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A közmeghallgatást Szalay Ferenc polgármester vezette. 
 
A Polgármesteri Hivatal részérıl a közmeghallgatáson jelen volt: 
Hegedős János, Kéri József, Dr. Rácz Andrea, Szutorisz-Szügyi Csongor 
igazgatók, Szőcs Miklós a Közterület-felügyelet vezetıje, Pataki Ferenc 
fıépítész, Csikós Sándor, Dalocsáné Terenyei Ágnes, Fodor György, Dr. 
Lédeczi Barnabás, Ráczné Terenyei Márta, Simon Gábor osztályvezetık  
 
A jegyzıkönyvet vezette: Kissné Vincze Erzsébet osztályvezetı 
 
Szalay Ferenc köszöntötte a közmeghallgatáson megjelenteket, majd 
tájékoztatást adott arról, hogy a hatályos Szervezeti és Mőködési Szabályzat 72. 
§ (5) bekezdése alapján a közmeghallgatáson a megjelentek 3 perces 
idıkorlátozással fejthetik ki véleményüket közérdekő kérdésekkel kapcsolatban. 
 
Az SZMSZ 72. § (6) bekezdése alapján a Közgyőlés tisztségviselıi és a 
képviselık a feltett kérdésekre lehetıleg a közmeghallgatáson szóban, de 
legkésıbb 15 napon belül írásban kötelesek válaszolni. 
 
Kérte a megjelenteket, hogy az általuk megállapított sorrendben kezdjék meg a 
hozzászólásokat: 
 
Hofgárt György 
 
2007. évben már felvetette a közmeghallgatáson, hogy a Bimbó utca végén van 
egy „második berlini fal”, amit le kellene bontani. A fal mögött tereprendezési 
munkálatokat végeztek, de a fal megmaradt. Most úgy tőnik, hogy a Bimbó 
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utcának mintha ott lenne a vége, vagyis nem vezet sehova. Sokszor kérdezték 
már a járókelık, hol folytatódik az utca. A válasz az, hogy a nagy falat meg kell 
kerülni, és utána folytatódik az utca tovább, ahol egyébként a szemetet is 
lerakják. Jelenleg út épül az emeletes házakhoz. Kérte a fal megszüntetését.  
A másik probléma a Liliom utca vége. Van egy nagy terület, aminek nem ismert 
a tulajdonosa. Többször érdeklıdött már a tulajdonos iránt, de senki nem tudott 
választ adni. Egész nyáron ott virított rajta a parlagfő, senki nem kaszálta le. 
Javasolta, hogy közhasznú munkásokkal kaszáltassák le a parlagfüvet, és a 
munkadíjat számlázzák le annak, akié a terület.  
Elmondta még, hogy nagyon rossz a Zagyva-híd állapota, tele van kátyúval, 
amit lassan ki sem lehet kerülni. Kérte ennek a problémának a megvizsgálását, 
mert nagyon balesetveszélyes a közlekedés a hídon.  
Felvetette még, hogy a közterület-felügyelıknek figyelni kellene a rokkantak 
részére fenntartott parkolóhelyeket, hogy mások ne foglalják el. Felhívta a 
figyelmet, hogy ez a rossz szokás elsısorban a piacnál lévı parkolónál van, 
ugyanis a teherautók keresztbe állnak, és nem lehet használni a rokkantak 
részére kijelölt parkolóhelyeket. 
Elmondta még, hogy súlyadó kedvezmény jár a rokkantaknak, vagyis a 
mozgássérülteknek. Született egy törvény, ami azt tartalmazza, hogyha nem a 
mozgássérült vezeti az autót, hanem az üzembentartó, akkor súlyadót kell 
fizetni. Azzal senki nem törıdött, mi van akkor, ha az üzembentartó is 
mozgássérült. A kérdése, hogy ebben az esetben miért kell súlyadót fizetni? A 
válasz a kérdésre az volt, hogy a törvény így rendelkezik. Kérte, hogy 
törvényalkotáskor a bizottság munkájába azok is részt vehessenek, akik felıl 
döntenek. Ezekre a kérdésekre kérte a választ.  
 
Szalay Ferenc: A Bimbó út térségében fejlesztések vannak, illetve még 
fejlesztések várhatóak. A Bimbó útról a régi katonai épületek felé tereprendezés 
történt, és út is épül, ami a rendırség felé fog haladni. A tervek elkészültek, de a 
kivitelezés a téli idıszakra tekintettel nem kezdıdik el. Az új telekosztásnál, - 
ami egyébként a régi laktanya területe volt - a telek szélén nem kevés hulladék 
van felhalmozva. Történt már hulladékelszállítás, de ezt még folytatni szükséges 
egészen az említett „falig”. Megítélése szerint a problémát a jövı év közepére 
meg kell oldani, amire a forrás is rendelkezésre áll. A Liliom út melletti 
parlagfüves terület ismeretlen tulajdonosát illetıen elmondta, hogyha nem derül 
ki a tulajdonos személye, akkor meg kell vizsgálni, van-e pénzügyi forrás arra, 
hogy más területén az önkormányzat kaszálja le a parlagfüvet. Amennyiben lesz 
forrás, akkor a kaszálás megtörténik.  
Tájékoztatásul elmondta, hogy az Áchim út új burkolatot kap és meg kell oldani 
a vízelvezetést, valamint át kell gondolni, hogy milyen vízelvezetı rendszereket 
kell kialakítani. A hivatal rendelkezik egy úthálózat-fejlesztési programmal, ami 
tartalmazza milyen út és járdaépítés várható a térségben 2011-ig.  
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A rokkantaknak fenntartott parkolóhelyekkel kapcsolatban elmondta, hogy 
külön fel fogja hívni a Közterület-felügyelet igazgatójának, Szőcs Miklósnak a 
figyelmét, hogy figyeljenek a közterület-felügyelık erre a gondra.   
A súlyadóhoz kapcsolódó kérdésre a Jegyzı Asszony fog felvilágosítást adni. 
 
