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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÖZGYŰLÉSE 

 
819.028-12/2018. 

 
Jegyzőkönyv 

 
 
Készült:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2018. október 25. 

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

 
Jelen van:  Dr. Kriza Ákos polgármester, Dr. Kiss János alpolgármester, Badány Lajos, Barta 

Gábor, Bartha György, Cseléné Figula Edina, Deák-Bárdos Mihály, Eperjesi Erika, 
Fodor Zoltán, Földesi Norbert, Gazdusné Pankucsi Katalin, Glatz Katalin, Hollósy 
András, Katona Ferenc, Dr. Kovács László, Molnár Péter, Dr. Nagy Ákos, Nagy-
Korsa Judit, Dr. Nánási-Kocsis Norbert, Dr. Nehéz Károly, Novák Józsefné, Révész 
Péter, Dr. Simon Gábor, Soós Attila, Szécsényi Marianna, Dr. Tompa Sándor 
képviselő és Pfliegler Péter alpolgármester 

 
Később érkezett: Pakusza Zoltán, Szilágyi Szabolcs képviselő 
 
Távol maradt:  Kovácsné Budai Mária képviselő 
 
Meghívottak:  a Polgármesteri Hivatal aljegyzői, főosztály- és osztályvezetői, a Miskolc 

Holding Zrt. és tagvállalatainak képviselői, a miskolci nemzetiségi 
önkormányzatok elnökei a mellékelt jelenléti ív szerint 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Tisztelettel köszönti a Közgyűlés mai ülésén megjelenteket. 
Bejelenti, hogy a Testület 29 tagja közül a jelenléti ív szerint megjelent 26 fő. Megállapítja, hogy a 
Közgyűlés határozatképes, az ülést megnyitja.  
Munkájukat a mai napirend elfogadásával kezdik. Badány Lajos képviselő úr indítványt nyújtott 
be „Javaslat a miskolci repülőtér megmentésére, a miskolci és Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei légi közlekedés és légi mentés hosszú távú biztosítására” címmel. Felkéri Pfliegler 
Péter alpolgármester urat, hogy az előterjesztés tárgyát képező repülőtérrel kapcsolatos 
tárgyalásokról tájékoztassa a Közgyűlést. 
 
Pfliegler Péter alpolgármester: Természetesen örülnek annak, hogy az ellenzéki sorokból is 
szívükön viselik a képviselők Miskolc ügyeit, mert helyes az, ha a város érdekeit együtt képviselik. 
Ebbe beletartoznak a helyi egyesületek, civilek, intézmények erőfeszítései is, amellyel egy-egy 
közösség hatékonyabb, jobb életkörülményeit kívánják ápolni, megvalósítani. Az is igaz, hogy 
minden előterjesztésnek alapos információszerzésen, gondos utánajáráson kellene alapulnia. Az 
elmúlt években már több alkalommal szóba került a miskolci repülőtér sorsa, akár közgyűléseken, 
akár más fórumokon is. Miskolc város vezetése évek óta mindig ugyanazt mondta és mondja 
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ezzel kapcsolatban. Ez nem más, mint az, hogy a korábban 15 évre kötött szerződés a város és a 
Borsod Megyei Repülőklub között 2019 áprilisában lejár. Mivel Miskolc az elmúlt 6-8 évben 
minden évben több hazai és nemzetközi befektetőnek adott és adhatott alkalmas, fejlődő otthont 
ipari parkjaiban, ezért – hangsúlyozza, az eddigi kommunikációjuknak megfelelően – a lejáró 
szerződést nem tudják meghosszabbítani. A reptér területét bevonják a Mechatronikai Ipari 
Parkba, és ebbe új befektetőket telepítenek le annak érdekében, hogy további új, innovatív 
feladatokat ellátó munkahelyeket teremtsenek a miskolci és környékbeli polgárok számára. Teszik 
mindezt azért is, mert egyértelmű a szakmai álláspont abban a tekintetben, hogy a mai miskolci 
repülőtér repülésszakmai szempontokat figyelembe véve továbbfejlesztésre nem jó, hiszen 
beépített terület közelében terül el. Ugyanakkor mindig is fontos volt a városvezetés számára az, 
hogy a civil szervezetekkel, szerveződésekkel megtalálja a kapcsolatot, hogy a mindnyájuk 
érdekében kifejtett szolgáltatásaikat, fejlesztéseiket támogassa. A légimentés is ilyen szolgáltatás, 
szolgáltatást nyújt a bajbajutottaknak, a rászorulóknak. Éppen ezért Miskolc Önkormányzata az 
elmúlt időszakban intenzív tárgyalásokat folytatott a miskolci légimentés jövőjének helybeli, 
miskolci biztosítása érdekében az érintett felekkel, a Magyarországi Légimentésért Alapítvány és a 
Magyar Légimentő Nonprofit Kft. szakembereivel. Konstruktív, előrehaladó és hasznos 
megbeszéléseket. Néhány nappal ezelőtt örömmel jelenthették be közösen, hogy a légimentő 
bázis a jövőben is a Megyei Kórház szomszédságában található miskolci repülőtéren fog működni. 
Emellett megteremtik annak a lehetőségét, hogy a légimentés helikopterei mellett más, civil 
helikopterek is használhassák a bővített funkcióval rendelkező, úgynevezett 4-es kategóriájú, 
csökkentett területű repteret. Ennek a kialakítását, illetve fejlesztését a légimentők szakemberei 
vállalják elvégezni. Jó hír, hogy Miskolc Önkormányzata a légimentés által igényelt területet 
légimentés céljára ingyenesen bocsátja használatra, rendelkezésre. A Miskolc Holdig Zrt. és a 
légimentők között aláírt szándéknyilatkozat alapján jelenleg is tart a közös munka, a szerződés 
feltételeinek az egyeztetése, majd ennek aláírása meg fog történni. Úgy véli, kijelentheti, hogy a 
légimentők, Miskolc városa, a Miskolc Holding és a légimentésre szorulók teljes megelégedésére 
pont kerülhet a kérdés megoldására. Emellett további örömteli hír, hogy a sportrepülő társadalom 
is új otthonra találhat Miskolc közvetlen közelében egy olyan területen, ami a repülés hosszútávú 
érdekeit messzemenőkig képes kiszolgálni. Távol esik a lakott területektől, de az autópálya 
közelében a későbbiek során további reptér fejlesztések megvalósítására is alkalmas hely lehet. Az 
Önkormányzat és a miskolci repülős társadalom keresi a lehetőségét a további együttműködés 
kialakítására. A város és a régió további fejlődése szempontjából is fontos egy új miskolci 
repülőtér kialakítása és működtetése. Összességében kijelenthető, hogy minden érdekelt fél 
számára megfelelő megoldás született a miskolci repülőtér-helikopter leszállóhely kapcsán, 
minden ellenkező híresztelés ellenére. A helikopteres betegellátás és légimentés a helyszínen 
továbbra is biztosítható, a sportrepülés pedig a repüléshez, a klubhoz nagyon közelálló 
szakemberek segítségével magánbefektetés keretében egy olyan területre költözhet, ahol 
hosszútávú, infrastrukturális fejlődés biztosított, ráadásul a lakosságot sem zavarja a repülés által 
keltett zajhatás. A régi miskolci repülőtér pedig Miskolc további gazdasági fejlődését fogja 
szolgálni. Ezúton is kifejezi köszönetét minden egyes munkatársának, a magyar légimentés, a 
Miskolci Repülő Klub, a Borsod Megyei Repülő Klub minden egyes szakemberének azért az 
együttműködésért, áldozatos munkáért, amellyel elérhető lett ez a két jó hír. Kér minden miskolcit, 
aki a repülősöket szereti, aki repülni szeret, fogadja el ezt a megoldást azért, mert jó megoldás.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megköszöni a tájékoztatást.  
Kéri, szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről. 
 

A Közgyűlés 11 igen, 15 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett a képviselői indítványt az ülés napirendjére nem vette 
fel. 
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Az SZMSZ 20. szakasz (5) bekezdése alapján az alábbi 
javaslatokat teszi: 
 
1. sürgősségi napirend - nyílt ülés: Javaslat a Miskolc, Szentpéteri kapu 70. szám alatti 

ingatlan hasznosítására 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről. 
 

A Közgyűlés 20 igen, 3 nem szavazattal, 4 tartózkodás 
mellett a sürgősségi indítványt a nyílt ülés napirendjére 
felvette. 

 
2. sürgősségi napirend - nyílt ülés: Javaslat a Selyemréti Strandfürdő fejlesztéséhez 

kapcsolódó polgármesteri döntés utólagos 
jóváhagyására 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről. 
 

A Közgyűlés 18 igen, 2 nem szavazattal, 7 tartózkodás 
mellett a sürgősségi indítványt a nyílt ülés napirendjére 
felvette. 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A tárgyalási sorrend megállapításához az SZMSZ 20. szakasz (1) 
bekezdése alapján első javaslata, hogy összevontan, nyílt ülésen tárgyalják a közrenddel, 
közbiztonsággal kapcsolatos előterjesztéseket, azaz a meghívó szerinti 1. és 2. napirendet. 
Kéri, szavazzanak a javaslatról. 
 

