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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÖZGYŰLÉSE 

 
819.028/2018. 

 
 

Jegyzőkönyv 
 
 
Készült:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2018. január 15. napján 07.00 

órai kezdettel, a Polgármesteri Hivatal Közgyűlési Termében tartott rendkívüli üléséről. 
 
Jelen van:  Dr. Kriza Ákos polgármester, Badány Lajos, Barta Gábor, Deák-Bárdos Mihály, Eperjesi 

Erika, Gazdusné Pankucsi Katalin, Glatz Katalin, Hollósy Endre András, Hubay György, 
Jakab Péter, Katona Ferenc, Dr. Kovács László, Kovácsné Budai Mária, Molnár Péter, 
Nagy-Korsa Judit, Dr. Nánási-Kocsis Norbert, Dr. Nehéz Károly, Novák Józsefné, Pakusza 
Zoltán, Révész Péter, Soós Attila, Szécsényi Marianna, Szilágyi Szabolcs képviselő és Dr. 
Kiss János alpolgármester 

 
Távol maradt:  Bartha György, Fodor Zoltán, Földesi Norbert, Dr. Simon Gábor és Dr. Tompa 

Sándor képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Pfliegler Péter alpolgármester 
 

Meghívottak:  a Polgármesteri Hivatal főosztály-, kabinet- és osztályvezetői, a Miskolc Holding Zrt. 
és tagvállalatainak képviselői, a miskolci nemzetiségi önkormányzatok elnökei a 
mellékelt jelenléti ív szerint. 

 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszönti a Közgyűlésen részt vevő képviselőtársait, a sajtó 
képviselőit, a megjelent érdeklődőket.  
A pénteki napon kiküldött meghívóval rendkívüli közgyűlést hívott össze, tekintettel arra, hogy a mai 
napon megtárgyalni kívánt napirendi pontok esetében a döntés nem halasztható a Közgyűlés következő, 
rendes üléséig. 
Bejelenti, hogy a Testület 29 tagja közül a jelenléti ív alapján 24 fő van jelen, az ülés határozatképes, 
amelyet megnyit. 
Elsőként az ülés napirendjének elfogadásáról kell dönteniük, ezért javasolja, hogy a meghívóban 
szereplő előterjesztések kerüljenek a mai ülés napirendjére. Kéri, szavazzanak az előterjesztések 
napirendre tűzéséről. 

 
A Közgyűlés 22 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett az ülés napirendjét a meghívóban foglaltak szerint 
állapította meg. 

 
/Az előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik./ 
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Nyílt ülés: 
 

1. Javaslat állásfoglalás kiadására a Soros tervvel kapcsolatban 
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
2. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 01. számú és 02. számú Országgyűlési Egyéni 
Választókerületi Választási Bizottság tagjainak megválasztására 
Előterjesztő: Dr. Alakszai Zoltán jegyző 
 
Zárt ülés: 
 

3. Javaslat a GS Yuasa Magyarország Kft. Miskolcon történő letelepedésével kapcsolatos 
szerződések jóváhagyására, befektetés-ösztönzési támogatás odaítélésére 
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
 
 
1. napirend: Javaslat állásfoglalás kiadására a Soros tervvel kapcsolatban 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megnyitja a napirend feletti vitát, a felszólalásra jelentkező 
képviselőknek adja meg a szót. 
 
A vitában hozzászólók: 
 
Dr. Kovács László: A Fidesz és a KDNP Frakció nevében bejelenti, hogy frakcióik támogatják az 
előterjesztést. Úgy gondolja, hogy Miskolc társadalma és ezen belül is a miskolci civil szervezetek az 
elmúlt évtizedekben egy szerves fejlődésen mentek keresztül. Ez azt jelenti, hogy amikor 2010-ben a 
Fidesz-KDNP és Kriza Ákos polgármester úr átvette a város irányítását, egy olyan helyzetet találtak, 
amelyet nemcsak örököltek, hanem elfogadtak és támogattak is, ahogy azóta is teszik, támogatják az új 
civil szervezetek létrehozását. Konkrét példával élve, a nyugdíjasok társadalmát egy egészen új, 
országosan is egyedülálló programmal, a Salkaházi Sára Programmal támogatják. Véleményük az, hogy 
az elmúlt hét év során, amikor Miskolcon nyugalom és béke uralkodott a civil szervezetek frontján, 
Miskolc a civil társadalmat építette és támogatta, akkor semmi szüksége a városnak, Miskolc 
társadalmának arra, hogy olyan általuk álcivil szervezetnek tekintett betolakodók érkezzenek ide, akik 
felülről szervezve, nem önszerveződőként, hanem idegen érdekeket szolgálva megpróbálják a város 
életét, a város civil életét rossz irányba befolyásolni. Azt gondolják, hogy ez nem támogatandó, nincs rá 
szükség, nem kívánatosak Miskolcon. Abban az esetben, ha a Közgyűlés más pártjai is támogatják ezt az 
előterjesztést, akkor természetesen a további együttműködésnek állnak elébe. Kíváncsian várják, hogyan 
viszonyulnak a javaslatokhoz azok, akik idáig úgy tűnt, messzemenően támogatták ezeket az ellentétes 
érdekeket. Hangsúlyozza, hogy továbbra is a miskolciak pártján állnak, a miskolci civil szervezeteket 
támogatják, ezeket viszont nem. 
Szeretné bejelenteni, hogy a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt képviselőcsoportjai, tekintettel 
arra, hogy a Jobbiknak a frakcióvezetője továbbra sem követte meg a miskolci nyugdíjas társadalmat, 
vállalva továbbra is a szolidaritást a miskolci nyugdíjasok mellett, nem kívánják a Jobbik 
frakcióvezetőjét hallgatni. Ezen a Közgyűlésen is üres padsorok fogadják Jakab Pétert.  
 