Dr. Szakali Erzsébet: A törvény változása óta nagyon sokan jelezték ezt a 
problémát az Adóügyi Osztályon. Valóban hármas követelménynek kell 
megfelelni, és ez az úgymond szigorítás, hogy a tulajdonosnak rokkantnak kell 
lennie. A gépjármővel szemben is van egy kitétel, ami valóban központi 
jogszabály módosítást igényel. Itt helyben nem lehet méltányolni. A központi 
szabályozástól a hivatal dolgozói nem tudnak eltérni. Egyetértett Hofgárt 
Györggyel, a rendelkezés valóban hátrányosan érintette a rokkant személyeket.  
 
Szalay Ferenc: A Parlament mőködésével kapcsolatban elmondta, hogy az 
üléseken sokféle érdekek ütköznek, amit képviselni kell bizottsági szintig, és a 
plenáris szintig azt képviselik. Ezt követıen van egy szavazás, majd a többség 
dönt.  Természetesen vannak olyan döntések, amivel nem mindenki ért egyet, de 
elfogadja a többség véleményét. Példaként említette, hogy a gyermekvédelmi 
szolgáltatást január 1-tıl a megyei jogú városokhoz telepítené a törvény, amit 
eddig a megyék végeztek. Ez azt jelenti, hogy 300-400 millió forintot kellene az 
intézményhálózat kialakítására költeni, és 100 gyereket kellene átvenni. Most 
azon van a vita, hogy mégse a megyei jogú városok végezzék ezt a feladatot, 
mert ez plusz kiadást jelent, amit a jelen körülmények között az 
önkormányzatok nem tudnak felvállalni. Ígéretet tett, hogy a törvényalkotáshoz 
kapcsolódó probléma felvetést továbbítani fogja. Megköszönte Hofgárt György 
hozzászólását.  
 
Berente Balázsné 
 
A lakása ablaka a Kolozsvári úti Gyógyszertárra és az orvosi rendelıre néz. 
Ezen a területen nagyon szép piros bogyós bokrok vannak, amit már teljesen 
elnyom az ecetfa és az ablakot is beárnyékolja. Célszerő lenne irtási 
munkálatokat végezni, mert teljesen tönkremegy a terület. Másik problémaként 
jegyezte meg, hogy az orvosi rendelıben dolgozó Dr. Kocsis Károly háziorvos 
is megjegyezte, hogy este már nem biztonságos a környéken közlekedni, mert 
elég sok ezen a részen a hajléktalan. Példaként elmondta, hogy egyik este a 
rendelıbıl hazafelé menet, három fiatalember alkoholfogyasztás közben 
cigarettát kért tıle, amire csak azt tudta válaszolni, hogy „életemben sem 
dohányoztam, hogy adjak én cigarettát”. Sokszor erıszakosak ezek az emberek, 
és valóban estefelé nem tanácsos ott járkálni, fıleg magányos nınek. 
 
Szalay Ferenc: A területrendezésre tett kifogást jogosnak tartotta, és ígéretet 
tett, hogy a közeljövıben – amíg le nem esik a hó - ez rendezésre kerül. 
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Hasonlóan lesz megoldva a probléma, mint ahogyan a Jubileum téren is történt, 
ahol a bokrok alja fel lett nyírva. Erre a munkára van egy olyan csapat, akik 
nyírják a fákat, bokrokat, rendezik a területet. 
A hajléktalanokkal kapcsolatban elmondta, hogy ezeknek az embereknek az  
elhelyezését a legmagasabb szinten próbálja biztosítani az önkormányzat, de aki 
nem akarja ezt a szolgáltatást igénybe venni, azzal nem igazán lehet mit tenni.  
 
Keresztfalvi Dénes 
 
A város fejlesztésével kapcsolatos a kérdése, illetve szeretne javaslatot tenni a 
megoldásra. Véleményként elmondta, hogy szép lett a Kossuth tér, de ez egy 
ekkora városnak kicsi. Más városokban, mint például Debrecenben, 
Nyíregyházán, Sopronban, hatalmas kialakított terek vannak. Kecskeméten  
legalább tíz év kellett ahhoz, amíg kialakították azt a szép nagy teret. Ennek 
kapcsán megemlítette, hogy Szolnokon rendszeresen megrendezik a 
katonazenekarok találkozóját, és ebben az évben is így történt. A találkozó 
napján kiderült, hogy a tér kicsi, hiszen ha megjelenik 600-800 ember, és a 
katonazenekarok, akkor már kevés hely marad, felvonulási lehetıség, ha éppen 
úgy adódik, nincs. Kérdésként fogalmazta meg, hogy van-e a városnak olyan 
elképzelése, hogy tényleg kialakítson egy fıteret. Javasolta a Szív utca, és a 
Budapest Bank mögött lévı területet, ahol ugyan már a kultúrközpontnak egy 
bizonyos része ki van alakítva, de ott van a „volt pártház” garázsrésze, amit le 
lehetne bontani és úgy lehetne kialakítani a területet, ahogy egy modern 
városnak az szükséges. Erre mindenképpen szükség lenne.  
A másik konkrét kérdés: az olajbányász szobrot áthelyezték. Mi a terv a 
szoborral? Ha a szobor eladására gondolnak, akkor az már a második hiba lenne. 
Szolnok egy egyedi város, ahol a Tisza és a Zagyva behatárol dolgokat. 
Véleménye szerint nem lehet úgy kialakítani dolgokat, mint valamelyik 
területen, hogy kiszakítok egy darabot, és megcsinálom. 
 
