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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÖZGYŰLÉSE 

 
819.028-4/2018. 

 
Jegyzőkönyv 

 
 
Készült:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2018. április 19. 

napján 07.00 órai kezdettel, a Polgármesteri Hivatal Közgyűlési Termében tartott 
rendkívüli üléséről. 

 
Jelen van:  Dr. Kriza Ákos polgármester, Badány Lajos, Barta Gábor, Bartha György, Deák-

Bárdos Mihály, Eperjesi Erika, Fodor Zoltán, 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, Dr. Tompa Sándor képviselő és Dr. Kiss 
János alpolgármester 

 
Később érkezett: Dr. Simon Gábor és Szilágyi Szabolcs képviselő 
 
Távol maradt:  Földesi Norbert 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 
megjelenteket.  
Bejelenti, hogy a Testület 29 tagja közül a jelenléti ív alapján 26 fő van jelen, az ülés 
határozatképes, amelyet megnyit. 
 
Mai munkájukat azokra való megemlékezéssel kezdenék, akik már nincsenek közöttünk. Dr. 
Lyocsa János, a Diósgyőri Kórház nyugalmazott főigazgatója a napokban távozott, Dr. Csukás 
Zoltán nyugalmazott állatorvos, akinek közéleti munkáját Szemere Bertalan díjjal jutalmazták, 
egy héttel ezelőtt, Hidvégi Attila, a Miskolci Öttusa Szakosztály vezetője, akit Nívódíjjal 
jutalmazott a Közgyűlés, hetekkel ezelőtt hunyt el. Kéri, hogy egyperces néma felállással 
emlékezzenek meg róluk. 
 

- Egyperces néma felállást követően - 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Nagyon ritkán van az a magyar politikai közéletben, hogy 
ellenzék és kormánypárt hasonlóan gondolkozik valamilyen témáról. Az elmúlt hónapokban 
megtapasztalhatták, hogy egy téma kapcsán úgy az ellenzék, mint a kormánypárt, hasonlóan 
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gondolkodott. Ez a 2018-as országgyűlési képviselő választások tétjével kapcsolatosan megvolt. 
Mindenki egyetértett abban, hogy ez a szavazás az egész magyarság számára sorsdöntő lesz.  
Ebből a szempontból viszonylag röviden, de értékelni kívánja az országgyűlési választásokat. 
Antall József, Magyarország első szabadon választott miniszterelnöke a következőt mondta az 
Európai Parlament kereszténydemokrata frakciója előtt: „Önöknek lehet, hogy csak egy 
politikai program Európa és a kereszténység, de az én nemzetem számára egyértelműen és 
egyszerűen maga a történelem. Mi itt, Európa egy sarkában, mindenkor Európáért és a 
keresztény Európáért küzdöttünk.” Politikai közösségük, a Fidesz-KDNP számára – de mint 
ahogy a választásokon látták, a magyar választópolgárok többsége számára is – ez a mostani 
választás mindenképpen a magyar és az európai kultúráról szólt. Ezen a választáson arról 
döntöttek a magyar polgárok, hogy a biztonságról és a nyugodt élet lehetőségéről hogyan 
gondolkoznak a jövőben, hogyan állítják elő azt a jövőt a számukra, amelyik erről a két témáról 
szól. Mint ahogy láthatták, a magyar választók többsége, döntően a magyar és az európai 
kultúra védelmében ment el szavazni. A magyarok többségének megkérdőjelezhetetlen száma 
mutatott egyirányba. Miskolc város polgárainak a többsége is hasonló véleményen volt. A 
településen mindkét választókerületben a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltjei 
nyertek. Ezúton is gratulál Hubay György képviselő úrnak, Csöbör Katalin képviselő 
asszonynak, akik a Fidesz-KDNP színeiben nyerték meg az országgyűlési választásokat az 
egyéni képviselői körzetben. Kéri őket, hogy ezzel az elsöprő legitimációval támogassák 
Miskolc, illetve a megye ügyeit az Országgyűlésben, és közösen gondolkozva, egyirányba húzva 
próbálják Észak-kelet Magyarországot felemelni. Hála Istennek, Észak-kelet Magyarország 
elindult a jó úton, és azzal, hogy még nagyobb legitimitást kaptak a kormánypárti képviselők, 
az még több lehetőséget és erőt jelent a számukra.  
Megköszöni Miskolc város lakosságának, hogy kiemelkedő számban járultak az urnákhoz és 
adták le szavazatukat, valamint az adminisztrációban résztvevő hivatali dolgozóknak is, akik 
kiválóan teljesítettek és éjszakába nyúló munkával segítették, támogatták a választás szabályos 
kimenetelének az elvégzését. Megköszöni még egyszer a munkát. Megköszöni minden 
miskolcinak, aki részt vett a választásokon, hogy úgy döntött, hogy Miskolc városa is 
csatlakozik azokhoz a városokhoz, akik kormánypárti képviselőt adnak az Országgyűlésbe. 
 
