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Ismét az elszámoltatást sürgette a Jobbik Miskolcon. Egyed Zsolt országgyűlési
képviselő és Szegedi Márton városi elnök-frakcióvezető tételes kimutatást kért Kriza
Ákos polgármestertől, miért nem halad előre annak a 74 feljelentésnek az ügye,
amelyeket az előző, szocialista városvezetések tevékenységével kapcsolatban tett az
önkormányzat.

Szegedi Márton a sajtótájékoztatón hangsúlyozta: a Fidesz-KDNP választási ígéretei között
kiemelt helyen szerepelt azon politikus-bűnözők és bűntársaik elszámoltatása, akik felelősek
voltak az előző kormányzati ciklusok visszaéléseiért, tevékenységükkel felmérhetetlen
gazdasági és egyéb károkat okoztak. – Ehhez képest a Fidesz másfél év alatt semmilyen
eredményt nem tudott felmutatni! Sehol egy lezárt ügy, sehol egy vádlott, de még csak azt sem
tudják a miskolciak, milyen ügyekben károsították meg a szocialisták városunkat – fogalmazott
Szegedi Márton, emlékeztetve a nagy „sajtó-felhajtás" közepette megtett, 74 feljelentésre,
amelyek ügyében azóta is mély hallgatás van.
A politikus utalt rá, hogy a városi közgyűlés Jobbik-frakciója többször kért már tájékoztatást
szóban és írásban is arról, hol tartanak a feljelentések, miért nincs ezen ügyekben előrelépés.
Érdemi választ azonban soha nem kaptak, ezért most a nyilvánosság előtt fordulnak Kriza Ákos
polgármesterhez, és a nyilvánosság előtt kérik a válaszokat is, az alábbi kérdésekre: Hol tart
jelenleg a miskolci szocialisták elszámoltatása? Melyek azok az ügyek – tételesen és
részletesen – amelyekben az önkormányzat feljelentést tett az előző, szocialista ciklusok
gazdálkodása miatt? Van-e előrelépés ezekben az ügyekben, melyek jutottak el a vádemelésig,
és melyek évültek el? Ha nincs előrelépés, akkor miért nincs? Melyik hivatal akadályozza, hogy
végre tisztán lássák a miskolciak, hová tűntek el adóforintjaik az elmúlt évek felelőtlen
gazdálkodása során?

Dr. Kriza Ákos, Miskolc polgármesterének közleménye
2010-re a szocialista város- és holdingvezetésben a korrupció soha nem látott mértékben
eluralkodott. A 2010 őszén megválasztott új, Fideszes többség azonnal nekilátott a
rendrakásnak, a felelősök fölkutatásának, és a korrupciós csatornák elzárásának.
A vizsgálatok 30 milliárdos kötelezettségvállalást, illetve 6 milliárdos hiányt és kárt tártak fel az
érintett szervezeteknél, vagyis az Önkormányzatnál, és annak cégeinél. Ezért a város fideszes
vezetése a Legfőbb Ügyészségen 74 olyan ügyben tett feljelentést, ahol véleményünk szerint
megállapítható a közvagyonnal való felelőtlen gazdálkodás ténye.

1/2

Elszámoltatást követel a Jobbik Miskolcon - A polgármester válaszol
2012 április 06., péntek 20:34

A Legfőbb Ügyészség arra hivatkozva, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ügyészség
elfogult lehet, a feljelentéseket a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség hatáskörébe utalta, mely
valamennyi ügyben szükségesnek tartotta nyomozás elrendelését. 74 feljelentésünket 67
ügyként kezelve, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és más
bűncselekmények gyanúja miatt elindult a nyomozás.
Mivel Miskolc a jogállás alapján sértett, ezért sem információi, sem ráhatása nem lehet az
ügyekre, vagy a nyomozások előrehaladására. Egyszerűen azért, mert nyomozástaktikai
okokból a nyomozóhatóságok senkinek nem adnak ki információkat. Az azonban bizonyos,
hogy az okirati bizonyítékok összegyűjtése után megindultak a kihallgatások.
Az is bizonyos, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség a 67 ügyből tizenkettőt kiemelt
ügyként kezel. Ez azt jelenti, hogy ezekben az ügyekben a feltételezések szerint nagyon
komoly bűncselekmények elkövetésére került sor, és ezek felderítése gyorsított eljárásban
folyik majd. Jelenleg például a BKV-botrányt, illetve a “viszkisdobozos” néven elhíresült ügyet
kezelik kiemelt ügyként.
Sem én, sem a JOBBIK miskolci képviselői nem jogosultak arra, hogy a hatóságokat irányítsák.
A mi feladatunk az, hogy a nyomozásokhoz minden segítséget megadjunk, mert közös
érdekünk, hogy az ügyek felderítése teljes körű, szakszerű és eredményes legyen.
Felszólítom az ellenzéki radikálisokat, hogy kontrollt nem ismerő politizálásukkal ne
veszélyeztessék a nyomozóhatóságok munkáját - ezt kívánja ugyanis az igazságkereső, az
ügyekben tisztánlátást igénylő miskolciak érdeke.
Mint mindenki, én is bízom az igazság győzelmében, a bűnösök megbüntetésében.
Dr. Kriza Ákos
Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere
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