Szalay Ferenc: Szolnok városszerkezete más, mint Kecskemété, Debrecené, 
vagy akár Nyíregyházáé. Ezeknek a városoknak nincs, Szolnoknak viszont van 
egy Tisza és egy Zagyva folyója, melyek meghatározó tényezık. A város ehhez 
a két folyóhoz épült. 
A nagyobb térre megfogalmazott javaslatról elmondta, hogy a felsorolt 
lehetıségek mind kisebbek, mint a jelenlegi Kossuth tér. A belvárosban, a Pláza 
elıtti terület kisebb, mint a Kossuth tér. Korábban gondolat volt, hogy a Szapáry 
út legyen sétálóutca, és az legyen a városközpont része. Aztán a forgalmi 
problémák miatt ezt kevésbé preferálták, így maradt meg a Kossuth tér. A Hild 
tér egy másik városközponti tér. A mővelıdési ház elıtti rész sem nagy. Nagyon 
nehéz ebben a kérdésben elıbbre haladni, mert akkor a fél belvárost le kellene 
bontani pártházastól, Pelikán Szállóstól, sok mindennel együtt, ahogyan 
elhangzott. Tájékoztatásul elmondta, hogy a „fehérház” környékére van egy 
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Agóra nevő program, amely kapcsán közmővelıdési, oktatási, képzési, 
kulturális központ épülne. Más központi térben nem tud a város jelenleg 
gondolkodni.  
Az olajbányász szoborral kapcsolatos felvetésre elmondta, hogy a szobor 
átkerült a Tisza-híd másik oldalára. A Kıolajkutató Vállalat kérte az új helyet, 
aminek elnevezését is kérték. A Közgyőlés ebben a kérdésben ma döntött és ez a 
tér az „Olajbányászok tere” nevet kapta.  A szobor jó helyen van, nem bántották 
ott egyszer sem. A Kıolajkutató Alapítványa gondozza, karbantartja, és figyel 
rá. A környezetet rendbe tették padokat, szemeteseket helyeztek ki, és 
díszburkolatot is kapott a terület. Véleménye szerint most jó helyen van az 
olajbányász szobor.  
 
Keresztfalvi Dénes reagálva az elhangzottakra, a nagyobb tér kialakításával 
kapcsolatban elmondta, hogy a Hild tér meghosszabbítása a Pelikán Szálló elıtti 
parkoló résszel, kétszer akkora lenne, mint a jelenlegi terület.   
 
Szalay Ferenc: Véleménye szerint nem lenne kétszer nagyobb a terület, de 
ígéretet tett arra, hogy megvizsgálják ezt a változatot is.  Felhívta a figyelmet, 
hogy van egy városrendezési terv, ami megtekinthetı a Fıépítésznél, ott át lehet 
nézni, hogy az pontosan mit tartalmaz. Megjegyezte, hogy a késıbbiekben egy 
nagyon komoly beépítettségő rész lesz ez a terület. A városrendezési terv 
tartalmának megismerését követıen javasolt egy újabb tartalálkozót, hogy még 
egyszer beszéljenek errıl a témáról. 
 
Simon Ferencné  
 
Hozzászólásában elmondta, hogy Dr. Nemes András fıorvos biztatására kért 
szót. Kiss Ferenc nevő testvére, aki hısi halált halt 1956-ban Budapesten, 
Szolnok város egyetlen hısi halottja. A szolnoki megemlékezéseken még csak a 
nevét sem említették meg. Kérte, hogy ünnepségek alkalmával, ahol a szolnoki 
hısöket megemlítik Kiss Ferenc neve is hangozzon el. Kiss Ferenc a Mőszaki 
Egyetemre járt, ott 24-én kapott egy golyót, dumdum golyóval átlıtték, és mivel 
nem volt honvéd, a Honvéd Kórházból átvitték a Szabolcs utcai Kórházba, 
közben a vér a tüdejére ömlött, megfulladt. 25-én már halott volt. Kiss Ferencet, 
mint hısi halottat temették el.  A Petıfi körnek is tagja volt. Tápiószelén 
temették el a felesége kérésére, majd 1959-ben hazahozták Szolnokra, és itt van 
eltemetve. Amikor a rendszerváltás volt, akkor a pártszervezetek elmentek a 
sírjához, de ez 1994-tıl megszőnt. Kérte a megemlékezést Kiss Ferencrıl is. 
 