Molnár Péter: Méltatni kell azt a Miskolcon már évtizedek óta jól működő, valamilyen helyi cél 
érdekében létrejövő civil szervezetet, - hálózatot, amely a városban működik. Rámutat arra, hogy a 
Köznevelési és Kulturális Bizottság javaslatára Polgármester Úr számtalan miskolci civil szervezettel 
úgynevezett közművelődési megállapodást kötött, amelyek konkrét anyagi támogatással nem járnak az 
egyesületek, civil szervezetek számára, de országos pályázatokon való részvételi lehetőséget és 
támogatási lehetőséget jelent számukra. A Bizottság minden esztendőben különböző mecénás 
pályázatok formájában számtalan miskolci egyesületet, alapítványt, civil szervezetet szokott támogatni. 
Büszke arra, hogy ezek a mecénásról szóló döntések általában a bizottsági ülésen konszenzussal 
születnek. A miskolci Fidesz-KDNP Frakciószövetség tagjai is az év folyamán több alkalommal úgy 
gondolják, hogy bizonyos nyugdíjas szervezeteket, klubokat, civil szervezeteket támogatnak a képviselői 
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alapjukból. Teszik ezt azért, mert a működésük, céljaik megvalósítása egyértelműen támogatásra méltó. 
Miskolcon örömteli, hogy számtalan egyházi és civil szervezet működik, amelyek valamilyen célért, 
lokálpatriotizmusból, egy-egy városrész kutatása érdekében működnek. Egyetlen egyet megemlít, a 
Miskolc Város Közoktatásáért Közalapítványt, amely a Célpont Ifjúsági Irodát működtetve Miskolc 
oktatása érdekében működik, nagyon szép és színvonalas rendezvényeket, vetélkedőket szervez, 
amellyel Miskolc múltja előtt adózik. Azonban vannak és egyre inkább gomba módon jelennek meg 
olyan, Soros György által létrehozott álcivil szervezetek, amelyeknek a helyi civil társadalomhoz semmi 
közük nincs. Ezek nem önszerveződőek, még csak nem is önkéntesek, hanem felülről irányítva jöttek és 
jönnek létre. Fontos kiemelni, hogy ezeket a szervezeteket, ezeket a Soros-féle szervezeteket az 
Önkormányzat nem támogatja semmilyen szinten. Ezek a Soros pénzéből jöttek létre, ő általa vannak 
működtetve, nem is tekinthetőek valódi civil összefogásnak. Hangsúlyozza, nem valódi civil szervezetek. 
Semmi közük ezeknek a szervezeteknek – Miskolc esetében – az itt élő emberekhez, az itt élő emberek 
munkájához, vagy társadalmi szerepvállalásához. Az ilyen felülről létrehozott, idegen hatalmak által 
szervezett szervezetekre nincs szükség. Ezek az ország, a haza, a nemzet érdekeit nagyon sokszor sértő 
szervezetek, nem az ország, a haza és a nemzet érdekében jöttek létre és tevékenykednek. 
Frakciószövetségük amellett áll ki, hogy ezekre, a Soros-féle szervezetekre nincs sem Magyarországon, 
sem Miskolcon szükség. A város ezek nélkül kíván működni, a helyi civil szervezetekkel együttműködve. 
 
Szécsényi Marianna: A Miskolcon élő lakosság elsöprő többséggel állt ki Magyarország függetlensége 
mellett és utasította el a Soros tervet a nemzeti konzultációban feltett kérdésekre adott válaszaival. A 
Kormány által kezdeményezett párbeszédben a város lakói közül kiemelten sokan vettek részt. Minden 
idők legsikeresebb nemzeti konzultációján vannak túl, ugyanis több mint 2,3 millióan töltötték ki és 
küldték vissza az íveket. A napi híreket figyelemmel kísérve, a miskolciak pontosan tudják, hogy a Soros 
terv esetleges végrehajtása micsoda rombolást vinne végbe a városban. Az itt élők már sajnos több 
alkalommal megtapasztalhatták, hogy mit okoz, ha olyan társadalmi csoportok özönlenek be a városba, 
amelyek semmibe veszik a társadalmi rendet, szokásokat. Személy szerint nemcsak képviselőként, 
hanem keresztény nőként és édesanyaként is azt szeretné, hogyha biztonságban tudhatnák családjaikat, 
otthonaikat, gyermekeiket. Teljes mértékben osztja a miskolci fideszes városvezetés azon álláspontját, 
miszerint maguk szeretnék eldönteni, hogy akarnak-e bevándorlókat vagy sem. A város lakóiról, a lakók 
nélkül nem dönthet senki. 
 
Hollósy András: Ebben az évben is tudatosítani kell azt, hogy folytatni kell azt a kiállást 
Magyarországért, amit az elmúlt esztendőben már megtettek, meg kell védeni a Soros-hálózattól 
Magyarországot, amint azt az imént képviselőtársai már kihangsúlyozták. A Soros által pénzelt 
szervezetekhez, az úgynevezett NGO-khoz egyre több pénz áramlik be, és ezek sajnos befolyásolni tudják 
a bevándorláspolitikát. Befolyásolni akarják, ahogy a magyar választásokat is. A Soros szervezeteknek 
jelentős szerepe van a tulajdonképpeni bevándorlás szervezésében, és a brüsszeli migránspárti 
döntéseknek az előkészítésében is. Egyre aktívabbak vidéken is ezek a szervezetek, éppen ezért fontos, 
hogy kiálljanak a Soros terv vonatkozásában a javaslat elfogadását tekintve. Fontos tudatosítani a 
miskolciakban is, hogy a magyar választási kampányba is be akarnak avatkozni ezek a szervezetek, el 
akarják távolítani az Orbán-kormányt a Soros terv útjából. Éppen ezért szeretné tudatosítani minden 
képviselőtársában és minden miskolciban, hogy ezt nem hagyhatják, fontos a kiállás a Soros tervvel 
kapcsolatban. A javaslat elfogadására buzdítja minden képviselőtársát.  
 