A Közgyűlés 17 igen, 8 nem szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett a javaslatot elfogadta. 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Második javaslata, hogy szintén összevontan vitassák meg az 
Önkormányzat vagyongazdálkodásával és humánszolgáltatásával kapcsolatos 
előterjesztéseket, azaz a meghívó szerinti 3., 4., valamint a sürgősségi 1. és 2. napirendet, majd ezt 
követően zárt ülésre kerüljön sor. Kéri, szavazzanak a javaslatról. 
 

A Közgyűlés 17 igen, 10 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett a javaslatot elfogadta. 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, most szavazzanak a napirendi javaslat elfogadásáról, 
figyelemmel a napirendre tűzött sürgősségi előterjesztésekre, valamint a tárgyalási sorrend 
megállapításáról hozott döntésekre. 
 
 

A Közgyűlés 17 igen, 8 nem szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett az ülés napirendjét – a napirendre felvett sürgősségi 
előterjesztésekre, valamint az elfogadott tárgyalási sorrendre 
figyelemmel – a meghívóban foglaltak szerint állapította 
meg. 

 
(Az előterjesztések a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
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NYÍLT ÜLÉS: 
 
1.  Javaslat a közrenddel, közbiztonsággal összefüggő egyes rendelkezések 

felülvizsgálatáról és az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 
önkormányzati rendeletek megalkotására 
Előterjesztő:  Dr. Kiss János alpolgármester 

 
2. Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város területén működő közterületi térfelügyeleti 

kamerarendszer megfigyelési pontjainak felülvizsgálatára és bővítésére 
 Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
3.  Javaslat a Miskolc Térségi Konzorcium vagyonával kapcsolatos döntések 

meghozatalára 
 Előterjesztő: Pfliegler Péter alpolgármester 
 
4.  Javaslat közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára 
 Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
ZÁRT ÜLÉS: 
 
5.  Javaslat fellebbezés elbírálására egyedi szociális hatósági ügyekben 

Előterjesztő:  Dr. Kiss János alpolgármester 
 
SÜRGŐSSÉGRE FELVETT NAPIRENDEK – NYÍLT ÜLÉSRE: 
 
1.  Javaslat a Miskolc, Szentpéteri kapu 70. szám alatti ingatlan hasznosítására 
 
2.  Javaslat a Selyemréti Strandfürdő fejlesztéséhez kapcsolódó polgármesteri döntés 

utólagos jóváhagyására 
 
 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Bejelenti, hogy a közrenddel, közbiztonsággal kapcsolatos 
előterjesztések tárgyalása következik. 
 
Meghívó szerinti 1. napirend:  Javaslat a közrenddel, közbiztonsággal összefüggő egyes 

rendelkezések felülvizsgálatáról és az üzletek éjszakai nyitva 
tartásának rendjéről szóló önkormányzati rendeletek 
megalkotására 

 
Meghívó szerinti 2. napirend:  Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város területén működő 

közterületi térfelügyeleti kamerarendszer megfigyelési 
pontjainak felülvizsgálatára és bővítésére 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A meghívó szerinti 2. napirendhez Fodor Zoltán képviselő úr 
módosító indítványt nyújtott be. 
Felkéri Kovács László Csaba igazgató urat, hogy a térfigyelő kamerarendszer bővítésével 
kapcsolatos előterjesztéshez tegye meg kiegészítését. 
 
Kovács László Csaba: Örül annak, hogy ilyen jeles alkalommal szóban is ki tudja egészíteni az 
előterjesztést, hiszen egy mérföldkőhöz érkezett Miskolc városa, ezen belül pedig a Miskolci 
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Önkormányzati Rendészet térfelügyeleti tevékenysége. A közbiztonság érdekében egy nagyon 
modern és hatékony fegyvert tudnak ezentúl bevetni, azaz bővíteni a jelenlegi térfelügyeleti 
rendszerüket, és összességében a város szolgálatába állítani közel 900 darab kamerát.  
Mindjárt elindul egy videó, amin keresztül stílszerűen próbálja bemutatni egy, a belvárosban a 
közelmúltban történt cselekményt.  
 

/Projektoros kivetítéssel mutat be egy esetet./ 
 
Kovács László Csaba: Köszöni a bemutató lehetőségét, mert nagyon jól tudta így példázni azt 
az együttműködést, ahogy a térfigyelőszolgálat együttműködik az operatív állománnyal, az utcán 
szolgálatot teljesítő munkatársakkal, valamint a rendőrség munkatársaival is. Percek alatt egy 
nagyon hatékony intézkedést tudtak véghezvinni. A térfigyelőrendszer minden nap segítségükre 
van és szolgáltat adatokat, információkat. A kihelyezett kamerák segítik munkájukat. A 
térfelügyeleti rendszer, vagyis a kameraszám bővülés és a teljes infrastruktúra átalakítása a Modern 
Városok Program keretében és annak finanszírozásában valósul meg. Ez jelenleg 450 
kamerahelyszínt jelent és a kamerahelyszíneken összességében 768 kamerát. Ez azért van, mert 
egy helyszínen 4-5 kamera is lehet. Egy oszlopra akár 4 fix, 1 mozgatható kamerát is fel kell, hogy 
szereljenek a szakemberek, az ottani előkészítő tárgyalások, tanulmányok és egyeztetések kapcsán. 
Ismerteti, hogy az előkészítő egyeztetések során nagyon fontos volt a rendőrség véleménye, 
kikérték a katasztrófavédelem és a mentők véleményét is. Javaslatot tettek a kamerahelyszínekre a 
Miskolci Önkormányzati Rendészet munkatársai is. Kiemelkedő volt, hogy az önkormányzati 
képviselőkön keresztül az állampolgárok is nyilatkozhattak arról, hogy mely területeken milyen 
igény merül fel kamerahelyszínre, illetve számra. Ezeket összegyűjtve tárgyalta meg a Közterületi 
Térfelügyeleti Munkacsoport és alkotta meg azt a kamerahelyszíni rajzot és kameraszámot, amely 
utána technikai elbírálás alapján ebben a 450 helyszínben, majd 768 térfelügyeleti kameraszámban 
realizálódott. Ennek a tervezése már elkészült, a kivitelezési munkálatok hamarosan elkezdődnek, 
időjárástól függően. 
A módosító indítvánnyal kapcsolatban elmondja – Bizottsági ülésen is szó volt róla – a Pattantyús 
utcai Általános Iskola műfüves pályáját kellene, hogy figyelje térfelügyeleti kamera. Tájékoztatásul 
elmondja, azért nem nyílik erre lehetőség, mert a műfüves pálya egy udvaron belül van, tehát 
magánterületen, azonban önkormányzati ingatlanként sem lehetne ezt figyelni a kamerának. 
Mindenképpen javaslattal élnek, hogy vagyonvédelmi kamera kerüljön felszerelésre, vagy élőerős 
őrzés vagy a távfelügyeleti rendszer bevezetése oldhatja meg ezt a problémát.  
A térfelügyeleti kamerák kihelyezésével párhuzamosan, de azt még megelőzően már az operatív 
műveleti központ is kialakításra kerül az Ifjúsági Ház mostani színháztermében, ide érkeznek meg 
majd a kameraképek. Meglehetősen modern, jövőbemutató helyszín lesz ez az épületrész. 16 
munkatársuknak nyílik arra lehetősége, hogy figyeljék a kameraképeket, ide tartozik a 
vezetésirányítás is. A vezetésirányítás kapcsán a haváriahelyzetre gondol, hogyha a város vezetői 
rendőrségi, katasztrófavédelmi, mentői vezetői szinten is jelen kívánnak lenni, akkor erre is 
megnyílik a lehetőség, de a mindennapokban közterület-felügyelők, rendőrök ülnek a kamerák 
előtt. 24 monitorból álló tv-falon kísérik figyelemmel a kamerák működését. Az emberi létszám és 
a kameraszám nem arányos, tehát mindenképpen az okos-szoftver segítségét veszik igénybe ezzel 
kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy a munkatársaik munkáját segíti egy olyan szoftver, ami 
különböző protokollokra lesz betanítva, tehát reagál a szoftver és jelez, segíti az azt kezelő 
személyzet munkáját. 
A közrend, közbiztonság kapcsán elmondja, hogy folyamatosan vizsgálják a belvárosi rendet és 
ezen cselekmények is ösztönözték arra, hogy a jó idő, a nyár miatt nagyobb forgalom jelent meg a 
belvárosban, nagyobb igény merült fel arra, hogy a Miskolci Önkormányzati Rendészet 
munkatársai ráerősítsenek a belvárosi, hétvégi szolgálatokra. Ezt nemcsak élőerővel és 
létszámnöveléssel oldották meg, hanem a kutyásszolgálataikat is bevezényelték a belvárosba. 
Megjegyzi, nagy sikerrel. A kutya természetesen nem támadólag lép fel – munkatársukkal 
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egyetemben –, hanem biztosítja az intézkedést. Tervezik jövőre a kutyásszolgálat fejlesztését, mint 
kutyavezető, mint kutyalétszám növelést 2019-ben. A belvároshoz kapcsolódó, de egy kicsit 
kiterjesztett tekintetben kiemeli a hajléktalan életvitelt folytató személyek közterületi megjelenését, 
az életvitelszerű közterületi tartózkodás kapcsán. Az előterjesztésben hasonló témakör is 
megjelenik, melynek kapcsán kifejti, hogy a Miskolci Önkormányzati Rendészet a város minden 
területén, a belvárosban kiemelten gondot fordított a személyek felkeresésére. Természetesen 
felvették a kapcsolatot a támogató, segítő szolgálatokkal, illetve a Vöröskeresztet, a Máltai 
Szeretetszolgálatot és a Napfényt az Életnek Alapítványt és megpróbálták gondozásba vonni, 
vagy bármi támogatást adni a támogató szolgálatok által. Amennyiben szabálysértés elkövetését 
tapasztalták munkatársai, más lehetőség nem volt, mint minden más állampolgárral szemben, itt is 
szankcióhoz kellett folyamodniuk. Bízik abban, hogy a mostani jogszabály módosítás a közösségi 
együttélés szabályairól szóló önkormányzati rendelet tekintetében még hatékonyabban tudja 
segíteni a Miskolci Önkormányzati Rendészet munkáját.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megköszöni Igazgató Úr kimerítő tájékoztatóját. Látható, hogy 
ez egy rendkívül jó döntése volt a Közgyűlésnek, hogy a kamerarendszer bővítését ilyen szinten 
elindítják Miskolcon, az országban egyedül. Biztos abban, hogy ahhoz a célhoz, hogy Miskolc 
legyen az országban a legbiztosabb város, ez jelentősen hozzájárul. Ha ilyen cselekményeket 
tudnak végrehajtani a hatósági személyek, akkor úgy látja, ebbe az irányba el is indultak.  
 