Szalay Ferenc megköszönte a hozzászólást és ıszintén bevallotta, hogy a 
hallottakról nem tudott. Valószínőleg az ünnepség szervezıinek sem volt 
tudomása Kiss Ferenc történetérıl. 
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Felkérte Dr. Nemes András képviselıt, hogy amikor fel szokták sorolni a 
szolnoki áldozatokat, és egy kis harang megszólal az 56-os emlékünnepségen, 
akkor Kiss Ferencet név szerint említsék meg. Úgy ítéli meg, ennek nincs semmi 
akadálya és köszönetét fejezte ki a hozzászólásért.  
 
 
Gedei Tibor  
 
A Városvédı Egyesület képviselıjeként kért szót. Az egyesületben gyakorlatilag 
abban egyeztek meg, hogy szóbeli hozzászólást nem tesznek, viszont írásban 
több kérdést benyújtanak. A 2007. évi közmeghallgatáson az egyesület, 
szemetelési bírsággal kapcsolatos javaslatot fogalmazott meg, amit a Közgyőlés 
megtapsolt, de egy év alatt semmi érdemi dolog nem történt. Most újra 
benyújtják a javaslatot írásban, és talán majd most történni fog valami. Írásos 
reagálásra számítanak. A javaslatokat a Közgyőlés tagjai írásban, a városlakók 
pedig a civil újságban megismerhetik. Szeretnének egy mozgalmat elindítani, 
illetve szeretné, ha Szolnok város elindítana mozgalmat. A szlovák-magyar 
kapcsolatokról van szó, ami ismert okok miatt elmérgesedett. Szolnok város 
mindig példamutató volt a népek közötti barátság, kisebbségi önkormányzatok, 
testvérvárosok kapcsolatában. Arra kérte a Közgyőlést, indítsanak el olyan 
mozgalmat Szolnok város nevében, hogy magyar városok teremtsenek 
kapcsolatot szlovák városokkal, azaz testvérvárosi kapcsolatot. Meg kellene 
hívni Szolnokra szlovákiai szlovák mővészeket, sportolókat, magyarországi 
szlovák mővészeket. 
 
Szalay Ferenc: A gondolatot jónak tartja. Ha lehet plágiummal élnek. Arról is 
beszélt, hogy Szolnok város iskoláinak számos szlovák kapcsolatai vannak. A 
gyerekek síelni járnak különbözı településekre, és testvériskolák is vannak már 
kint Szlovákiában. Véleménye szerint ezen az úton elindulva is lehet tovább 
lépni. Megköszönte a gondolatot. Az írásos kérdések megvannak, amire írásban 
történik meg a válasz.  
 
Gedei Tibor megerısítette a javaslatát, azaz szeretné, ha Szolnok város felhívná 
a többi város figyelmét az említett mozgalom elindítására.  
 
Szalay Ferenc: A javaslatot tudomásul vette.   
 
Farkas Ferencné  
 
Mint ıs szolnoki, a Damjanich uszodáról kíván szólni. Személy szerint neki, de 
nagyon sok szolnoki embernek fájdalmas, ami történt az uszodával. Szolnokon 
régen több strand volt, a Vegyimőveknél, a Cukorgyárnál, amit nagyon 
szerettek. Mőködött a MÁV strand, ahol még trambulin is volt. Késıbb kialakult 
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a Tiszaligeti strand. Megjegyezte, hogy Szolnokon mőködött potyastrand is, 
ahova szívesen mentek az emberek. A sajtóban az jelent meg a Damjanich 
uszodáról, hogy a vevı még mindig nem fizetett - talán 50 milliót -, de a bontási 
engedélyt már kérte. Azt is olvasta, hogy meg fognak valósulni a tervek, de azt 
valószínőleg már nem éri meg, de az unokája meg a lánya talán. Nem úgy tőnik, 
hogy a vevı fizetni tudna. Elmondta még, hogyha valaki a Vegyimőveknél, 
vagy a Széchenyi lakótelepen lakik, és ki akar menni a Tiszaligetbe, az nem 
kevés pénzzel jár, mert például egy négytagú családnak ki kell számolni, hány 
autóbuszjegy kell oda-vissza, és a gyerekek, de még a felnıttek is szeretnének 
valamit falatozni a strand területén. Megjegyezte, hogy korábban hallott olyan 
hírt, hogy a Széchenyi lakótelepen is épül egy uszoda, vagy strand, de lehet 
hogy erre nem jól emlékszik. 
A szolnokiak nagyon sajnálják ezt a körülményt, mert az uszodában volt 
közélet, és rengeteg úszót meg olimpikont nevelt ki.  
Másik témaként megemlítette, hogy Szolnokon borzasztó a szeméthelyzet. 
Véleménye szerint a Remondisnak jobban oda kellene figyelnie a tisztaságra. 
Sajnos a házak elıtt lévı kukákba az ott lakókon kívül mások is visznek 
szemetet, ezért İk ezt úgy oldották meg, hogy minden kukán van egy lakat, de 
ettıl függetlenül a kuka mellett már találtak szemetet. Véleménye szerint jobban 
oda kellene figyelni, hogy mindenkinek van-e elég edénye.  
Elmondta még, hogy a Hild tér nagyon szép, de a „maszek üzletek” elıtt van 
egy 3 méteres rész, ahol rossz az út, és könnyen baleset történhet, amíg átmegy 
az ott közlekedı, a Rendelıintézet épületéhez.  
A városban lévı fákkal, bokrokkal kapcsolatban megjegyezte, a Kossuth téren 
már arra gondolt, hogy kimegy egy metszıollóval és lenyírja a bokrokat.  
 