A szerdai napon kiküldött meghívóval rendkívüli ülést hívott össze. Javasolja, hogy a meghívó 
szerinti 2. napirendi ponthoz tartozó, „Javaslat ipari parki területi kapacitás bővítésére” című 
előterjesztést a Közgyűlés a mai ülés napirendjére ne vegye fel. 
Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a rendkívüli ülésen kizárólag azok a napirendi pontok 
tárgyalhatóak, amelyekre a rendkívüli ülés tartására irányuló indítvány vonatkozott.  
Elsőként az ülés napirendjének elfogadásáról kell dönteniük, ezért javasolja, hogy a meghívó 1. 
pontjában szereplő előterjesztés kerüljön a mai ülés napirendjére.  

 
 

A Közgyűlés 23 igen, 2 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett az ülés napirendjét a javaslatban foglaltak szerint 
állapította meg. 

 
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 
Nyílt ülés: 
 
1.  Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város területén végzett távhőszolgáltatásról, 

annak díjáról, a díjalkalmazási és díjfizetési feltételekről szóló 39/2017. 
(XII.5.) önkormányzati rendelet módosítására 

 
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
  



3 

1. napirend: Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város területén végzett 
távhőszolgáltatásról, annak díjáról, a díjalkalmazási és díjfizetési 
feltételekről szóló 39/2017. (XII.5.) önkormányzati rendelet 
módosítására 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megkéri Pfliegler Péter alpolgármester urat, hogy egészítse 
ki szóban az előterjesztést. 
 
Pfliegler Péter alpolgármester: Egy olyan közgyűlési előterjesztésre kaptak meghívót, 
amely azt bizonyítja, hogy 2010. óta ez a városvezetés mindig is azt tartotta szem előtt, hogy 
lehetőség szerint kedvezményeket, pozitív fejleményeket hozzon Miskolc és Miskolc polgárai 
életébe. Megemlíti ebben a körben az óvodai felújításoktól kezdve a Salkaházi Programon 
keresztül, a mindenki számára ingyenes wifit minden miskolci autóbuszon és villamoson. Most 
a távhőszolgáltatásban kínálnak egy új lehetőséget az igénybevevők számára. Ha a Közgyűlés 
elfogadja a rendeletmódosítást, illetve az új rendeletet, akkor ez lehetőséget teremthet arra, 
hogy a felhasználók egyenletes díjfizetéssel fizessék meg a távhő fűtési hődíját. A gáz és 
áramszámlákhoz hasonlóan, időarányosan tervezett, 11 egyenlő értékű részszámlán fizessék a 
távfűtés hődíját, majd a 12., úgynevezett elszámoló számlán az éves fogyasztásuk alapján 
rendezzék a különbözetet, vagy kapják vissza az esetleges túlfizetésüket. A rendelet előírja, 
hogy amennyiben a díjfizető másképp nem rendelkezik a szolgáltató felé, a távhőszolgáltató 
egyenletes díjfizetéssel számlázzon. Ez azt jelenti, hogy aki nem küld vissza egy egyszerű és 
rövid nyilatkozatot, annak az egyenletes díjfizetéssel történik ezentúl a számlázása, illetve a 
fizetése. A részszámlákon és az elszámoló számlán alapuló egyenletes díjfizetés legfőbb előnye, 
hogy tervezhető a család költségvetése a 11 hónapon keresztül azonos összegű hődíj részszámla 
alapján. A téli hónapokban tehát nem kell kiugróan magas távhő számlákat fizetni, kiugróan 
magas költség fizetéssel számolni, így a távfűtés díjfizetése egész évben biztonságosan és 
kiszámíthatóan, tervezhetően egyenlő lesz. Aki mégsem kívánja majd igénybe venni ezt a 
kedvező lehetőséget, annak szíve joga, hogy a havi elszámolás szerinti számlázási módot 
válassza, egy egyszerű nyilatkozat kitöltésével és a MIHŐ Kft. számára történő visszaküldéssel. 
Aki meggondolja magát a későbbiekben, annak egy elszámolási időszakon belül lehetősége lesz 
a díjfizetési módozat megváltozatására is. Úgy véli, hogy az egyenletes díjfizetést eddig még 
nem ismerők is bátran próbálják ki, mert előnyei mellett nem tapasztalt – aki ilyet használ – 
hátrányt. Más városokban, mint például Budapest is sikeresen vizsgázott a rendszer. A kiugró 
téli díjak elmaradnak, az egyenletes kifizetések alapján jobban tervezhető a családi 
költségvetés. Elfogadásra javasolja képviselőtársai számára az előterjesztést, amely után 
természetesen a lakosság széleskörű tájékoztatása is megindul. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megköszöni Alpolgármester Úrnak a kiegészítést.  
Kéri az előterjesztést véleményező bizottság álláspontjának ismertetését. 
 