Kéri az előterjesztéseket véleményező bizottságok álláspontjának ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 

 Jogi és Ügyrendi Bizottság: a meghívó szerinti 1. napirendi előterjesztést tárgyalta, 
melynek elfogadását többségében támogatta. 

 Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottság: a meghívó szerinti 1. napirendi 
előterjesztés rendelet módosításának elfogadását többségében, a rendelet megalkotásának 
elfogadását egyhangúlag, a 2. napirendi előterjesztés elfogadását többségében támogatta. 

 Pénzügyi Bizottság: a meghívó szerinti 2. napirendi előterjesztést tárgyalta, melynek 
elfogadását többségében támogatta.  

 Rendészeti Bizottság: a meghívó szerinti 1. és 2. napirendi előterjesztést tárgyalta, 
melyek elfogadását egyhangúlag támogatta. 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A napirend felett megnyitja a vitát. Hozzászólásra jelentkező 
képviselőknek adja meg a szót.  
 
A vitában hozzászólók: 
 
Szécsényi Marianna: A 2. napirendi ponthoz kíván hozzászólni. A városvezetés elsődleges és 
határozott célja egy biztonságos és élhető város megteremtése. Ennek érdekében a Közgyűlés 
évek óta folyamatosan hozta és hozza meg azokat a döntéseket, amelyek révén Miskolc 
városában a közbiztonság színvonala javul, valamint a lakosság szubjektív biztonságérzete 
növekszik. Elkezdődött és a mai napig tart a biztonságos város megvalósítása, egy új miskolci 
rend kiépítése. Meg kell említenie a nagyszabású programok közül néhányat, amit a városvezetés 
az emberek biztonsága, biztonságérzete érdekében eddig meghirdetett. Ilyen program volt és lesz 
a nyomortelepek felszámolása, a Miskolci Önkormányzati Rendészet megalapítása, alközpontok 
létrehozása és a seriffrendszer bevezetése. Eddig szervezeti és anyagi értelemben minden évben 
fejlesztették ezt az új biztonsági modellt. A Közgyűlésen egy újabb bizonyítékát adják annak, 
hogy milyen fontos számukra ennek az új miskolci biztonsági modellnek a folyamatos fejlesztése. 
A cél az, hogy a közbiztonság nemcsak program, hanem érezhető és megélt valóság legyen. A 
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fejlesztés újabb állomásához érkeztek a térfelügyeleti kamerarendszer bővítésével. Ahogy Igazgató 
Úr is említette, jelen előterjesztés 768 darab kamerát nevez meg, 450 új helyszínnel. A korábbi 
években kihelyezésre kerülő kamerákkal összesen Miskolcon 900 kameráról beszélhetnek. Ez is 
azt bizonyítja, hogy Miskolc törekszik arra, hogy az ország legbiztonságosabb városai közé 
kerüljön. Ez a közgyűlési anyag kettős jelentőséggel bír számára. A Rendészeti Bizottság 
elnökeként és önkormányzati képviselőként is támogatja az előterjesztést. Elnökként maga is 
részt vett az előkészítésében, így elmondhatja, hogy a munkacsoport teljes körű felmérési munkát 
végzett. Ezúton is megköszöni minden résztvevő munkáját. A Térfelügyeleti Munkacsoport azzal 
a céllal alakult meg, hogy a térfigyelő kamerák elhelyezése, fejlesztése egy stratégia mentén 
haladjon. A térfigyelő rendszer jelenlegi fejlesztése sokrétű egyeztetéseken alapult. Megerősíti 
Igazgató Úr szavait, miszerint minden érintett szervezettel, működő szervekkel felvették a 
kapcsolatot. A kamerák kihelyezésében jelentős szerepet játszottak a folyamatosan érkező 
panaszok, észrevételek, amit természetesen az igényfelmérés fontos részét képezték. A 
térfelügyeleti kamerarendszer tervezési, előkészítési feladatának megvalósítása a 
Belügyminisztérium által meghatározott feltételek mentén haladt. Természetesen a munkacsoport 
munkája itt nem fejeződött be, azóta is figyelemmel kísérik a térfigyelő rendszer adatátviteli 
hálózatának tervező, kivitelező folyamatát, illetve folyamatosan felveszik a lakosság irányából és a 
választókerületek képviselői irányából érkező észrevételeket. Önkormányzati képviselőként is 
támogatja a javaslatot. Martinkertvárosban korábban 3 kamera működött, Szirmán ezidáig nem 
volt. Jelen anyag alapján mind Martinkertváros, mind Szirma területe teljes lefedettséget kap. 
Martinkertvárosban 14 helyszínen, míg Szirmán 11 helyszínen kerül sor, összesen 36 kamera 
kiépítésére. Megemlíti, hogy figyelembe vették Miskolc összes választókerületében, hogy a 
kamerák intézmények, orvosi rendelők, játszóterek környezetébe is kikerülnek, ezáltal a szülőknek 
is megadják a biztonságérzetet a gyermekeik biztonsága tekintetében. A szabálysértés, rongálás, 
illegális szemétlerakás, sebességkorlátozás területén is pozitív változás fog bekövetkezni. A 
biztonsági kamerarendszer nagyszabású fejlesztésével a Közbiztonsági Program történetében egy 
új szakasz veszi kezdetét. Kéri, támogassák ezt a fejlődést azzal, hogy elfogadják az előterjesztést.  
 
Molnár Péter: Frakciószövetségük megítélése szerint nagyon fontos, jövőbemutató előterjesztést 
tárgyalnak a közrenddel, közbiztonsággal kapcsolatosan. Rámutat arra, hogy már 2010-ben, a 
választási kampányukban nagyon fontos ígéretük volt, hogy Miskolcon a rendet, a közrendet 
helyre kívánják állítani. Ebben a tekintetben megítélése szerint óriásit léptek előre, főleg ha a 2010. 
előtti időszakra is visszatekintenek. Úgy véli, ezt az ígéretüket megvalósították és Miskolc 
városában ma már minden lakos világosan érzékelheti, hogy a szubjektív biztonságérzete nőtt. 
Köszönhető ez több dolognak is. Az egyik ilyen, hogy az országban elsőként a törvény adta 
lehetőséggel azonnal élve létrehozták a Miskolci Önkormányzati Rendészeti szervet. Nemcsak 
papírra vetettek valamit, hanem tényleges tartalommal is megtöltötték. A város költségvetésében 
évről évre a szükséges anyagi erőforrásokat biztosítja a Fidesz-KDNP Frakciószövetség. 
Technikailag fejlesztik a rendészetet, ahogy a humánerőforrást, a létszámot is. Szintén nagyon 
fontos dolog volt, hogy létrehozták a körzeti seriffrendszert. A deklarált céljuk a biztonság 
megteremtése vonatkozásában, hogy továbblépjenek előre. Méltatja a kamerarendszert, melyet 
már évekkel ezelőtt el kezdtek kiépíteni. Miskolcon jelenleg is minden városrészben vannak 
működő kamerák. Ebben a vonatkozásban lesz egy óriási fejlődés, a jelenleg is működő 
kamerákkal együtt 900 kamera működik majd a városban, nem lesz olyan városrész, amely ne 
kerülne a Térfelügyeleti Központ megfigyelése alá. Úgy véli, hogy mindez a megelőzés 
szempontjából igen fontos, melyet saját példával is alátámaszt. Miskolc városa a Modern Városok 
Program keretében az Okos város, okos Miskolc elnevezésű projekthez kapcsolódva fejleszti 
most az intelligens kamerarendszerét. Kiemeli, hogy a kamerák helyszíne egy alapos és hosszú 
előkészületi munka alapján került kiválasztásra. Fontosak voltak azok a szempontok, hogy a 
különböző frekventált gócpontokat meg tudják ezentúl figyelni a kamerák, rálássanak a 
játszóterekre is például, így az ott játszó gyermekek szülei még inkább biztonságban érezhessék 
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magukat. Jelentős lépés az, hogy egy Operatív Központot alakít ki az Önkormányzat és a 
Miskolci Önkormányzati Rendészet, így egy nagyon hatékony rendszer jön létre a városban. 
Ezzel azt a 2010-ben már deklarált céljukat, hogy Miskolc biztonságos és élhető város legyen, 
kívánják még inkább szolgálni. Az előterjesztés elfogadásának következtében egyértelműen 
javulni fog Miskolcon a közrend és a közbiztonság, nem is beszélve a kapcsolódó döntésekről, 
amelyet a mai nap meghoznak. Úgy véli, nagyot lépnek előre. Köszönetét fejezi ki Polgármester 
Úrnak, a Rendészeti Bizottságnak, a Rendészetnek és Igazgató Úrnak a munkájáért. Meglátása 
szerint közösen el fogják érni a céljukat. 
 