Szalay Ferenc: A Damjanich uszodáról elmondta, hogy a törvényt és az 
ÁNTSZ rendelkezést kellett figyelembe venni, azaz vagy vízforgató épül, vagy 
be kell zárni az uszodát. Fél évig még mőködött az uszoda, a különbözı 
büntetések fizetése mellett, majd végleg be kellett zárni. 2006-ig ennek a 
városnak szocialista vezetése volt, és az országnak szocialista kormánya volt. A 
Damjanich uszodában kettı sportminiszter ígérte meg, hogy „életét és vérét az 
uszodáért”, tehát már régen meg kellett volna építeni. Ismertette, mint 
parlamenti képviselı minden évben módosító javaslatot nyújtott be a 
költségvetéshez, az uszoda fejlesztésére, amit leszavazott a kormánytöbbség. 
Késıbb megterveztek egy három és fél milliárd forint értékő fedett uszodát a 
Damjanich helyére, ami teljesen tönkretette volna az uszodát, mert egy zárt 
tömbő fedett épület alakult volna ki. Az uszoda bezárását követıen választani 
kellett, hogy mi legyen a következı lépés. Megépült a Tiszaligetben az új 
öltözıkomplexum, az 50-es medence felújításra került, és egy új „buborékot” 
kapott, fedett uszodává vált. A jegyek árát 850.-Ft-ban állapították meg. 
Megjegyezte, hogy ennyibe került a Damjanich uszodába is a belépı. A 
gyerekjegy 640.-Ft, a sportolóknak 3000.-Ft-ba kerül a havibérlet, 100.-Ft-os és 
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250.-Ft a szülıi látogatójegy az uszodába, ami még kompenzálva van 
támogatásokkal. Elmondta, hogy az „Apenta” Klub, - aki nem kis ellenállást 
fejtett ki, az uszoda bezárása ellen - néhány tagja már azt mondja, hogy a 
Tiszaligetben is milyen jó úszni és szebb lett, mint a Damjanich uszoda. A 
Damjanich uszoda már nagyon rossz állapotban volt, hiszen a medence 
elengedte a vizet, és havonta több millió forintba került a vízcsere, amit végül is 
mindenkinek valamilyen formában, de fizetni kellett. A jelenlegi tervek 
ismertek, amit megerısített Dr. Szegedi Károly és Dr. Füle István képviselık 
kérdéseire a mai napon. Azt nem vitatja, hogy valóban nem fizették még ki a 
telek árát. De nem a telek ára a fontos, hanem az, hogy a telken ezen az áron, 
egy szálloda, egy 33 m-es medence, két meleg vizes brőgölı épülne, mellé pedig 
egy iroda és üzletközpont. Reményét fejezte ki, hogy ebben az évben az év 
végére lezárul ez a kérdés. Ha még sem sikerül értékesíteni a területet, akkor 
természetesen más irányba kell lépni, de hogy pontosan mi lesz ez az irány, azt 
majd eldönti a Közgyőlés. Az említett többi strandról elmondta, hogy a MÁV 
strand MÁV tulajdonban van, most éppen 370 millió forintot kértek érte, és a 
sporttelepért, hogy vegye meg a város. A tulajdonos nyilatkozott, hogy 
amennyiben a város nem veszi meg a sportkomplexumot, akkor majd ık 
értékesítik.   
A potyastrandról elmondta, hogy a Tisza vízjárása Szolnoknál ismert. Senki nem 
tudta üzemeltetni a potyastrandot. Szabad strandként lehet használni a mai 
napig, de oda vállalkozó nem fog kimenni, hogy ott bármit is szolgáltasson. 
Megjegyezte, hogy Tiszapüspökibe, Nagykörőbe, Dobán, egészen más módon 
viselkedik a Tisza folyó.  
A Széchenyi lakótelepi uszodával kapcsolatban elmondta, hogy a gimnáziumhoz 
volt tervezve uszoda, ami valamiért nem épült meg. Az, hogy mi volt az ok, 
amiért nem épült meg, az pontosan nem ismert. Van egy lehetıség, hogy a 
Széchenyi lakótelepen tanuszoda épülhessen, ami a mostani „viszonylagosan jól 
eleresztett” gazdasági helyzetben kicsit bonyolulttá fog válni, mert nem nagyon 
lesz rá pénz.  
A Cukorgyári és a Vegyimővek strand üzemeltetése azon múlott, hogy üzemelt, 
mőködött tovább maga a cég, ugyanis ezek a cégek mőködtették a strandokat, és 
nem a város. A cégek nem tudtak tovább mőködni, és a strandok is megszőntek. 
Ezt így kell elfogadni.  
A szeméthelyzetrıl: aki a szemetesek mellé dobálja a szemetet, azzal 
foglalkozni kell. A Remondis Zrt. és a város is ad annyi kukát amennyit kérnek, 
és győjtik a szelektív hulladékot 11 ezer családban, ingyen is elszállítják a 
zöldhulladékot, lomtalanítást is szerveznek térítésmentesen, a nyugdíjasoknak is 
adnak szemétszállítási kedvezményt. Azzal nem lehet mint tenni, hogyha az 
emberek eldobálják a szemetet. Gedei Tibor hozzászóló is elmondta, hogy volt 
egy beadványuk, van hozzá egy rendelet, amit érvényesíteni kellene. Sajnos, 
amíg az emberek úgy viselkednek, hogy például a Domus épülete elıtt megáll 
egy autó, kinyitja az ajtaját és kiszórja a hamutálat, akkor nehéz bármit is tenni, 
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mert elıször ezzel a problémával kellene foglalkozni, és rá kellene szólni ezekre 
az emberekre. A baj ott van, hogy senki nem mer rászólni a szemetelıkre, mert 
mi lesz, hogyha visszaszólnak. Mindezek ellenére véleménye szerint egy 
kicsivel tisztább lett a város, mint volt, hiszen a közterület tisztántartására van 
egy cég, a „Munkalehetıség a Jövıért” Kht. A Kht. dolgozói közül 11 brigádban 
kb. 40 ember naponta takarít a város különbözı pontjain, sárga mellényben. Ez 
hasznos. De hasznos az is, hogy számon kérik a Remondis munkáját a városban. 
A Rendelıintézethez vezetı rossz úttal kapcsolatban elmondta, hogy ez igaz, de 
még sok helyen rossz az út a városban. Van egy négy éves program, és ez 
alapján próbálják megoldani a város útjainak problémáit. Mindenhova egyszerre 
nem jut forrás, fıleg úgy, hogy a következı évben még kevesebb fog jutni 
ugyanazokra a feladatokra, mint az elızı évben. A fák, bokrok karbantartását 
illetıen megerısítette korábbi ígéretét, oda kell figyelni, és természetesen a fák 
metszése ısszel fontos. 
 