Soós Attila: Lassan két éve, hogy a közbeszédben és a mindennapjaikban is megjelentek ezek a szavak, 
minthogy illegális migráns, vagy az, hogy „no-go zónák”. Eleinte szkeptikusak voltak mindannyian, hogy 
ez a probléma mekkora és mennyiben érinti Magyarországot. Úgy véli, hogy az elmúlt időszak 
tapasztalatai alapján mindenki láthatja, hogy sajnos jóval inkább érint bennüket, mint ahogy azt 
szerették volna. Láthatják azt, hogy az illegális migráció, illetve az idegenek betelepítése milyen 
hihetetlen nagy kockázati tényező nemcsak Magyarország, hanem a miskolciak esetében is. Ez utóbbiak 
az elmúlt évtizedek közbiztonsági tapasztalatai okán, vagy a fészekrakó probléma ismert tapasztalatai 
alapján talán fokozottabban érzékenyek erre a problémára, mint az általában érdeklődő magyarországi 
állampolgárok, lakosok. Látható a tapasztalatok alapján, hogy az illegális migráció és a közrend teljes 
megbomlása és a közbiztonsági helyzet romlása kéz a kézben jár Európában. Úgy gondolja, hogy aki 
követi az eseményeket, a híradásokat, az láthatja, nem kérdés, hogy ahol felbukkannak az illegális 
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migránsok, ott felborul a közbiztonság, a mindennapi élet megváltozik, a mindennapi értékrend változik 
meg. Megváltozik annak köszönhetően, hogy az illegális bevándorlók egy teljesen más „értékrendet” 
vallanak mind a közbiztonsági helyzet, mind az emberi kapcsolatok, mind általában a normális erkölcsi 
és morális értékrend okán. Úgy véli, hogy aki látja, hogy mi történik más városokban, más országok 
utcáin – terrortámadások, betörések, utcai zaklatások, rablások kapcsán –, az láthatja azt is, hogy sok 
minden van ebben az országban, ezen a földrészen, amit eddig el sem tudtak képzelni, amit láttak. Ami 
viszont az elmúlt két évben történik a fejlett európai országokban, közép-kelet-európai országok 
tapasztalatai okán is elfogadhatatlan, és ebből nem kérnek. Aki értelmes, racionális és a mindennapokra 
odafigyelő politikát folytat és életmódot űz, az láthatja, nem tagadható, hogy az erőszakos 
bűncselekmények, a terrortámadások és az illegális bevándorlás az kéz a kézben jár, és szoros kapcsolat 
van a kettő között. Úgy gondolják, hogy miután Miskolc ezt már megismerte más módon, hogy milyen a 
közbiztonsági helyzet romlása, illetve felborulása, látható, hogy milyen az, amikor teljes mértékben 
közösségellenes, közbiztonság ellenes életmódot folytatnak emberek, elmondhatják azt, hogy ebből ez a 
város, ez az ország nem kér. Nem kérnek az illegális migrációból, nem szeretnék azt, ha mások 
mondanák meg, hogy kivel kell együtt élniük. 
 
Révész Péter: Képviselőtársai felszólalásával teljes mértékben egyetért. Kérdezi azonban, hogy 
komolyan gondolják-e annak függvényében, amelyet a Kormány oldaláról, a palyazat.gov.hu oldalról 
töltött le és szó szerint idézi, amit talált. Előtte még megjegyzi, hogy a vezetés elég felhatalmazást érzett 
arra, hogy a migránspolitikával kapcsolatban ne támogassák azt – ahogy megjegyzi, ők sem támogatták 
–, de ennek ellenére, hogy volt majd 2,5 millió „nem” szavazat, a következő szerepel a 
Belügyminisztérium honlapján:  
„társadalmi egyeztetést követően véglegesített, módosított munkaprogram tekintetében a 
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap végrehajtásáért felelős Belügyminisztérium kiírást jelentet 
meg Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 5. körös pályázat címen 2017. 12.08-i dátummal, az 
alábbi menüpontokkal: 

 MMIA-2.2.2: Migráns hátterű gyermekek óvodai, iskolai beilleszkedését célzó programok, a 
tanulók kultúrájához alkalmazkodó tanítástanulási módszerek, tananyagok kidolgozása, 
fejlesztése és fenntartható működtetése, valamint szakmai fórumok működtetése. A támogatás 
célja 3. országbeli gyermekek és fiatalok magyar oktatás és képzési rendszerbe történő 
beilleszkedésének támogatása, iskolai alulteljesítésének, lemorzsolódási kockázatának 
csökkentése, ezáltal integrációjuk segítése. 

 MMIA-2.2.8: A nemzetközi védelmet élvező személyek önállóvá válása érdekében a lakhatáshoz 
való hozzájutás megkönnyítését célzó programok kidolgozása és működtetése. ” 

Ezen pályázat kiírásának forrását a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap, valamint a 
Belügyminisztérium költségvetésének finanszírozásában, vissza nem térítendő támogatás formájában 
biztosítja. Az igényelt támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költségének 100%-a, melyből az 
Európai Uniós pénz 75% és a Belügyminisztérium által támogatott rész 25%. Kérdezi, ez hogyan áll 
összhangban azzal, amit most el szeretnének fogadni. Attól függetlenül, hogy az előterjesztést személy 
szerint támogatja. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Ha ilyen alaposan figyelte Képviselő Úr a Belügyminisztériumnak a 
különböző kiadványait, akkor feltételezhetően azt is figyelte, hogy számos Közel-Keletről menekülni 
kényszerülő keresztény menekültet Magyarország befogadott. Ezeknek a menekülteknek az 
elhelyezéséhez kapcsolódik ez a dokumentum. Tehát azokat a keresztényeket, akiket onnan 
kimenekítettek, valamilyen jogszabályi háttérrel el kell helyezni Magyarországon. Úgy gondolja, hogy ez 
támogatandó. A magyar Kormánynak az a munkája, hogy odafigyeljen azokra a keresztényekre, akik a 
világ bármelyik táján veszélybe kerülnek.  
 