Dr. Nagy Ákos: A nyugodt környezethez való jog egy alkotmányos alapjog, amivel kapcsolatban 
az Országgyűlés az önkormányzatokra, közgyűlésekre is feladatot hárít, ennek tesz ma eleget a 
Közgyűlés, amikor az üzlethelyiségek nyitva tartásával kapcsolatos rendeletét megalkotja. 
Megállapítható, hogy egy nagyon szigorú eljárásrend mentén lehet ezeket az engedélyeket kiadni. 
A rendelet legfontosabb vívmánya az, hogy az úgynevezett visszaesőket bünteti, szankcionálja. A 
rendelet továbbá lehetőséget teremt arra, hogy olyan üzlethelyiségek esetén, ahol korábban 
rendőri intézkedés vagy jogerős környezetvédelmi, illetve jegyzői határozat született, ne lehessen 
újra engedélyt kiadni. Ha jogi szempontból is vizsgálják ezt a rendelettervezetet, akkor meg kell 
nézni azt a kérdéskört, hogy mi történik akkor, amikor a vállalkozás szabadsága és a nyugodt és 
biztonságos környezethez való jog ütközik. A rendelettervezet eleget tesz az Alkotmánybíróság 
azon előírásainak, hogy a vállalkozás szabadságát aránytalanul ne korlátozza, ugyanakkor 
biztosítja a nyugodt és biztonságos környezethez való jogot is. A kamerarendszer kapcsán 
elhangzott ma már több alkalommal is egy mondat, amit nem lehet elégszer ismételni: „céljuk, 
hogy Miskolc Magyarország legbiztonságosabb városa legyen.” Miskolc, más nagyvárosokhoz 
viszonyítva számottevően több térfigyelő kamerával rendelkezik majd, amely azt bizonyítja, hogy 
Magyarországon megint úttörő és első valamiben Miskolc. Ezt a tényt a közbiztonságért, illetve a 
közbiztonság erősítéséért folytatott harcban nemcsak miskolci polgárként, hanem önkormányzati 
képviselőként is jó érzés kimondania. 
 
Barta Gábor: A hajléktalankérdés nem emberi jogi kérdés, nincs olyan, hogy valaki erre 
hivatkozva eldönti, hogy holnaptól joga van hajléktalanként élni. A hajléktalankérdés ezért 
nemcsak szociális kérdés, személyi felelősség is. Nem jog, hanem magatartás, amely sérti az 
együttélés normáit, szembe megy a közösségi együttélés elfogadott vagy hagyományos 
szabályaival. A hajléktalanság sokak számára nem kényszerű állapot, hanem választott magatartás, 
egyfajta modern felfogás a társadalommal való szembenállásnak és a kimaradásnak a jog alól. 
Hangsúlyozza, nem jog, hanem magatartás. A hajléktalanság olyan életvitel, amely éppen arra a 
választott állapotra alapszik, hogy az, aki az utcán él, tulajdonképpen mindent büntetlenül 
megtehet, beleköthet a járókelőkbe, kéregethet, fenyegethet vagy a saját mocskába fetrenghet, 
mert ilyet is láttak már. Ezek a viselkedési formák riadalmat és megbotránkoztatást keltenek az 
emberekben, amely kapcsán egy személyes példát is elmesél. Kell, hogy legyen visszatartó erő és 
jogi eszköz a kezükben a hasonló esetek és viselkedési formák visszaszorítására. 
 
Dr. Kovács László: Hangsúlyozza, a hajléktalanságot komoly problémának tekintik. Nem 
magukkal a hajléktalanokkal van problémájuk, mert bárki önhibájából vagy azon kívül kerülhet 
olyan helyzetbe, hogy az utcára kerül, hajléktalanná válik. Ez önmagába véve szociális probléma 
lenne, de nemcsak azzal állnak szemben, hanem amellett közbiztonsági problémáról is szó van. 
Problémájuk az, hogy az, aki hajléktalanná vált, ne viselkedhessen úgy, mintha rá nem 
vonatkoznának a törvények, szabályok. Sajnos, a rendszerváltozás óta eltelt 28 évben ezt egyik 
kormánynak, parlamentnek sem sikerült rendezni. A rendőrség is – jogszabályi támogatottság 
hiányában – nagyon nehéz helyzetben volt, igazából nem tudott mit kezdeni a hajléktalanokkal. 
Miskolc városában a szociális ellátórendszeren keresztül a hajléktalanok részére folyamatosan, a 
Magyar Vöröskereszt, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Napfényt az Életnek Alapítványon 
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keresztül biztosítják a hajléktalanok ellátását a hajléktalanszállókkal, a nappali melegedőkkel, a tea-
járatokkal, az étkezésekkel. Vannak, akik nem veszik igénybe, ez viszont az ő döntésük 
következménye. Hangsúlyozza, Miskolcon az embereknek már régóta elegük volt abból – a többi 
nagyvárosban is –, hogy a közterületeket, kapualjakat sokan hálószobának vagy toalettnek 
használták. Magyarország Alaptörvényének a 2018. október 15-i módosítása lehetővé tette azt, 
hogy innentől kezdve a rendőrség is közbelépjen, és az életvitelszerű közterületi tartózkodás 
tilossá vált. Ezzel egyidőben a Parlament a szabálysértési törvényt is módosította, és 
szabálysértésnek tekinti a közterületen folytatott hajléktalankodást. Miskolc Önkormányzata ezen 
túlment, együttműködve a Parlamenttel és a Kormánnyal, nemcsak a hajléktalankodást 
szankcionálja, hanem azt is szankcionálni kellene, hogyha valaki az utcán részegen fekszik, vagy 
valamilyen pszichotróp anyag, kábítószer hatása alá kerül, és olyan magatartást tanúsít, amely a 
lakosság negatív értékítéletét váltja ki. Ez a rendelet 1998-as rendelet, tehát 20 év alatt az idő 
megérett arra, hogy módosításra kerüljön. A Fidesz és a KDNP Frakciók képviselői támogatják 
ezt a rendeletmódosítást. Bíznak abban, hogy a rendőrség és a közterület-felügyelet hatékony 
együttműködésével látványos eredményt érnek el. Hasonlóan, ahogy az első héten, Budapesten is 
eredményt értek el ebben a kérdésben.  
 