Méri Tiborné  
 
A lakóházuk a Dózsa György utca és a Kossuth L. utca sarkán van. Már két 
alkalommal írásban is jelezték, hogy a Dózsa György utcában nagy a forgalom. 
Nem a személyforgalommal, hanem a teherforgalommal van a probléma, - amíg 
nem lett átalakítva a város forgalma – ami a korábbi idıszakban csak a fıúton 
haladt. Jelenleg az összes áruszállító teherautó ezen az úton jár. Már említette, 
hogy a lakóházuk a sarkon van, és itt nagy sebességgel fordulnak be az autók 
balra nagy ívben az utcába. Por és széndioxid szag érezhetı a házban, mellyel 
szinte tele van az egész lakás. A személykocsik szintén így fordulnak be, balra 
nagy ívben, merthogy mindenki a városból jön ki, ahogy a munka befejezıdik. 
Elıször kérték a forgalomcsillapító küszöb kialakítását, hogy ne tudjanak nagy 
sebességgel a kocsik behajtani. Kérték legalább a teherautókat kitiltani. Azt 
természetesen tudják, hogy az Arany János utca és a Dózsa György utca 
tulajdonképpen a belváros ki- és bevezetı útja, kivéve a Tisza-hidat. A 
napokban értesültek a sajtóból, hogy a bíróság épületének felújítása is 
elkezdıdik jövıre, ami valószínőleg le fogja majd az utca fél oldalát foglalni. A 
lakóház sajnos annyira közel van az úthoz, hogy szinte a teherautóból belátnak 
majd a szobába.  
A második hozzászólásában az E.ON-ra szeretne panaszt tenni. Felújították a 
belvárost, és azóta kábelprobléma történhetett, mert a Dózsa György utcában 
rendszeresen nincs áram, és mindig be kell szólni, hogy kapcsolják be, amire  
választ 8 vagy 16 nap múlva kap. Volt már arra eset, hogy bejött a Polgármesteri 
Hivatal egyik osztályára és telefonáltak Debrecenbe. Két óra múlva kint volt az 
E.ON. Most három hónapja, fényjátékot játszik két lámpa az utcán, mert 
állandóan ki-bekapcsol, és senki nem foglalkozik vele. Meggyújtják a lámpákat, 
megnézik, utána lekapcsolják, és senki nem javítja meg.   
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A lakóháza elıtt van egy parkoló a Kossuth Lajos utcában, amit most alakítottak 
ki. Az a kérdése, hogy tavasszal lehet-e oda virágokat ültetni, vagy 
bebokrosítani a rendelkezésre álló területet, hogy egy kicsit szebb lenne a 
környezet. 
 
Szalay Ferenc: A teherautó-forgalomról elmondta, hogy a következı 
idıszakban csak rosszabb lesz a helyzet. Elindul ugyanis a bíróság épületének a 
felújítása, a Szigligeti utca felújítása folyamatban van, a Dózsa György utcának 
is lesz egy felújítási programja, tehát amíg ezeket a munkálatokat végzik, nem 
kevés teherautó lesz ebben a térségben. Véleménye szerint nem lett jelentısebb 
a teherautó-forgalom ezen a szakaszon, mint az elmúlt idıszakban, de ezt az ott 
lakók nyilván jobban érzik, mint mások.     
Az E.ON-nal kapcsolatban: Az E.ON Debreceni központjával rendszeres a 
kapcsolat és többször jelezték ezeket a problémákat, de sajnos úgy kezelik a 
várost, mint a kistestvért, „ha neked is jut, akkor jó, ha nem akkor majd valami 
lesz”. Ez a regionalitás egyik átka, azaz hogy elkerült Szolnokról az a központ, 
ami helyben rögtön kezelhette volna a problémákat. Méltatlan, hogy például 
ráesik az utcán egy gally az áramvezetékre, a hőtıszekrények leolvadnak, és 
mire kiérkezik az E.ON, addigra eltelik másfél nap. Ez így nem jól mőködik. 
Ismert a probléma. A parkosítással kapcsolatos kérést a hivatal jegyezte.  
 