Badány Lajos: Meggyőződése szerint módosító indítványt nyújtott volna be a Soros terv elutasítását 
tartalmazó önkormányzati előterjesztéshez, de erre sajnos a Szervezeti és Működési Szabályzat nem 
adott lehetőséget. Ez azt a célt szolgálta volna, hogy legyen valami gyakorlati értelme ennek az 
állásfoglalásnak. Számára érthetetlen, hogy az előterjesztő érdemben miről kíván határozatot hozni, ha 
nem arról, hogy a Kormány végre ne csak szavakban, hanem tettekben is utasítsa el a Soros tervet és 
fejezze be a migránsok szervezett betelepítését Magyarországra. Hiszen állításuk szerint ezt tartalmazza 
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az úgynevezett Soros terv, a Kormány pedig épp ezt hajtja végre, miközben teljes vehemenciájával ennek 
ellenkezőjét kommunikálja. Szijjártó Péter is egyértelműen elismerte, hogy 1300 migráns kapott 
oltalmazotti státuszt hazánkban, miközben az uniós kvóta kötelezettsége által 1294 migránst lett volna 
köteles befogadni az ország. A magyar Kormány tehát jó Soros-ügynökként még túl is teljesítette az unió 
elvárásait. Ezt még megfejelte közel 20 ezer migránssal, akik a letelepedési kötvénnyel nyertek magyar 
állampolgárságot. Feltételezi, Polgármester Úr is elismeri, hogy ez a 20-21 ezer migráns nem mind 
keresztény kötődésű. Ezzel túlszárnyalta a közép-kelet európai országok összteljesítményét, betelepítés 
tekintetében Magyarország viszi el a pálmát. Kérdése, hogyha nem ezzel a ténnyel szembesítik a 
Kormányt, akkor miről kívánnak beszélni? Lehet jól hangzó frázisokat hangoztatni az ország 
megvédéséről, miközben a határon özönlenek be a migránsok. Pontosabban nem a zöld határon, 
látványosan, hanem legálisan, titokban, viszont a Kormány belegyezésével, illetve annak ösztönzésével. 
Tudja, hogy a miskolci városvezetés abban bízik, hogy a budapesti viszonyokat nem megfelelően ismerő 
miskolci lakosokkal el tudja hitetni az ország megvédéséről szóló kampánycélú propaganda szólamot. 
Soós Attila képviselőtársa „no-go zónákkal” kapcsolatos megjegyzésére reagálva elmondja, hogyha 
valaki Budapest VIII. kerületében megpróbál végigsétálni és megnézi az ottani helyzetet, akkor azzal 
szembesül, hogy magyar embert már csak szegény diákok formájában talál, akik albérletben laknak, 
illetve a szegénységtől ott rekedt idős, magyar embereket. Ellenben az utcán tömegével látni négereket, 
arabokat, pakisztániakat, törököket, kínaiakat és egyéb nációt. Ez a kép bizony cseppet sem kedvezőbb, 
mint Nyugat-Európa közismerten bevándorlással sújtott nagyvárosaiban. Ezért kéri, hogy ezt az 
észrevételét a városvezetés továbbítsa a Kormányzat felé, és kéri, hogy cselekedeteiket ennek 
szellemében próbálják meghatározni.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A letelepedési kötvénnyel történő beutazási lehetőség körülbelül egy 
éve már nem működik. Nagyon jól tudják, hogy döntően a letelepedési kötvénnyel nem az arab világból, 
hanem Kínából és Ausztráliából jöttek olyan bevándorlók, akik kiemelt szintű nemzetbiztonsági 
átvilágításon estek át. A vezetésnek az a fontos, hogy Magyarországon biztonságban éljenek, ezért is 
fogadják el reményei szerint a Soros terv elleni intézkedésüket, amely továbbra is egy része lesz a 
miskolci biztonságnak. 
 

- A FIDESZ-KDNP Frakció jelenlévő tagjai elhagyják az üléstermet. – 
 
Jakab Péter: A Jobbik kiemelten fontosnak tartja a migrációval szembeni küzdelmet, ami csak akkor 
lehet eredményes, ha ismerik a valóságot. Amit eddig tudnak az az, hogy ez idáig egyetlen egy párt 
telepített be Magyarországra migránsokat, ez pedig a Fidesz. Azt, hogy ezt egykori Soros ösztöndíjasként 
Soros György utasítására tették vagy önszorgalomból, azt nem tudja, nem is ez a legfontosabb kérdés. 
Ennél sokkal fontosabb az, ami már elhangzott, valóban a letelepedési kötvény bizniszen keresztül, 
amelyből Rogán Antal és Habony Árpád köre, vagy lehet, hogy akár Miskolcon is egyes fideszes körök 
nagyon jól profitáltak, ezen keresztül 20 ezer gazdag migráns érkezett be Magyarországra. Ez nem volt 
meglepetés, ezt eddig is tudták, aki fizet, az jöhet. Az, hogy milyen nemzetbiztonsági átvilágításon estek 
keresztül, megjegyzi, bűnöző is átfért a résen. Ez nem meglepő azok után, hogy Orbán Viktor közvetlen 
környezetével az a Ghaith Pharaon is üzletelhetett, akit többek között terrorizmus finanszírozása miatt 
köröztek. Ez sem probléma ezek szerint, ha pénzről van szó. Ami ugyanilyen megdöbbentő, ha nem 
jobban, az valóban az, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes államtitkára, Altusz Kristóf 
a múlt héten bevallotta, hogy a magyar Kormány a tavalyi évben, titokban betelepített 1300 menekültet. 
Ő azt mondta, hogy tavaly Magyarország 1300 menekültet fogadott be, de ezt nem hozták nyilvánosságra 
a menekültek biztonsága érdekében. Lényegében arról van szó, hogy miközben levezényelték minden 
idők legdrágább kvóta népszavazását, miközben az emberek sorban mentek szavazni, hogy nemet 
mondjanak a kvótára, addig titokban, a lakosság háta mögött több embert telepítettek be, mint amit 
Brüsszel a kvótákon keresztül elvárt volna. Jelen pillanatban ott tartanak, hogy már nemcsak a gazdag, 
hanem a szegény migráns is jöhet, ha a vezetésen múlik. Polgármester Úr és Csöbör Katalin ezek után 
minimum magyarázattal tartozik a miskolciaknak, hogy miért csapták be a választópolgárokat?! Azt 
gondolták, hogy ezt következmények nélkül meg lehet tenni, hogy ez majd nem fog kiderülni? Mennyi 
migránst akarnak még beengedni? Szijjártó Péter elmondta múlt hét pénteken, hogy a betelepítés az 
nem titokban történik szerinte és nem is függ a kvótáktól. Egy kvótától független folyamat és 
folyamatosan történik. Ez az 1300-as szám, ez csak egy részeredménynek tekinthető, ki tudja, hol van 
még a vége. A miskolciak és a magyar emberek választ várnak, hogy mennyi migránst akarnak még 
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betelepíteni Magyarországra, vagy éppen Miskolcra. A Jobbik álláspontja továbbra is következetesen 
ugyanaz, azt gondolják, hogy megvan a maguk baja. Magyarországnak, Miskolcnak se szegény, se gazdag 
migránsra nincs szüksége, akkor se, ha Soros György telepíti be, de akkor se, ha Orbán Viktor.  
 

- A FIDESZ-KDNP Frakció tagjai visszatérnek az ülésterembe. – 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Tájékoztatja Képviselő Urat is, ahogy előbb a képviselőtársát, hogy 
akiket a Külügyminisztérium befogadott, menekült keresztények voltak. Keresztény menekültek, akik itt 
találtak otthont, Magyarországon. Ők csak erősítik, gazdagítják a társadalmat, az itteni társadalmi 
normák szerint élnek. Úgy gondolja, hogy a magyar élettérnek a részét tudják képezni és erősíteni tudják. 
Nagyon jól tudhatják, hogy miért van a vezetésnek migráns ellenessége. Nem azért, hogy a hasonló 
kultúrával élő népeket ne engedjék, hanem azért, hogy más kultúra ne olvassza, hígítsa fel a magyar 
kultúrát.  
 