Badány Lajos: Hallgatva az előző hozzászólásokat, nehéz szívvel áll a Közgyűlés előtt ezen 
vészterhes időkben. Sajnos a társadalmi közvélekedést sikerült olyan mértékben manipulálni, a 
város rossz közbiztonsági helyzetével pedig olyan mértékű félelmet generálni a miskolci 
társadalomban, hogy a kamerarendszer jótékony hatásának illúziójával szemben sokak számára 
talán science fictionbe illők lesznek a gondolatai, amelyet kér, hogy a legkomolyabban vegyenek 
figyelembe. Ezen 900 kamera telepítésével meghatározó lépést tennének a miskolci lakosság 
teljeskörű megfigyelése terén, amely a tervezett lépcsőházi kamerarendszerrel érné el a totális 
ellenőrzés alá vont társadalom állapotát. Mint emlékei szerint Polgármester Úr kijelentette, 
Miskolc lesz az első város az országban, ahol az összes közterület teljes megfigyelés alá kerül, és a 
jövőben tervezett lépcsőházi kamerarendszerrel a hatalom majd a lakosság részleges 
magánszférájába is betekintést nyerhet. A hatalom látni fogja, hogy kivel beszélgetnek a 
lépcsőházban, miként búcsúznak szeretteiktől, barátaiktól, ki jön hozzájuk és mikor, mi van a 
bevásárló szatyrukban, mit vesznek ki a postaládából. Fel viszik-e például a Miskolci Naplót vagy 
a Lokál nevű lapot a lakásba vagy kidobják a kukába, és majd a szerint viszonyulnak hozzájuk, 
hogy mi a személyes véleményük, illetve, hogy az életvitelük elnyeri-e a tetszését vagy sem. 
Mindent fognak látni, és – felhívja a figyelmet – nem lesz titok, személyiségi jog a hatalom előtt, 
hiszen a hatalmi ág majd minden egy kézben összpontosul, tehát jogorvoslatot sem várhatnak 
senkitől. Mondhatnák, hogy úgysem lesz elég ember, aki ezeket a kameraképeket figyelje, de ez 
sem így lesz. Korszerű arcfelismerő programok futnak ugyanis ezeken a rendszereken, így 
bármilyen mennyiségű ember mozgása korlátlanul megfigyelhetővé válik és ezeket adott esetben 
listázni is tudják, de megfigyelhetik a velük kapcsolatban lépő embereket, azok ismeretségi körét. 
Egy ilyen gyakorisági algoritmus alapján feltérképezhetik a megfigyelt célszemélyek teljes 
kapcsolatrendszerét. Az arcfelismerő programok alkalmazására kiváló például szolgál a lakosság, 
főleg a fiatalok körében használt Facebook, de példaként említi, hogy Kína több nagyvárosában 
ezek a rendszerek már működnek. Itt nem a bűnözők megfigyeléséről lesz szó – bár nyilván arra 
hivatkoznak, hogy lenyomják a programot a mesterségesen félelemben tartott lakosság torkán –, 
hanem a hatalom által bármilyen okból megfigyelni kívánt személyekről. Megjegyzi, semmi 
biztosíték arra, hogy ezzel egy emberi mivoltából kivetkőzött hatalom nem él vissza. A jövőt nem 
láthatják, de egy olyan technikát akarnak letelepíteni, ami ezt a lehetőséget tálcán kínálja. Élt a 
szocializmusban, és akkor nem volt szükség kukarácsokra, hiszen nem guberáltak a kukákban, 
nem kellett kulcsra zárni a lépcsőházak ajtaját, hiszen nem voltak hajléktalanok az utcákon, akik 
oda betelepedjenek, nem ólálkodtak betörők sem, akik ellen ajtóriasztókat kellett volna osztogatni. 
Nyugodtan ment végig a kivilágítatlan parkon, nem leselkedtek rá aberrált gonosztevők vagy 
rablók. Nem kellett ehhez kamerarendszer, a bűnelkövetés sokkal alacsonyabb, a felderítettség 
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pedig magasabb szinten állt. Persze elvétve akadt egy-két bűnöző, de azokat gyorsan és 
példaértékűen kivonták a társadalomból. Az is igaz, hogy akkoriban mind erkölcsileg, mind 
műveltségében sokkal magasabb szinten állt a lakosság, így az önkéntes jogkövetés 
alapszemléletté vált, és anyagilag sem szorultak rá a másik ember kifosztására. Ma viszont a 
társadalom tudatos leépítése folyik, mélyigénytelen félanalfabéta tömegek mesterséges 
felszaporítása, amely egyben a kiművelt lakosság elüldözését, másrészt a lakosság 
félelemérzetének fokozását szolgálja, és nem utolsósorban az aprópénzen megvásárolható 
szavazatok számának növelését. Aztán a rettegésben élő lakosság maga fogja kérni saját 
megfigyelését, mert ettől várja a soha el nem érkező megoldást. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megköszöni Képviselő Úr science fictionbe hajló előadását. 
Nagyon úgy tűnt, hogy a szocializmus besúgórendszerét sírja vissza Képviselő Úr, amikor 
abszolúte mindenkit megfigyeltek, minden dokumentumot átnéztek, ami az emberektől indult el. 
Nem is érti, hogy a Jobbik képviselője 2018-ban a ’90. előtti állapotoknak a csodálatosságát 
próbálja megidézni a Közgyűlésben. A most javasolt kamerarendszer a lakosság a pozitív 
visszaigazolásával találkozott. Örülnek neki. Amennyiben, ha Képviselő Úr is beszél a 
miskolciakkal, hallhatja, azt szeretnék, hogy minél több kamera legyen kihelyezve a közterületekre. 
A lépcsőházakban a kamera – ami magánterületnek minősül – csak úgy kerülhet elhelyezésre, 
hogyha azok a közösségek döntenek erről. Nem is érti, hogy Badány képviselő úr miről beszél. 
Vannak olyan irányelvek, amelyek megadják a biztonságot a lakosoknak az adatvédelemmel 
kapcsolatosan. Most mutatta be Kovács igazgató úr azt, hogy milyen lehetőség rejlik abban, hogy 
a bűnözőket hogy lehet elfogni a kamerarendszer segítségével. Véleménye szerint gondolkozzon 
el ezen még egy kicsit Képviselő Úr, beszéljen a választóival, mert neki mást mondanak, mint 
amit Badány úr előadott.  
 
Hollósy András: Egy gondolat erejéig szeretne visszatérni Badány képviselő úr felszólalására, 
hogy milyen a science fiction. Elmondja, a Jobbik üldözési mániája a science fiction ebben a 
történetben. Ha megnézik a lakossági kameraprogramot, ami a társasházakban fellelhető, csak 
Diósgyőrben egyes helyeken 98% igényelte. Úgy véli, nem véletlenül. Ebben a megfontolásból 
próbálták meg a saját biztonságérzetüket javítani. Pont az a Jobbik beszél ilyesmiről, aki a 
hatalomért és a pénzért szinte elárulta a saját szavazóbázisát.  
A közrend és közbiztonság kapcsán csatlakozik Dr. Kovács László képviselőtársa gondolataihoz, 
miszerint további szigorítást eszközölnek Miskolcon, hiszen akár 200 ezer forint közigazgatási 
bírsággal is sújthatók ezek az emberek. Kilenc járőrpáros van az utcákon, a rendőrséggel karöltve 
komoly együttműködést és támogatást biztosít Miskolc ezeknek a járőr párosoknak. A 
Vöröskereszttől érkezett mai napi információ, hogy amióta – október 15-től – ez a szigorítás 
megtörtént, csak Miskolcon a Vöröskereszt hajléktalan szállóján 15%-kal emelkedett a nappali 
ellátottak száma. Október 1-jétől egy új szolgáltatás is életbe lépett a Vöröskeresztnél, a befogadó 
szálláshelyek számát további 15 fővel emelték. Ez azt jelenti, hogy október 30-án, a további 
fejlesztések után 313 főt lehet a nappali melegedőben ellátni, ezen felül plusz 100 főt még, tehát 
több mint 400 embert és 200 adag egy tál meleg étellel emelkedik ez a lehetőség. Tehát minden 
adott ahhoz, hogy azok az emberek, akik utcán vannak, a hideg idő beálltával megtalálják a 
lehetőségeiket. Úgy hiszi, ez a szigorítás is hozzájárulhat ahhoz, hogy Miskolc városképe sokkal 
élhetőbb képet mutasson a jövőben.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Mielőtt még azt hallgatnák valamelyik ellenzéki képviselőtársuk 
részéről, hogy a szegénységet kell megszüntetni, nem tiltani a hajléktalanságot, tájékoztatásul 
elmondja, hogy nagyon régóta működik egy program, ami közmunka lehetőséget biztosít a 
hajléktalanoknak. Megjegyzi, nehéz rávenni őket, de van így is egy kisebb-nagyobb csoport, amely 
igénybe veszi ezt a lehetőséget. Úgy gondolja, hogy ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy 
kitörjenek ebből az állapotból. 
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Fodor Zoltán: Vallotta és vallja is, hogy a kamera a rendőr meghosszabbított karja. Minden 
utcasarkon, téren nem lehet rendőr, ezért megpróbálják ezt egy kamerarendszerrel kiváltani. Ezt 
maximálisan támogatja. Egy rövid áttekintést kíván tenni a mostani kamerarendszerrel 
kapcsolatosan. 2015-ben itt járt Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor úr, Kriza 
polgármester úrral tárgyaltak, amely után megtudhatták, hogy 500 kamera felállítási költségét fizeti 
a kormányzat. 2016-ban a városvezetés behívta valamennyi képviselőjét, hogy tegyék meg 
javaslatukat a kamera helyszíneire vonatkozóan. 2017-ben megkérdezte Polgármester Urat az 
egyik Közgyűlés alkalmával, hogy hogyan állnak a dolgok. Azt a választ kapta, hogy 2018-ban 
realizálódik valamilyen szinten ez. Most 2018. van, és ha megszavazzák ezt az előterjesztést, akkor 
elindulhatnak, el kezdik felszerelni a kamerákat, megépül a rendszer, és vélhetően vagy az év 
végére, vagy jövőre átadásra kerül, és mintegy 900 kamera szolgálja az emberek biztonságát. Az 
elmúlt hónapban kérte Polgármester Urat, hogy miután a műfüves pályát az Avason az iskola 
udvaránál harmadszorra újítja fel több millió forintért, személyi védelem legyen. Polgármester Úr 
inkább a kamerarendszert támogatja, ennek kapcsán érkezett a módosító indítványa. Aztán 
kiderült, hogy hiába a városé a kamerarendszer, az iskolaépület, a terület, mégsem figyelhetik meg 
a törvény különböző pontja szerint a tulajdonukat. Ezt furcsállja. A 768 kamerából kettő fogja 
figyelni a Pattantyús Iskola főbejáratát. Kérdése, hogy az utcán kívül miért nem lehet az oszlopra 
feltenni egy olyan kamerát, amely figyeli a kaput /vagy valamely részt/ és befókuszál. Kéri 
Pfliegler alpolgármester urat, Kovács igazgató urat, hogy üljenek le közösen, nézzék meg, mit 
lehetne tenni, természetesen a törvény betartása mellett, hogy működjön ez a rendszer. Ha nem 
találnak ilyen jellegű megoldást, akkor vissza kell térni az eredeti javaslatához, a személyes 
őrzéshez. 
Az 1. napirendi pont kapcsán elhangzott, hogy különböző időpontig lesznek nyitva a boltok. Egy 
garázsboltnál például a tulajdonos eldöntheti, hogy este 6-ig, 8-ig legyen nyitva. Megjegyzi, aki a 
késői órákban a kisboltba lemegy, ritkább esetben kenyérért megy, inkább a „kettesért”. 
Alapvetően az sem zavarná, hogy ki, hogy italozik, de hangoskodnak a környéken, 
megjegyzéseket tesznek a környéken lakók felé, nyilvános mosdónak használják a közterületet. 
Kérdése, hogy az új rendszerrel megszűnnek-e ezek az állapotok.  
 