 
Vass György   
 
A Szolnoki Városvédık és Városszépítık Egyesület képviseletében a 
kerékpárúttal kapcsolatos a problémafelvetése. A Zagyva-gáton a kerékpárút 
kialakítását az Egyesület kezdeményezte, és terveztette meg. A kivitelezésben 
már sajnos, - ugyan próbáltak - nem sikerült beleszólni, és elég silány 
kivitelezést végeztek. 2006. évben nagyon hullámossá vált a felület, és ezt 
jelezték is, amire Dr. Vajon Edit fıosztályvezetı adott választ. (A levél 
rendelkezésre áll.) A levelezés továbbfolytatódott és 2007. szeptemberében 
sikerült elérni azt, hogy bizottság jött létre, a KÖTIVIZIG, az önkormányzat, a 
beruházó, illetve a kivitelezı képviseletével, de azóta sincs semmiféle változás. 
Olyan nagymértékben megsüllyedt a díszburkolat, hogy már balesetveszélyes.  
A kérdése, hogy lesz megjavítva ez a kerékpárút? 
A második kérdés: 2007-ben 8 millió forint volt betervezve a kerékpárutak 
karbantartására, amire egy forintot nem költöttek. Már többször megkérdezték, 
hova tőnt az a pénz, mire költötték? Válasz nem érkezett. Szeretnének választ 
kapni arra, hogy miért költötték el másra a betervezett 8 millió forintot. 
Kerékpársávokkal kapcsolatban többször szóvá tették, hogy nagyon kevés a 
kerékpársáv Szolnokon. Nem sok pénz kell ahhoz, hogy felfessék a sárga 
vonalat, és biztonságba érezze magát a kerékpáros, illetve az autós is tudja, hogy 
az a rész a kerékpárosé. Amióta felfestették a parkolókat a különbözı utcákban 
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lásd Ságvári krt., Baross út, az Eötvös tértıl a vasútállomásig, ott „virít” éveken 
keresztül az 1 m, 10 cm-es kimaradt sáv, ami tökéletes lenne kerékpársávnak. 
Mikor várható, a kerékpársáv felfestése, ahol van arra hely?   
Hó eltakarítás. Ebben az évben még alig volt tél. Szeptemberben kiadta az 
önkormányzat, hogy mennyit költöttek ez évben. 60 millió forint lett betervezve 
és 63 millió forintot költöttek hó eltakarításra. Az összeget olvasva elıször azt 
hitte, hogy nyomdahiba a nagyságrend, de nem, mert három rovatban is ez az 
összeg szerepel. Sıt még az is szerepelt, hogy 105 %-os a teljesítés. A Remondis  
Zrt. közös cég, de véleménye szerint mégsem kellene így átjátszani a pénzt, és 
kérdés hogy miért fizettek ennyit? 
 
Szalay Ferenc: A hó eltakarítás kapcsán figyelni kell a munkát, hogy mit végez 
a város, illetve végeztet a Remondis Zrt-vel, és milyen költséggel. Amennyit 
terveztek annyit költenek el. A kerékpárút kérdésre elmondta, hogy épült egy új 
kerékpárút a városban a vasútállomásig, a Csokonai úton keresztül. A 
kerékpárutak melletti problémákat, bár nem az önkormányzat területe, szintén 
kezelik. A kerékpárút a Holt-Tisza melletti gáton felújításra került. 
Természetesen nem jutott mindenre forrás. Kerékpársávot akkor lehet felfesteni, 
ha engedély van, ha nincs, akkor lehet határtalan jó a gondolat, akkor sem lehet. 
Legutóbb Csák László képviselı vetette fel a József Attila úttal kapcsolatos 
problémát, ami szintén engedély kérdése. Csak úgy egy vonalat húzni, hogy 
mellette kerékpározni lehessen, nem lehet. 
 
Vass György: Nem kapott választ arra a kérdésére, hogy mire költötték el a 8 
millió forintot. A következı kérdése, hogy ki kérjen engedélyt? 
 
Szalay Ferenc válaszában elmondta, hogy a kerékpárutak karbantartására lett 
elköltve a 8 millió forint.  
 
Kuczora Lászlóné 
 
Hozzászólását a nyugdíjasok nevében fogalmazza meg. Nagyon dühítı, hogy a 
korrekciós nyugdíj-kiegészítést visszavonják szeptemberig. Ez nem jól van így. 
Az Antal-kormány idején volt nyugdíjrendezés. Most 53.000-Ft a nyugdíja, ami 
nem nagy összeg, de több mint tíz éve nem rendezték ezeket a nyugdíjakat és a 
korábban, illetve még a késıbb nyugdíjba menık is jobban jártak. A gazdasági 
válság is azokat sújtja, akik annak idején sokat dolgoztak. Kérte a város minden 
országgyőlési képviselıjét, hogy figyeljenek erre oda.  
Következı kérdése: Bagdiné Sándorné képviselınek is már szólt a következı 
problémáról. A Martinovics út sarkán a benzinkútnál van a ház kocsibejárója, 
ugyanis valamikor volt kocsi a családban. A kocsibejáró nem lett lebontva, mert 
azt remélték, hogy rendezve lesz az a rész. A benzinkutat felújították, amihez a 
környéken lakó nyugdíjasok is hozzájárultak. A felújítási munkák alatt a 
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kapubejárót tönkretették. Ezt jelezte a Polgármesteri Hivatalban is és kérte, hogy 
rendezzék a problémát. Rendezték is, de a kocsibejárónál nem. Bagdi Sándorné 
képviselı ígérte, hogy a jövı évben segíteni fog, de ezt még az idén kellene 
végezni. Amikor szóvá tette a problémát a Polgármesteri Hivatalban a 
jogszabályra hivatkoztak. Nem jogszabály kell, hanem igazság. Jogszabály 
szolgáltatás van, igazságszolgáltatás nincs? Korábban Barta Istvánnak is szólt a 
járda állapotáról, de akkor sem történt semmi, sıt még Várhegyi Attila 
polgármesternek is szólt. Azt mondták, hogy a ház elıtt a tulajdonosnak kell 
rendbe tenni a területet, mert ha bármi történik, például elesik valaki, és 
balesetet szenved, azért a tulajdonos lesz a felelıs. Megjegyezte, hogy 
kerékpárútnak is használják a kis járdaszakaszt, ami a TIGÁZ fogadónál 
található. Senki nem akar semmit csinálni. Nagyon rossz állapotban van a 
Martinovics út 2-nél a sarok. Ha ott valaki elesik baj lesz. 
 
