre szabad felhasználni, különben vissza kell fizetni az egész támogatást. A pályázati 

pénzhez 89 MFt-ot pluszba  hozzá kellett volna tenni. Vasútállomással kapcsolatban 

elmondja, hogy  nem felújításra kerül, hanem lebontásra. A peronnal kapcsolatban igaza van, 

majd jövőre átépítik. Hadnagy úttal kapcsolatban a faültetés a legolcsóbb, ha kész lesz, akkor 

lesz szép. A Bogácsi úton az aszfalton lévő bordákat el fogják tüntetni jövőre.  

 

Pető László Ady E. úti lakos  
 

Hozzászólásában elmondja, hogy mindenkinek igaza van, az Ady E. úton megcsináltatta a 

járdaszegélyt, amihez a város hozzájárult. Nagyon nehéz, hogy a közmunkák hogyan 

alakulnak. Ez attól függ, hogy ki hogy áll a közmunkához. A képviselők iránti bizalmatlanság 

érződik, igaz sokan meg sem próbálnak kapcsolatba lépni velük. Van néha alapja a 

bizalmatlanságnak. Ady E. úton lévő artézi kutat  kiemelt beruházásnak tekintik. El lehet 

kerülni a szivattyús megoldást, és működni fog a kút. Amennyiben van értelme, tovább fogják 

javítani. Komplett elképzelésen is gondolkodott. Az idős emberek személyesen pénzt is 

felajánlottak a kút helyreállítására. A középkorú jól húzó réteg hiányzik. Vízelvezetéssel 

kapcsolatban egy mérést el lehetne végezni, amit a közmunkások meg tudnának csinálni. A 

lakosság közvilágítási lámpát kérne arra a területre, természetesen ahogy a fejlesztési program 

engedi. Köszöni a lehetőséget és az elvégzett munkát. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester a felvetett artézi kút ügyében elmondja, hogy az Ady E. úti 

kutat szeretnék megcsinálni, nem véletlenül mérték fel, hogy a Jegenyesoron a vízelvezetést 

hogyan lehet megcsinálni.  400 MFt-ba fog kb. kerülni.  Nincs szükség arra, hogy az 
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emberektől vegyenek el pénzt az artézi kutak felújítására. Táncsics úti lakók is kértek 

közvilágítási lámpát és meg is kapták. Ígéri a problémát megoldják.  

 

Megköszöni a figyelmet, és a türelmét annak , aki jelenlétével megtisztelte a 

közmeghallgatást.  

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzik el, így megköszöni a részvételt, ill. vélemény- 

nyilvánításokat, és a közmeghallgatást 19.30 órakor berekesztette.   

 

 

 

K.m.f.  

 

 Dr. Jakab Orsolya       Dr. Fekete Zoltán  

  jegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

  Csirmaz József       Csirmaz Zsolt   

  települési képviselő       települési képviselő  