Pakusza Zoltán: Eddigi képviselői pályafutása alatt mindig támogatta a közbiztonsági kérdéseket, 
úgy a kamerarendszer kiépítését is támogatni fogja. Képviselőként választókörzetében több 
kamera helyszínt is javasolt. Megjegyzi, nem minden javaslatát fogadták el, de több javaslat is 
bekerült a rendszerbe. Úgy gondolja viszont, szomorú, hogyha a jövő útja a közbiztonság 
fejlesztése tekintetében a kamerarendszer széleskörű fejlesztése. A kameraszámot tekintve a 
nagyvárosok között Miskolc valóban az élen jár. Úgy véli azonban, az a baj, hogy Miskolcnak élen 
kell járnia. Nyilván a többi nagyvárosban nincs ennyi igény kamerára, tehát ez azt jelenti, hogy ott 
a közbiztonság sokkal jobb. Mindig azt mondja, nagyon fontos az, hogy a már kialakult rendszert 
kezeljék. Nagyon fontos lenne azonban az, hogy megelőzzék azt, hogy a következő időszakban 
mindig fussanak az elkövetők létszámának növekedése után. Kiemeli a szankcionálás jelentőségét. 
Ezt azonban nem mindig látja, annak ellenére, hogy vannak törvényi, jogszabályi kötelezettségek. 
Választókerülete kapcsán példaként elmondja, belterületen több olyan ingatlan is fekszik, amely 
nincs bekötve a szennyvízhálózatra. A törvény egyértelműen fogalmaz pedig, ott, ahol a 
szennyvízhálózat ki van építve, a tulajdonosnak kötelezően egy éven belül rá kell kötnie. Vadász-
köz utca, Bellervölgy utca, Erdősor utca, Cséti Ottó utca. Mind olyan utcák, amelyek kapcsán 
évek óta jelzi, hogy bizonyos ingatlanok nincsenek rákötve a rendszerre, és azóta sincs változás 
ebben. Hosszú évek óta a különböző hivatalok tologatják egymásnak az aktákat, és a tulajdonos 
nincs rákötelezve arra, vagy legalábbis a hatóságnak nem sikerült elérnie, hogy a tulajdonos 
szabály- és jogkövető magatartást folytasson. A Vadász-közben az egyik ingatlan esetében 2015 
novemberében kért ilyen tekintetben rendészeti intézkedést, de ismeretei szerint a mai napig 
nincs megoldva a helyzet, de ugyanez igaz az Erdősor utca esetében is. Kérdése, hogyan lehet ez. 
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Miért nem tudják, miért nem tudja a hatóság alkalmazni és betartatni a jogkövetést az 
állampolgárral. Ráadásul ezen esetekben nagyon sokszor magántulajdonról van szó. Itt jórészt 
mélyigénytelen emberek élnek, a tulajdonost kellene kötelezni arra, hogy kössön rá, ezáltal a 
kezdetben kialakuló telepet maga a tulajdonos számolná fel, ő lenne kötelezve arra, hogy például 
ezt a problémát megoldja. A városnak egy fityingjébe nem kerülne, egyszerűen kötelezni kellene, 
a hatóságnak ezt kellene elérnie. Úgy véli, nagyon fontos lenne, hogy ebben a tekintetben zéró 
tolerancia valósuljon meg.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni a hozzászólást. Felkéri Vécsi György urat, hogy az ezzel 
kapcsolatos önkormányzati cselekménynek kapcsán nyújtson tájékoztatást. 
 
Vécsi György: Folyamatosan követik a szennyvízzel és a kertvárosi kerületekkel kapcsolatos 
fejleményeket. Elmondható, hogy az elmúlt időszakban nagyon sokan csatlakoztak a 
szennyvízhálózatra. A város KEOP-os pályázata, ami a szennyvíztelep bővítését a tisztítási 
fokozat harmadik fokozatra állását biztosította, az egy jelentős kört bekötött a 
szennyvízhálózatba. Elmondható, hogy a folyamat kontroll alatt áll és szívesen tájékoztatják 
Képviselő Urat a fejleményekről. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kérdés volt még, hogy a lakosok kötelezésével kapcsolatban mi a 
helyzet. 
 
Vécsi György: Fizetnek, magasabb díjat, mint az átlag fogyasztók. Gyakorlatilag ez egyfajta 
ösztönzés a fogyasztók irányába, akik a normál városi ivóvízhálózaton vannak. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni a tájékoztatást. Az alapkérdés az volt, hogy lehet-e őket 
kötelezni, ezt megvizsgálja a Jegyzői Kabinet és ezzel kapcsolatosan tájékoztatni fogják Képviselő 
Urat. Egyetért Pakusza úrral, hogy a környezeti terhelést minimálisra kell csökkenteni. 
 
Cseléné Figula Edina: Az életvitelszerűen utcán tartózkodás törvényi szabályozásával 
kapcsolatban szeretne elmondani pár gondolatot. Láthatóan Miskolcon is megnőtt az utóbbi 
időben a hajléktalanok számra, pár éve még nem láthattak ennyi elszegényedett, lezüllött, a 
társadalom perifériájára sodródott embert. Eddig is voltak, de kevesebb, így kevesebb embert is 
zavart a jelenlétük. Valóban nem szerencsés, hogy kint vannak az utcán, a saját egészségük miatt 
sem, valamint az sem jó, hogy az emberekben undort kelt a viselkedésük, a megjelenésük vagy az 
alkoholos állapotuk. Ezt a helyzetet meg kell oldani, ezeket az embereket vissza kell vezetni a 
társadalom kerékvágásába. Erre hozott az Országgyűlés egy törvényi szabályozást, ami – lássák be 
– a problémát nem megoldja, csak eltünteti a szemük elől. Kérdés, hogy aztán mi történik ezekkel 
az emberekkel, mi történik a kilakoltatott és hajlék nélkül maradt devizahitelesekkel. Kérdezi 
mindezt azért, mert tudják, a Fidesz senkit nem hagy az út szélén. Nem, csak az árokba lök, és 
még tapos is rajta egyet. Fontos kérdés, hogy mit tud és mit akar segíteni a miskolci városvezetés. 
Jelenleg három hajléktalanokat befogadó intézmény működik Miskolcon. Kérdése, hogy fel 
vannak készülve a megnövekedett létszámra. Sajnos nagy probléma az, hogy ezekre a helyekre 
nem szívesen mennek a hajlék nélküliek a körülmények miatt. Van, aki a biztonság hiánya miatt, 
van, aki a fertőzésektől, betegségektől tart és így inkább az utcát választja, van, aki viszont nem 
tudja megfizetni ezeket a szállókat. Nagyban segítene a szállókon dolgozók jövedelmének 
növelése, anyagi és erkölcsi megbecsülése azoknak a dolgozóknak, akik felvállalják a 
hajléktalanokkal kapcsolatos mindenféle, igen nehéz munkát. Tehát az jól látszik, hogy az elmúlt 
években nőtt az elszegényedés, és emiatt a hajlék nélkül maradtak száma. Azt is tudják, hogy az 
embertelen kilakoltatásokkal ezeknek a száma csak nőhet. Kérdés, hogy mit tesz a miskolci 
városvezetés, hogy a hajléktalan társadalom ne az utcán éljen, veszélyeztetve a saját életüket és 
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zavarva másokat, hanem mielőbb lehetőségük legyen visszafordítani kisiklott életüket a normális 
rendszerbe. Már ha lehet normálisnak tekinteni ezt a jelenlegi rendszert.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Nem tudja, honnan informálódhatott Képviselő Asszony, 
amikor összeállította a beszédét. Nem kell fizetni a hajléktalanszállóra betérő hajléktalanoknak. A 
hajléktalanszálló nyitva áll minden hajléktalan előtt. Feltételezi, hogy nem is járt Képviselő 
Asszony hajléktalanszállón, mert nem tudja, hogy milyen helyzetek uralkodnak ott. Elmondja, ő 
többször járt, megnézte. Abszolút emberi körülmények vannak, humánus dolgozók és kollégák 
vannak, akik fogadják a hajléktalanokat. A hajléktalanszállók Miskolcon az esetlegesen 
megnövekedett igényeket is ki tudják elégíteni. Kéri Képviselő Asszonyt, menjen el, nézze meg. A 
fizetés kapcsán elmondja, ez nem olyan, hogy szolgáltatást vásárolnak a hajléktalanok a 
különböző szolgáltatóktól, ez nem hotel, hogy fizetni kell érte a recepción.  
 