Dr. Kovács László: Hallgatva a jobbikos felszólalásokat, tényleg elhiszi, hogy bajban van a Jobbik, és 
azt is, hogy ezt már ők is érzik. Sajnálja a Jobbik jóérzésű támogatóit, mert szalonképtelenné vált a 
Jobbik. Azok a pálfordulások, zavaros ideológiai vargabetűk, amik történtek az elmúlt időkben, olyan 
hitelességi válságot indítottak el a Jobbikban, amelyre ez a migránsválság, a kötelező kvóták ügye az 
egyik legjobb példa. Vona Gábor és pártja korábban határozottan ellenezte a bevándorlók befogadását. 
Először népszavazást szeretett volna elérni, ezt követően, hirtelen fordulattal nem kampányoltak a 
„nem”-ek mellett. Később a balliberilás pártokkal együtt elutasította az Alaptörvény módosítást, ami a 
kötelező kvóta ügyében történt volna. Ugyanekkor egy korábbi nyilatkozatában úgy nyilatkozott Vona 
Gábor, hogy el lehet gondolkozni azon, hogy kvóták alapján szétosztják az Európai Unióban lévő 
migránsokat. Ezek után kezd érthetővé válni, hogy mit jelentett az a korábbi kijelentése a Jobbik 
pártvezetőjének, hogy az iszlám az emberiség utolsó reménye. Ha a jobbikos képviselők szerint ez így 
van, az nagy baj. Arról, hogy kiket fogad Magyarország, annyit tud mondani, hogy részben igen, ahogy 
Polgármester Úr is mondta, a keleti keresztény menekülteket fogadja be. Ugyanakkor természetesen 
humanitárius segítséget nyújt a nem keresztény embereknek is abban az esetben, hogyha ők 
szabályszerűen kérvényezik azt, hogy szeretnének betelepülni. Ezt a magyar állam megvizsgálhatja és az 
egyéni kérelmek alapján dönthet úgy, hogy befogadja és segít rajtuk. Ami ellen vannak és kéri, hogy az 
ellenzék is támogassa ezt, az az, hogy Magyarország az illegális bevándorlásnak ne lehessen melegágya.  
 
Nagy-Korsa Judit: Kérdése, hogy mi az ördögtől félnek? A menekültektől, a bevándorlóktól, akik a 
háború elől jönnek és menekülnek? Azoktól az emberektől félnek, 1294 ember befogadásától? Nem is 
befogadásáról van szó, egyszerűen csak arról van szó kvóta-ügyben, hogy vizsgálják meg ezeknek az 
embereknek a migráns státusz lehetőségét. Ehhez képest a hazugsággyár összedőlt, kiderült, hogy 
Magyarország már befogadott 1300-at, valamint ott van az a valamivel több mint 20 ezer letelepedési 
kötvényes. Nem lehet elmenni azon, hogy mit akar a Fidesz. Egy biztos, hogy a Jobbikkal akar harcolni. 
Ki az, melyik párt az, amelyik sokkal inkább le akarja az emberek torkán nyomni, hogy ide senki ne 
jöjjön. Félnek az úgynevezett nyitott társadalomtól, ahol jogegyenlőség van, ahol esélyegyenlőség van, 
ahol a hatalmi ágakat szétválasztják, ahol egyház és állam szétválasztva van, ahol szólásszabadság van? 
Tájékoztatás tisztességesen, objektíven? Elfogadás, a másik ember tisztelete? Ettől tartanak? Hogy lehet 
így élni? Ezt egyszerűen nem bírja felfogni, hogy mitől rettegnek. Csak politikai oka lehet. Nem létezik, 
hogy értelmes ember attól féljen, hogy ebben az országban – amelyik nem áll a helyzet magaslatán 
gazdaságilag, a propaganda bármit is mondjon – mitől rettegnek, ki akar itt letelepedni? Nem ide 
özönlenek, mennek Nyugat-Európába, meg olyan országokba, ahol magasabb az életszínvonal. Teljesen 
fölösleges az embereket riogatni. Ez a véleménye. Nem a DK vagy a baloldal nevében beszél. Az 
emberséget nem szabad félredobni, elfelejteni. Hallgassák Ferenc pápa szavait. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Válaszában megjegyzi, hogy már nem ez az első hozzászólás, amikor 
az illegális bevándorlókat összekeverik a menekültekkel. Ez két külön fogalom, amit próbáljanak 
disztingválni.  
 

- A FIDESZ-KDNP Frakció jelenlévő tagjai elhagyják az üléstermet. – 
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Jakab Péter: Az elhangzottak alapján tehát vallási hovatartozás alapján osztályozzák a menekülteket, 
e szerint engedik őket be, vagy sem. Az biztos, meg kell ismételnie, hogy a külügyi helyettes államtitkár 
múlt héten azt nyilatkozta, hogy Magyarország befogadott 1300 menekültet, de ezt a Kormány nem 
hozta nyilvánosságra, a menekültek biztonsága érdekében. Egyik kérdése, hogy ezt miért kellett akkor 
eltitkolni. Másik kérdése – ami sokkal fontosabb a szemszögükből, és erre nem válaszolt Polgármester 
Úr –, hogy hány menekültet akarnak még befogadni Magyarországra, vagy éppen Miskolcra a fekete-
afrikai keresztények közül. Mert az elmondottak szerint, hogyha fekete-afrikai keresztények érkeznek 
Miskolcra, akkor ezzel a vezetésnek semmiféle problémája nincs. Múlt hét pénteken volt Budapesten egy 
fideszes polgármesteri találkozó. Szeretné, ha Polgármester Úr tényleg őszintén elárulná, hogy ezen a 
találkozón bármiféle titkos megállapodás, paktum formájában megszületett-e már az Orbán kvóta 
ezeknek a fekete-afrikai keresztényeknek a miskolci elhelyezéséről. Vannak-e az Orbán kvótának számai 
atekintetben, hogy a Fidesz által tömegesen és folyamatosan befogadott menekültek hogyan kerülnek 
szétosztásra az egyes önkormányzatok között. A miskolciak szerinte szeretnék tudni, hogy a város 
veszélyben van-e ebből a szempontból. 
 

- A FIDESZ-KDNP Frakció tagjai visszatérnek az ülésterembe. – 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Senki nem mondta azt, hogy a fekete-afrikai keresztény menekültek 
jönnek ide, ezt csak Képviselő Úr mondta. Javasolja, hogy a Csillagok Háborúja 10. részét már ne nézze 
meg, mert akkor teljesen rossz irányba indul el a gondolkodása.  
 