Szalay Ferenc: Ha jól értette a felvetést, akkor amikor építették a járdát, 
összetörték a kapubejárót. Felajánlotta, hogy a Mőszaki Igazgatóság 
munkatársai kimennek, és megnézik, hogy mit lehet tenni.  
 
Bagdi Sándorné: A Városüzemeltetési Osztály munkatársával voltak a 
helyszínen, aki azt mondta, hogy a nagykapu elıtti résznek a helyreállítása a 
lakó feladata. Errıl a tájékoztatást meg is adták, de ígéretet is kapott a 
tulajdonos, hogy mindenképpen megoldást kell találni a problémájára. 
Véleménye szerint ez a két négyzetméternyi, helyreállítandó bejáró nem okozhat 
gondot, még egy kis türelmet kért, nem fogja elfelejteni a helyreállítást.      
 
Szalay Ferenc: A nyugdíj kapcsán elmondta, hogy a nyugdíjasok valóban nem 
fognak jól járni ezzel a jelenlegi költségvetéssel. A 80.000.-Ft alatti nyugdíjjal 
rendelkezı nyugdíjasok megkapják, a 13. havi nyugdíjat, a fölöttiek nem kapják 
meg. Megpróbálták a Parlament többségét jó irányba befolyásolni, de nem 
sikerült. A végsı döntés december 15-én lesz. A képviselıket tájékoztatta és 
kérte ıket, segítsenek abban, hogy ne vegyék el azoktól a pénzt, akik 
megdolgoztak érte egy életen keresztül. Méltányos amit azt érintett nyugdíjasok 
kérnek. Korábban volt egy 16 ezer forintos nyugdíjemelési ígéret, amire 
számítottak a nyugdíjasok, de nem valósult meg. 
 
Ismertette, hogy a mai Közmeghallgatásra írásbeli kérdések is érkeztek. Az 
írásbeli kérdésekre most nem hangzik el válasz, de néhány dologra 
mindenképpen reagálni szükséges.  
 
Dr. Szakali Erzsébet: Írásban juttatta el kérdését a mai közmeghallgatásra Tóth 
János Baross u. 18. szám alatti, Molnár János Hild V. u. 1. V/26. szám alatti, 
Márton József, Seregély u. 33. szám alatti lakos. A képviselık megkapták Gedei 
Tibor által is hivatkozott 2 db írásos elıterjesztés-tervezetet. A Közgyőlés 
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decemberi ülésére tesz javaslatot a két írásos anyagban a Szolnoki Városvédık 
és Városszépítık Egyesülete. Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a Közgyőlés a 
Szervezeti Mőködési Szabályzat szerint mőködik, természetesen az 
elıterjesztéseket is az SZMSZ-ben rögzítettek szerint tárgyalja. A mai napon 
Tóth Ferenc képviselı napirend elıtti kérdésében is kezdeményezte a 49/2005. 
(X.28.) Közgyőlési rendelet módosítását, finomítását. A Közgyőlés jóváhagyta a 
2009. év I. félévi munkatervét, és ez a januári napirendek között szerepel. A 
másik írásos anyagban az Önkormányzati Törvény módosítását szeretné a 
Szolnoki Városvédık és Városszépítık Egyesülete, ezért kezdeményezik 
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlésénél tegye lehetıvé az önkormányzati 
bizottsági üléseknél a zárt ülésen a civil kerekasztalok delegáltjainak jelenlétét. 
Természetesen a Közgyőlés fog ebben is dönteni. 
 
Szalay Ferenc: Bejelentette, hogy több hozzászóló nem jelentkezett. 
Megköszönte a vendégeknek, hogy megtisztelték a Közgyőlést. Ismertette, hogy 
a polgármesteri fogadónapon rendelkezésre áll mindenkinek, hogy megbeszéljék 
a problémákat, a képviselıknek is megvan a meghirdetett fogadónapja, akikkel 
azokon a fórumokon lehet találkozni. 
 
Megköszönte a hozzászólóknak a véleményeket, javaslatokat. A 
közmeghallgatást bezárta. 
 
A közmeghallgatás 14,00–14,56 óráig tartott. 
 
 
 

Szalay Ferenc Dr. Szakali Erzsébet 
polgármester Jegyzı 

 
 