Bizottsági vélemény: 

 Jogi és Ügyrendi Bizottság: egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megnyitja a napirend feletti vitát. Megállapítja, hogy nincs 
felszólalásra jelentkező képviselő, a vitát lezárja.  
 
Bejelenti, hogy a napirendről történő szavazás következik.  
 
 
1. napirend: Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város területén végzett 

távhőszolgáltatásról, annak díjáról, a díjalkalmazási és díjfizetési 
feltételekről szóló 39/2017. (XII.5.) önkormányzati rendelet 
módosítására 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy rendelettervezetről kell 
dönteniük, melyhez legalább 15 igen szavazat szükséges. 
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A Közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett megalkotta a 3/2018. rendeletét Miskolc 
Megyei Jogú Város területén végzett 
távhőszolgáltatásról, annak díjáról, valamint a 
díjalkalmazási és díjfizetési feltételekről szóló 
39/2017. (XII.5.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 

 
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Hubay György képviselő ügyrendi felszólalási szándékot 
jelzett, megadja neki a szót.  
 
Hubay György: Amikor 2014-ben a választók jóvoltából a 12. választókörzetben egyéni 
önkormányzati képviselő lehetett, akkor nem gondolta, hogy a ciklus felét alig elhagyva itt áll 
a pulpitus előtt és az önkormányzati képviselői mandátuma lemondásáról beszél, mert a 
beszéde lényege ez. Ismertetni kívánja, hogy mi előzte meg ezt a gondolatsort. Az a sikeres 
választás, ami mögöttük van, ahol képviselőtársa, Csöbör Katalin egyéni körzetben újra, illetve 
a 02. választókörzetben személye elnyerhette a választók bizalmából az országgyűlési 
mandátumot. Tehát ezért szükséges lemondania. Rövid visszatekintésben szeretne összegezni 
az elmúlt időszakról. Miskolc valóban kiemelkedő sikert ért el a választáson, amely siker – úgy 
véli – mindannyiuk sikere. A szavazás legnagyobb eredménye, hogy a választói akarat szerint 
személyében ismét kormánypárti képviselője van a körzetnek. Az ott élő polgárok úgy 
gondolták, jobb, ha kormánypárti képviselő dolgozik értük, hiszen így garantált az 
érdekérvényesítés sikere is. Elmondja, hogy nagy munka van mögöttük, amelyet nem most 
kezdtek, az elmúlt 8 esztendő folyamatos kihívásaival nézett szembe és rendszeresen 
konzultáltak a településen élő polgárokkal, miközben a Kormány messzemenően támogatta 
törekvéseiket. A sikerhez nagyban hozzájárult a Kormány nemzetet védő és a nemzet 
felemelkedését segítő, kitartó munkája is. Természetesen a munka nem a választással ér véget. 
Számára is most jön el a bizonyítás időszaka. Bizonyítania kell neki is, ahogy két ellenzéki 
képviselőtársának is. A demokratikus, tiszta választásnak köszönhetően Varga László, az MSZP, 
illetve Jakab Péter a Jobbik pártlistájáról szintén bekerülhettek a Parlamentbe. 
Sportemberként hisz a sportszerű játékban, így a maga részéről gratulál nekik, még akkor is, 
ha ez egyoldalú lovagiasság a részéről. Egyben üzeni is, hogy a pást változik, de a fegyvernem 
és a harcmodor nem, rá számíthatnak a magyar Parlamentben is. Miskolc polgármesterével, 
Dr. Kriza Ákossal kiváló a kapcsolata, a továbbiakban is segíteni fogja a munkáját. Ahogy 
többször elmondta, csapatjátékos, tehát az együtt elért sikert, a közösen elvégzett munka fogja 
követni. Mindezt azért is kívánta elmondani, mert az országgyűlési képviselőválasztáson 
elnyert mandátuma miatt a hatályos törvények szerint már nem lehet önkormányzati képviselő, 
összeférhetetlenség áll fent. Hogy ez a jogi állapot mihamarabb megszűnjön, az ülést követően 
benyújtja önkormányzati képviselői mandátumáról való lemondó nyilatkozatát Polgármester 
Úrnak. A jövőben minden erejével azon lesz, hogy a megelőlegezett bizalmat megszolgálja, 
elhivatott jobboldali politikusként Isten segedelmével a hazáját szolgálja. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megköszöni Képviselő Úr szavait. Országgyűlési 
munkájához jó egészséget, erőt és kitartást kíván.  
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 2018. május 11. napján Ünnepi Közgyűlést tartanak, és a 
következő rendes ülés várható időpontja 2018. május 17. napja.  
Megköszöni mindenki munkáját. Az ülést 07 óra 18 perckor bezárja. 
 

 
K. m. f. 

 
 
 

 Dr. Alakszai Zoltán  Dr. Kriza Ákos 
 jegyző polgármester 