Nagy-Korsa Judit: Mindenki tudja, éveken keresztül a társaival a hajléktalanoknak ételt osztott. 
Ismeri őket. Tudja nagyon jól, hogy nem bűnözőkről van szó. Ez egy élethelyzet, amibe ők 
kerültek. Nagyon sokan vannak úgy, hogy kilakoltatták őket, hitelesek voltak, gyerekeiket elvitték, 
stb. A 300 fős Vöröskeresztes szálló csak a töredékét tudja ellátni a Miskolcon élő 
hajléktalanoknak. A „hajléktalankodás”, ahogy Kovács képviselőtársa mondta – egy főnevet 
alkotva a magyar nyelvben – nincs olyan. Szerencsétlen, nyomorult élethelyzet van, amikor valaki 
elválik és el kell hagynia a lakást, nincs hova mennie. Megjegyzi, nagyon sok ilyennel találkozott. 
Reflektál Polgármester Úr szavaira. Igenis, kell fizetni a hajléktalanszállón, hogyha valaki bentlakó, 
akkor kell fizetnie, méghozzá nem is keveset. A 22.800 forintból 14.700 forintot vonnak le, amit 
már régóta mond. Tehát ha valaki ott alszik, ott fürödhet és lakik gyakorlatilag, akkor fizetnie kell. 
Ennek utána lehet nézni. Elmondja, az éjjeli menedékért nem kell fizetni, ahogy a népkonyháért 
sem, ami viszont a hétvégén nincs. Hétvégén nincs mit enni ezeknek az embereknek, akik 
általában 22.800 forintból élnek. 50 ember kapott lehetőséget arra, hogy ebben a START 
Munkaprogramban részt vegyen. Miskolcon legalább 1800-2000 között van a hajléktalanok 
számra. A három hajléktalanszálló a töredékét tudja befogadni ezeknek az embereknek. A 
vezetésnek tudomásul kellene vennie, hogy ez egy szerencsétlen, nyomorult élethelyzet. Ezek az 
emberek nem önszántukból, direkt, bűnözésből akarják elhagyni az otthonaikat, vagy veszítették 
el az otthonaikat. Segíteni kell, visszajuttatni őket egy normális életbe, de ha kriminalizálják őket, 
ha lesik őket kamerával, hogy be lehessen vinni minél hamarabb a szállóra, esetleg a börtönbe, 
azzal semmit nem fognak megváltoztatni, csak az egészet a szőnyeg alá seprik. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni a hozzászólást, melynek adatait korrigálja. Nem 50 főre 
kapott lehetőséget START Munkaprogramban a város, hanem 50-en dolgoznak benne. 50 olyan 
hajléktalant találtak, aki dolgozni akar benne. Elmondja, többre van lehetőség, de 50 főnél többet 
nem találtak. Amennyiben Képviselő Asszony talál, hozza el őket, a munkára való lehetőséget 
biztosítani fogják, ezáltal jövedelmet is. Azonnal lehet kezdeni. Úgy látja, hogy Képviselő 
Asszony ezt valóban szívügyének tartja, akkor segítsen a vezetésnek abban, hogy azokat a 
hajléktalanokat, akik dolgozni szeretnének, próbálják a munka védőernyője alá terelni. 
 
Glatz Katalin: Szintén a nagy port kavaró közrend és közbiztonság témaköréhez kíván néhány 
szót szólni az Avasi lakótelepet érintően. A fészekrakók távozása után érezhetően sokat javult a 
közbiztonság, csökkent a közterületen elkövetett bűncselekmények száma. Ma már nem a 
rablások, a kábítószer árusítás és a garázdaság jelentik a fő problémát, hanem az illegális 
szemétlerakás, a játszótéri és köztéri rongálások és a garázsból kialakított boltok és kocsmák 
környékén italozó, hangoskodó társaságok. Úgy gondolja, hogy a kamerarendszer fejlesztése és 
bővítése ezen a problémán is segíteni tud majd, hiszen nagymértékben hozzá fog járulni az ilyen 
jellegű szabálysértések számának csökkenéséhez is, megnöveli a tettenérés lehetőségét és a 
felderítéseket is hatékonyabbá tudja tenni. A darabszámban bővülő, korszerűsödő kamerák 
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növelik a lakóközösségek biztonságérzetét és közrendet. Ezt a célt szolgálja az együttélés 
szabályairól szóló rendelet módosítása is. Az együttélés szabályaihoz hozzátartozik az is, hogy a 
kereskedelmi helyek, a boltok hol és meddig tartanak nyitva. Egyes késő estig, vagy éjszaka is 
nyitva tartó üzletek előtt a közterület már sok esetben kocsmaként működik. Sok bejelentés 
érkezett hozzá és a Városházára azzal kapcsolatban, hogy az üzletek előtt valóságos kocsmazaj, 
hangos dajdajozás veri fel a környéken élők nyugalmát és éjszakai álmát. Éppen ezért élniük kell 
azzal a törvényi lehetőséggel, hogy rendeletben szabályozzák az üzletek nyitva tartási rendjét. Ez 
nem újkeletű dolog, de célszerű a szabályokat ismét áttekinteni, az élethez és az itt élők igényeihez 
alakítani. Az az üzlet, amely nem kéri meg az állandó nyitva tartás lehetőségét, ne maga határozza 
meg, hogy mikor hajlandó zárni. Ne az határozza meg a nyitva tartás rendjét, hogy meddig jönnek 
a szomjas, vagy már egyáltalán nem szomjas vendégek. A rendelet egyébként azt is tartalmazza, 
hogy megtagadható a nyitva tartási engedély kiadása azon üzletektől, ahol egy éven belül rendőri 
intézkedésre került sor, vagy panaszbejelentésre, hivatalból indult eljárás. Mindkét 
előterjesztésben megfogalmazott cél összhangban áll a városvezetés azon céljával, hogy Miskolc a 
polgárai számára biztonságos, élhető és kellemes környezet legyen.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megköszöni a hozzászólást. 
Közben tájékoztatja Pakusza képviselő urat, hogy utánanéztek a szennyvízrendszerre való 
rácsatlakozással kapcsolatos kérdéseknek. Igen, kötelezhető, a MIVÍZ feladata a jelzés, a 
kötelezést pedig a Járási Hivatal végzi. Tehát a Járási Hivatalnak jelzik, hogy megvan a lehetőség a 
rácsatlakozásra és a Járási Hivatal kell, hogy elindítsa a feladatot. Kérése, hogy a MIVÍZ-esek 
tárják fel, hogy hol van olyan lehetőség, mely háztartások nem élnek a lehetőséggel a 
rácsatlakozással kapcsolatosan. Másik kérése, hogy mivel a szolgáltatást a MIVÍZ fogja nyújtani, 
magát a rácsatlakozást, és már több olyan jelzést kaptak, hogy megmázsálják a lakosokat egy ilyen 
rákötésnél. Nem biztos, hogy feltétlen indokolt az az összeg, amit kérnek a lakosságtól, hogy 
önköltségi áron tegyék meg ezt a rácsatlakozási kérdést. Kér erről egy jelentést: hány olyan 
háztartás van, ahol rá lehet kapcsolódni, ki kapcsolódott már rá, ki nem akar rákapcsolódni, mely 
háztartásokat jeleztek a Járás felé, hogy nem hajlandóak erre. Erről szeretne egy kimutatást 
Polgármesteri Biztos Úrtól, hogy tudják tájékoztatni a Közgyűlést ezzel kapcsolatosan. 
Novák Józsefnének adja meg a szót. 
 
Novák Józsefné: Bebizonyosodott, hogy nemcsak Miskolcon gondolják úgy, hogy a közterület 
nem hálószoba és semmiképpen nem toalett. Sajnos példával tudja alátámasztani az 
elhangzottakat, Diósgyőrben a Bánki Donát és Kuruc utca között, úgynevezett házipari 
szövetkezet lakatlan épületénél a lakosok már évek óta kénytelenek elviselni, eltűrni ezt a 
helyzetet. A csendes többség türelemmel, megértéssel volt egy ideig irántuk, de csak bele kell 
gondolni, hogy a lakásukból kitekintve nap, mint nap azt látják, hogy minden szégyenérzés nélkül 
végzik dolgukat, vizelnek, vagy részegen dajdajoznak a házuk előtt, nem törődve senkivel és 
semmivel. Megjegyzi, a Máltai Szeretetszolgálat öt perc séta, de ott be kell tartani az együttélés 
szabályait. Jó hír, hogy a jogalkotók a városvezetései mellé álltak, és az Alaptörvény 
módosításával lehetőség van a rend teljeskörű megteremtéséhez. Mivel törvényi lehetőség van a 
közösségi együttélés szabályainak a lefektetésére, rendelet rögzítésére, ezért Miskolc megteszi azt. 
Úgy gondolják, hogy nemcsak az vét a közösség ellen, aki hajléktalankodik, hanem az is, aki 
tajtrészegen, az utcán köztéri padokon fekszik, vagy a buszmegállóban éjjel várja a déli 
csatlakozást. Ezért fontos, hogy rendeletük most azt is rögzíti, hogy a közösségi együttélés 
alapvető szabályaival ütköző magatartást követ el az, a láthatóan részeg, vagy kábító, illetve 
pszichotrop anyag hatása alatt álló személy, aki közterületen, nyilvános helyen, vagy közforgalmú 
közlekedési eszköz megállóhelyén tartózkodása során olyan magatartást tanúsít, amely a lakosság 
negatív ítéletét váltja ki. A rendelet módosító tervezet szerint e magatartás elkövetőjével szemben 
200 ezer forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabására nyílna lehetőség. Ezzel a mostani a 
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rendelet módosítással tovább akarják stabilizálni a közrendet, növelni a lakosság szubjektív 
biztonságérzetét, ezért kéri, támogassák az előterjesztést.  
 