Molnár Péter: Úgy gondolja, hogy a kereszténydemokrata és fideszes politikusok minden felmerülő 
politikai kérdés tekintetében felelősen politizálnak, legyen az gazdaságpolitika, társadalompolitika, vagy 
a hozzáállásuk a migráns kérdéshez. Számukra fontos alaptézis az, hogy a felelősségnek vannak 
koncentrikus körei. E mentén – Nagy-Korsa Judit felvetéseire reagálva – számukra elsődleges 
kötelezettség, hogy a legszűkebb társadalmi közegnek – a családjuknak – segítsenek. Hogyha az 
erejükből még futja, akkor a magyar nemzetű testvéreiknek kell segíteni, jelen politikai viszonyok mellett 
leginkább a kárpátaljai magyarság az, aki támogatásra érdemes. Ha az országnak és a nemzetnek ezen 
túl van még ereje, akkor jó, hogyha fordít arra, hogy a keresztény menekülteket is segítse. Rá szeretne 
mutatni arra is, hogy a Kormánynak van egy olyan kezdeményezése, hogy helyben, az adott helyen 
próbálják meg a keresztény közösségeket segíteni, hogy fenn tudják tartani magukat, kultúrájukat és 
helyben próbálják meg őket segíteni és támogatni. Számukra nem az a cél, hogy Magyarországra messze 
Afrikából vagy Távol-Keletről hívjanak, invitáljanak embereket. Ők csakis a magyar közösségeket 
próbálják támogatni, segíteni és adott esetben Afrikában vagy Ázsiában keresztény közösségeket szokták 
támogatni. Nagyon fontos, hogy a menekült és a bevándorló között nagyon nagy különbség van. Akik ezt 
összemossák, azok nagyon helytelenül politizálnak. Ők nem mossák össze a menekült és a bevándorló 
fogalmát. A televízióban nézve a képeket, azok a huszonéves embertömegek, férfiak, akik 
Magyarországon át próbáltak meg – míg le nem zárták a déli határt – Európába özönleni, azok nem 
menekültek voltak, hanem gazdasági bevándorlók. Ezt nagyon fontos megkülönböztetni és 
egyértelműen jó, hogy ezt nem támogatják.  
A Jobbik identitásválságával nem kíván foglalkozni, ez legyen az ő belügyük. A választóik, volt választóik 
számoljanak el ezzel, úgy gondolja, hogy egy felelős politikus konzekvens politikát folytat. A fideszes és 
KDNP-s politikusok ilyenek, ezt a mai előterjesztést ezért támogatják. 
 
Dr. Kovács László: A migránsokkal kapcsolatos, kötelező kvóták kérdése elérkezett ahhoz a fázishoz, 
amikor elválik az ürülék a májától. Azt, hogy a miskolci Közgyűlés balliberális oldalának egyetlen 
képviselője van jelen, az talán jelzésértékű. Nagy-Korsa képviselő asszony szájából elhangzottakból 
látják hova tartozik, hogy ő, a balliberális oldal mit képvisel ebben a kérdésben. Ezzel a lelkiismeretével 
majd számoljon el Magyarország, a nemzet és a magyar választók előtt is. Az, hogy a Jobbik hogyan 
szavaz, azt pedig majd meglátják. Képviselő Asszony említette Ferenc pápát, amelynek kapcsán úgy 
gondolja, hogy Őszentsége gyakran idézheti azt a mondatot, amit értelmezhetnek Képviselő Asszonyra 
is: „… bocsássátok meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek”, hogyha tudják, akkor az annál 
nagyobb baj. Az egészen biztos, hogy nagy baj az, hogy a Nyílt Társadalom Alapítvány, ezek a szervezetek 
milyen harcosan tudnak küzdeni más ideológiák képviselőiért, európai befogadásukért és támogatják 
őket. Kérdés, hogy ilyen harcosan kiállnak-e a kárpátaljai magyarok ügyeiért, vagy ez nekik nem annyira 
fontos? Kérdés továbbá, hogy ilyen harcosan kiállnak-e akkor, amikor keresztényeket mészárolnak le 
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franciaországi templomokban, katolikusokat iszlamisták, amikor a keresztet ki akarják tiltani 
Európából, amikor tabu témaként kívánják kezelni azokat az értékeket, amiket a keresztény Európa 
honosított meg 2000 éven keresztül. Kéri, hogy ezen mindenki gondolkozzon el. Aki őszintén 
gondolkodik Magyarország, és ezen belül Miskolc jövőjéről, az független attól, hogy melyik politikai 
oldalon áll, komolyan gondolkozzon el ezen. Úgy véli, hogy igazi nemzeti sorskérdéseik nemcsak Európa, 
hanem Magyarország vonatkozásában is itt dőlnek el, most. 
 
Nagy-Korsa Judit: Hova tartozik, merült fel a kérdés. Ember. Úgy gondolja, hogy mindenek felett, 
mindenkinek először embernek kellene lenni, utána jön az, hogy férfi vagy nő, azután, hogy magyar vagy 
horvát vagy francia, és azután minden más. Először azt kell nézni, hogy ki az, aki segítségre szorul, aki a 
legjobban segítségre szorul. Egy öt-tíz éves kisgyereket – teljesen mindegy, hogy muszlim országban 
született-e, menekült – nem fognak elzavarni.  
Ferenc pápáról beszélt, aki tegnap azt mondta, hogy teljesen érthető a félelem és a tartózkodás az 
emberekben, ha bevándorlókkal, migránsokkal, menekültekkel találkozik, vagy arról van szó, hogy az ő 
kis köreibe bejönnek, és ott felfordulást okoznak. Azt mondta, hogy ezzel nincs baj. Akkor van probléma, 
hogyha ez gyűlöletbe csap át, és totális elzárkózásba. Személy szerint ebben az országban ezt látja most, 
ezt a gyűlölködést, ezt az elzárkózást. Azért mondja, hogy maradjanak emberek és hallgassák meg Ferenc 
pápát, tiszta szívből beszél és az egyház legfőbb méltósága.  
 
Pakusza Zoltán: Reméli azt, hogy most az egyszer komolyan gondolják ezt az előterjesztést és nemcsak 
politikai lózungként használják fel. Az a baj a Kormánypárt politikájával, amit Orbán Viktor egyszer 
mondott, hogy ne azt figyeljék, amit mond, hanem azt, amit tesz. Orbán Viktor igen hangzatosan azt 
mondja, hogy nem engedi be a migránsokat, de aztán csak kiderült, hogy 1300 migráns bejött titokban. 
Az, hogy keresztény vagy nem keresztény, fekete-afrikai vagy nem fekete-afrikai, erről nyilván nem volt 
szó, de csak bejött 1300 migráns. Ez tény. Az is tény, hogy kötvényekkel azért meg lehet vásárolni, lehet, 
hogy kínai, de Irakban is lehetett vásárolni állampolgárságot, ami nem olyan régen az Iszlám Állam 
területéhez közel helyezkedett el. Az is tény, hogy volt egy Ghaith Pharaon nevű úriember, akit többek 
között a terrorizmus pénzeléséért köröztek. Szintén nagyon fontos tény, hogy Orbán Viktor a földkérdés 
esetén sem mondott igazat. Orbán Viktor azt mondta, hogy bárhogy is döntsenek Brüsszelben, amíg ő 
Kormányon lesz, addig külföldi nem fog Magyarországon földet vásárolni soha. Sebestyén László – 
egykori országgyűlési képviselő – azt mondta, hogy hülyeségeket beszél, hamarabb lehet a Szinvában 
aranyat mosni, mint külföldinek földet vásárolni Magyarországon. Meg kell nézni csak Somogy megyét, 
hogy hány külföldi vásárolt már földet. Ezért mondja azt, reméli, nem járnak úgy Orbán Viktor 
hangzatos, nagyon jól hangzó ígéreteivel, mint földkérdésben már jártak.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Elmondja, reméli figyelte a magyar közpolitika alakulását és a 
migránsok beözönlését Magyarországra. Nem sűrűn lát a magyar utcákon migránsokat. Ha megnézi 
azokat az oldalakat, amelyeket a Youtube oldalain fellelhet, megnézi a német, francia, svéd viszonyokat, 
ahol nap mint nap támadnak rendőröket, békés állampolgárokat, nőket, gyerekeket a migránsok. 
Feltételezi, hogy a kettő között differenciálni tud. Láthatja, hogy a magyar hétköznapok – Orbán Viktor 
Kormányának köszönhetően – mennyire nyugodtak és védettek attól az állítólagos migráns-áradattól, 
amelyek már tönkre tették Nyugat-Európát. Hangsúlyozza, olyan nem lesz Magyarországon. Attól meg 
fogják védeni Magyarországot.  
 

- A FIDESZ-KDNP Frakció jelenlévő tagjai elhagyják az üléstermet. – 
 
Jakab Péter: Az a véleménye, hogy magyarázzák a bizonyítványt, azok után, hogy lebuktak. Még 
egyszer mondja, a Kormány egyik tagja, a helyettes államtitkár azt mondta, hogy titokban betelepítettek 
1300 menekültet Nyilván elkottyantotta ezt az információt. Nem hiszi, hogy ez egy előre tervezett coming 
out volt, de megtörtént. Most pedig magyarázzák a bizonyítványt, hogy csak a keresztényekre gondoltak, 
és hogy különbség van migráns és menekült között. Nem tudja, hogy amikor az emberek elmentek 
nemzeti konzultálni vagy népszavazni, akkor tudták-e ezeket a kis finom különbségeket, amiket most a 
vezetés ilyen fontosnak tart. Az biztos, hogy ez az előterjesztés alapvetően arról szól, hogy Miskolc 
utasítsa el azt a politikát, amely a tömeges bevándorlásra épít. Az a helyzet, hogy sajnos a Fidesznek a 
politikája pontosan a tömeges bevándorlásra épít: 20 ezer letelepedési kötvényes, 1300 eltitkolt 
menekült – ami egyébként egy folyamatos betelepítés, ahogy Szijjártó Péter mondta. Tehát nem látják, 
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hogy ennek a folyamatnak a mostani regnálás alatt mikor lesz vége. Az biztos, hogy a Jobbik ezt a 
politikát elutasítja és ennek megfelelően fog szavazni. 
 
 

- A FIDESZ-KDNP Frakció tagjai visszatérnek az ülésterembe. – 
 
Dr. Kiss János polgármester: A vita eddigi lefolyásának az az elsődleges tapasztalata, hogy milyen 
jó dolog olyan pártban politizálni, amelyik párt azokat a beszédeket mondja, amelyek összeillenek a saját 
társadalmának a véleményével. Amikor egy párt nem képes képviselni a saját országát, a saját nemzetét, 
akkor a dolgok elkezdenek összekeveredni egy pártnak a politikájában és beszédeiben. A baloldal a 
pápára hivatkozik, ami eddig nem volt szokás a baloldalon. A Jobbik pedig eljutott odáig ebben a vitában, 
hogy próbálják menteni a menthetőt, azt a magatartást, amit már egyébként nem lehet. Ma eljutottak 
odáig, hogy Jakab Péter nem nagyon tartotta fontosnak az üldözött keresztények kimenekítését. Ha 
jobbikos képviselő lenne, nagyon szégyellné magát. Tette ezt Jakab Péter csakis azért, mert szégyellte 
elismerni a valóságot. Úgy véli, hogy egy ellenzéki pártnak nem szégyen elismerni azt, hogyha egy 
Kormánypárt olyan programmal áll elő, amit egy adott társadalom támogat, szinte egyöntetűen. 
Láthatták a kvóta népszavazás alkalmával, hogy mi a magyar emberek véleménye az illegális 
bevándorlásról. Úgy véli, nem szégyen egy ellenzéki pártnak, bizonyos esetekben, amikor nemzeti 
programokról van szó, egy nemzet jövőjéről van szó, odaállni a Kormánypárt mellé és elmondani, hogy 
ezzel ők is egyetértenek. Ettől még nem dől össze a világ, ettől még egy ellenzéki pártnak nem semmisül 
meg az ellenzéki léte. A Jobbik nem vette magának a fáradtságot, a tisztességet, és elkezdett mindenféle 
látvacsinált mondatok mögé bújni és úgy kezdett el politizálni ez ellen – a nemzet szempontjából fontos 
– program ellen. Úgy gondolja, hogy teljesen hiteltelenek azok a mondatok, amelyek Jakab és Pakusza 
uraktól, vagy a többi jobbikos felszólalótól elhangzottak. Teljesen hiteltelenek azok, akik számon kérik a 
Fidesz-kormányon azt, hogy a keleti világban üldözött keresztényeknek menedéket nyújt, miközben a 
pártelnökük azt mondja azokkal az emberekkel kapcsolatban, akik illegális bevándorlók, és csakis az 
anyagi javakért jönnek Európába, hogy néhány ezer ember, az oké. Úgy véli, ha Jakab Péter komolyan 
gondolná, amit mondott, akkor a Jobbik elnökségi üléseken inkább Vona Gábort kérdezné meg, nála 
feszegetné, hogy mire gondolt. Jakab Péter azt mondta, hogy 1300 menekült keresztény az nem oké, de 
néhány ezer illegális bevándorló, az oké. Felteszi Frakcióvezető Úrnak a kérdést, hogy ez milyen politika? 
 
Pakusza Zoltán: Azt gondolja, hogy akkor Alpolgármester Úr is sorban állhat és kérdezhet. Kérdezheti 
Orbán Viktort, hogy 1300 befogadott migráns, az oké, 20 ezer kötvényen vásárolt migráns, az oké? Több 
száz hektárnyi magyar termőföld a Trianonban megcsonkított csonka országban, külföldiek 
földvásárlására, az oké?  
 
Gazdusné Pankucsi Katalin: Miskolcon számos valódi civil szervezet és egyház működik. A miskolci 
városvezetés évek óta kiemelten támogatja a közfeladatot átvállaló civil szervezetek munkáját. Az 
önkormányzat számos egyesülettel, alapítvánnyal működik együtt a város fejlesztése során. A miskolci 
civil társadalom kiépült szervezeti rendszerben a miskolciak javát segíti, őket támogatja és képviseli. A 
miskolci civil társadalom Miskolcért, a miskolci polgárokért jött létre és ezekért is működik. Ezért is 
támogatják Miskolcon a sport, kulturális, egyházi és oktatási civil szervezeteket. Interneten talált egy 
cikket, amely 2016.10.16-án jelent meg egy olasz napilapban, amely néhány elhangzott kérdésre választ 
jelenthet. Egy szíriai migránssal készítettek riportot, amely során az volt a kérdés, hogy nem fél-e, hogy 
a gyerekeinek nem sikerül integrálódni. Erre ez volt a válasz: „Ők nem fognak integrálódni, nem fognak 
változni, Németország viszont annál inkább. Hiszen, ha Allah ennyi hívet ide és Olaszországba küld, az 
azért van, hogy muzulmánná tegyük ezeket az országokat.” Hangsúlyozza, hogy nem a civil szervezetek 
ellen, hanem a valóságos civil szervezetek mellett állnak ki ezzel a nyilatkozattal, ezért nem támogatják 
a Soros György programját végrehajtó civil szervezetek letelepedését a városban.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólásra jelentkező, a vitát lezárja. 
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2. napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 01. számú és 02. számú 

Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak 
megválasztására 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Technikai jellegű előterjesztésről van szó. A vitát megnyitja a 
napirend felett. Megállapítja, hogy nincs hozzászólásra jelentkező, a vitát lezárja.  
 
Bejelenti, hogy zárt üléssel folytatják munkájukat. Megkéri a vendégeket, a sajtó képviselőit és 
mindazokat, akik a zárt ülésen nem vehetnek részt, hogy hagyják el az üléstermet.  
 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 
 

– A zárt ülést követően a nyílt üléssel, 
a napirendekről történő szavazással folytatják munkájukat. – 

 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Bejelenti, hogy a napirendekről történő szavazással folytatják 
munkájukat.  
 
 
1. napirend: Javaslat állásfoglalás kiadására a Soros tervvel kapcsolatban 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell dönteniük. 
 

A Közgyűlés 23 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
elfogadta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot 
és meghozta a  
 

3/2018. (I.15.) számú határozatot 

 

Tárgy: Állásfoglalás a Soros tervvel kapcsolatban 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat állásfoglalás kiadására Soros 

tervvel kapcsolatban” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kijelenti, hogy értéknek tekinti a kialakult 

Miskolci civil társadalmat, amelynek kiemelt jogvédelmet biztosít, és elutasít minden olyan törekvést 

vagy kezdeményezést, amely külső eszközökkel ennek megbontására törekszik. 

 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése ugyanakkor a Soros-tervet, az illegális 

bevándorlást és a bevándorlás-szervező irodák létrehozását, működtetését elutasítja. 

 

3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

Közgyűlés állásfoglalásáról a Megyei Jogú Városok Szövetségét tájékoztassa. 

 

Felelős:  Polgármester 

Végrehajtásért felelős:  Alpolgármesteri Kabinet 

Határidő:  Azonnal 
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2. napirend: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 01. számú és 02. számú 
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak 
megválasztására 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint két határozati javaslatról kell dönteniük. 
Kéri, szavazzanak az I. határozati javaslatról. 
 

A Közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
elfogadta az előterjesztés szerinti I. határozati 
javaslatot és meghozta a  
 

4/2018. (I.15.) számú határozatot 
 
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi 
Választási Bizottság tagjainak megválasztása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei 01. számú és 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi 
Választási Bizottság tagjainak megválasztására” című előterjesztést és a következő határozatot 
hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 01. 
számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak az alábbi 
személyeket választja meg:  
 
Tagok: 
1. Dr. Szádeczki Zoltán 
2. Kerekesné dr. Tóth Edith 
3. Dr. Rakaczki Tamás 
 
Póttagok: 
1. Mikitáné Újjobbágy Erzsébet 
2. Dr. Gyulai Iván 
 
Felelős:    Jegyző 
Végrehajtásért felelős:  Önkormányzati Igazgatási Osztály 
Határidő:    azonnal 
 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, most döntsenek a II. határozati javaslatról. 
 

A Közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
elfogadta az előterjesztés szerinti II. határozati 
javaslatot és meghozta a  

 
5/2018. (I.15.) számú határozatot 

 
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi 
Választási Bizottság tagjainak megválasztása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei 01. számú és 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi 
Választási Bizottság tagjainak megválasztására” című előterjesztést és a következő határozatot 
hozza: 
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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 02. 
számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak az alábbi 
személyeket választja meg:  
 
Tagok: 
1. Dr. Kiss György 
2. Mariscsák István 
3. Majorosné Szabó Anita 
 
Póttagok: 
1. Jernei Péter 
2. Nagy Attila 
 
Felelős:    Jegyző 
Végrehajtásért felelős:  Önkormányzati Igazgatási Osztály 
Határidő:    azonnal 
 
 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Ezzel az ülés végére értek. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 
következő ülésük várható időpontja 2018. március 1. napja. Megköszöni mindenki munkáját.  
Az ülést 08 óra 15 perckor bezárja. 
 
 
 

 
K. m. f. 

 
 
 

 Dr. Alakszai Zoltán  Dr. Kriza Ákos 
 jegyző  polgármester 