Szilágyi Szabolcs: Az üzletek nyitva tartásával kapcsolatban történő változások elsőre 
üdvözítőnek tűnhetnek, de azért ezzel kapcsolatban vannak aggályok. Az állandó nyitva tartási 
engedély véleménye szerint korrupcióra adhat lehetőséget, hiszen Fidesz-közeli vállalkozóknak 
kiadhatják, mástól megvonhatják, ezzel előnytelen versenyhelyzetet teremtve. Gazdasági hatással 
nem számol a rendelet tervezet, viszont ha üzletek mennek tönkre, az a helyi adókon is meg fog 
látszani. A Jobbik inkább azt látja, hogy a vezetés képtelen a közbiztonságot fenntartani a 
városban, saját felelősségüket áttolják az üzletekre. A kamerarendszerrel kapcsolatban úgy 
gondolják, hogy nem az a megoldás, hogy több kamerát pakolnak a városba, mint a Big Brother 
házba, hiszen, ha valakit megtámadnak az utcán, a kamera nem fogja megvédeni. Így a 
közbiztonság problémájára nem lehet egyedüli adekvát válasz a kamerarendszer. Mindezzel együtt 
– mivel választókerületében is fejlesztésre kerülnek a kamerák, amire szükség van, már csak a régi 
kamerák korszerűsítése okán is – így ő tudja támogatni ezt az előterjesztést. 
 
Eperjesi Erika: Miskolc város közbiztonságának javulása nagyrészt a 2013-ban megalakított 
Miskolci Önkormányzati Rendészetnek köszönhető, de nagymértékben hozzájárul a városban 
élők biztonságérzetéhez a hatékony térfigyelő kamerarendszer kialakítása, fejlesztése is. A korábbi 
években már szinte minden városrészben kerültek kihelyezésre közterületi kamerák. A működő 
kamerarendszerek alkalmazásával szerzett tapasztalatok alapján egységes, és a későbbiekben is 
bővíthető hálózatot kívánnak létrehozni, mellyel még jobban és még hatékonyabban tudják majd 
óvni a lakosság nyugalmát. A város közbiztonságának jelenlegi szintjét tovább emelik a növekvő 
számú és technikailag korszerűsödő térfigyelő kamerák telepítése. Körzetében is több új kamera 
kerül kihelyezésre, melyekkel szinte a teljes terület megfigyelhetővé válik. A pontos helyszínek a 
Miskolci Rendőrkapitányságtól, a rendészettől, a mentőszolgálattól és az oktatási és egészségügyi 
szervezetektől begyűjtött információk alapján, valamint a lakosság által jelzett panaszokat is 
figyelembe véve kerültek kihelyezésre. A város térfigyelő rendszerének bővítése és modernizálása 
várhatóan hozzájárul a lakosság növekvő biztonságérzetéhez és csökkenteni fogja a közterületi 
rongálások, a köztulajdon ellen elkövetett bűncselekmények és szabálysértések számát.  
 
Dr. Tompa Sándor: Amikor Miskolc város polgármestere és a Magyar Köztársaság 
miniszterelnöke a Modern Városok Programjáról a Miskolcot érintő program pontjairól 
megállapodott, akkor két olyan téma is bekerült ebbe a csomagba, amelyről ma a vezetés 
előterjesztést készített, és úgy kerül be a közbeszédbe Miskolc, hogy „az 1000 kamera városa”. 
Azt gondolja, visszautalva a Modern Városok Programjára, jobb lenne, ha Miskolc arról lenne 
híres, hogy az ezer hektáros ipari park városa, amely már majdnem betelt. A kettő, az eddig 
elhangzottak kapcsán is összefügg egymással. Ha van az embereknek munkahelye, van hol 
megkeresnie a jövedelmet, akkor a biztonság is fokozódik. Ezeket az összefüggéseket vezették le 
többen. Azt látja, hogy a társadalom szociológusok is erre a következtetésre jutnak. Anno, amikor 
még fújt a gyár a Vasgyárban, akkor nagyobb rend volt, ezért szeretné, ha Miskolc inkább úgy 
híresülne el, mint az 1000 hektáros ipari park városa. Azt is örömmel vennék a miskolciak, ha 
egyszer erről is beszélne a polgármester vagy az alpolgármesterek, hogy mi történt az 1000 
hektáros ipari parkban, mit tettek eddig és mikor lesznek ott betelepülők.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megköszöni a felszólalást, de megjegyzi, nem ez volt a napirend, 
bár ismerik Képviselő Urat, őt ez nem szokta zavarni, mindig arról beszél, ami eszébe jut, s 
közben is eltereli a történeteket különböző irányba.  
 
Gazdusné Pankucsi Katalin: A közösségi együttélés szabályai kapcsán kért szót, azon belül is a 
hajléktalanok kapcsán. A miskolci embereknek már régóta elegük van abból, hogy a közterületek 
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nem a közösség javát, hanem egyes közösségellenes egyének hasznát szolgálják. Elegük van abból, 
hogy a belváros kapualjait hajléktalanok használják életvitelszerűen. Elegük van azonban abból is, 
hogy egyesek a főutca tereit wc-nek, a padokat ágynak használják. A miskolci emberek a rendet 
szeretik, és ebbe nemcsak a nyomortelepek, a számozott utcák vagy a fészekrakók nem férnek 
bele, de azok sem, akik az utcán élnek. A városvezetés éppen ezért hozott korábban olyan 
rendeletet, amely meghatározta a közösségi együttélés alapvető szabályait, és esetenként nemcsak 
tiltotta a közösségellenes magatartást, hanem szankcionálta is azt. Az áljogvédők azonban ezeket 
a törekvéseket az Alaptörvényre hivatkozással, rendre megfúrták. Most azonban megszűnt a jogi 
ellentmondás. Magyarország Alaptörvénye 2018. október 15. napján hatályba lépő módosítása 
értelmében, ezen időponttól tilos az életvitelszerű közterületi tartózkodás. Az Alaptörvény feltétel 
nélkül mondja ki az életvitelszerűen közterületen tartózkodás tilalmát. Ezzel egyidejűleg a 
Parlament a szabálysértési törvényt is módosította, és szabálysértésnek tekinti a közterületen 
folytatott hajléktalanságot. Miskolc korábbi kezdeményezése tehát zöld jelzést kapott. 
 
Pakusza Zoltán: Örül annak, hogy az előbb általa felvetett kérdésben konszenzus kezd 
kialakulni. Igyekszik segíteni ebben a MIVÍZ munkáját, és átküldi azon belterületi ingatlanoknak a 
számát (a MIVÍZ és Polgármester Úr felé is), amelyeknél tudomása van arról, hogy nincsenek 
rákötve a szennyvízre. Így elindulnak – reményei szerint – egy olyan úton, aminek a vége az, hogy 
minden a szabályoknak megfelelően alakul.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy külön jelezze azokat Képviselő Úr, akiknél lehetőség 
is van, hogy rákössenek, mert – megjegyzi – nincs mindegyiknél lehetőség. 
 
Badány Lajos: Kéri Polgármester Urat, hogy ne forgassa ki a szavait. Természetesen nem a 
szocializmus megfigyelési rendszerét vágyja vissza, azt pont a vezetés fogja megvalósítani a 
kamerarendszer kiépítésével, hanem az akkor biztosított közrendet és közbiztonságot. A közcélú 
használatban nem tartozó elzárt területeken, amelyen meghatározott társadalmi csoportok 
konkrét céllal keresnek fel – mint a Fodor úr által említett futball pálya, vagy a Szilágyi úr által 
felvetett avasi kert –, ott nyilvánvalóan indokoltnak tartja, hogy vagyonvédelmi céllal kamerával 
szereljék fel. Az egész város totális bekamerázását – a lépcsőházakig bezáróan – viszont már nem 
tartja elfogadhatónak. Szerinte mindenki számára egyértelművé válhatott, hogy a közbiztonság 
fokozását a törvények koherens, mindenki számára egyértelmű szabályozásával, az oktatási 
rendszer fejlesztésével, az általános anyagi létbiztonság elérésével, a rendvédelmi és családvédelmi 
szervek munkájának következetes megkövetelésével, az ítélkezési rendszer hatékonyabbá tételével 
és a büntetés-végrehajtás szigorításával tudják elérni, nem pedig kamerarendszerrel. Azzal csak 
egy Orvell-i világot építenek, egy totális diktatúra alapjait, amely megfigyelésen és megfélemlítésen 
alapul, és amely nem a bűnözők ellen, hanem a szabad emberhez méltó létezés megsemmisítésére 
irányul. Ha ez a rendszer felépül, előbb utóbb kikerül a társadalmi kontroll alól, és akkor már 
késő lesz ezen bánkódni. Előző felszólalásában utalt arra – megjegyzi, véleménye lehet kicsit 
rendhagyó lesz, sokak számára érthetetlen –, de erkölcsi kötelességének tartja felhívni a 
társadalom figyelmét erre a veszélyre, még ha sokak szemében ez népszerűtlen is. Ezért kéri a 
Közgyűlést, hogy felelősségteljes döntést hozzon, fontolják meg szavait, és ne támogassák a 
„nagytestvér” nevével fémjelzett új világrend megvalósítását.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Nem akarja kiforgatni Képviselő Úr szavait, de nem ez a 
rendszer épül megfélemlítésre és erőszakra, hanem pont az a rendszer, amit Képviselő Úr dicsért. 
Próbálja meg helyére tenni a történeteket és mindent a helyén értelmezni. Már másodjára 
dicshimnuszokat zeng a szocialista ciklusok működéséről, hogy milyen jó volt annak idején. A 
Jobbiknak el kellene döntenie, hogy melyik oldalon áll. Jobb. Bal. Habár úgy tudja, már az 
oldalakat nem is tartják fontosnak. Az előbb is elmondta Képviselő Úr, hogy többes tevékenység 
eredményeként tud a közbiztonság javulni. Ezzel teljesen egyetért. A mai legmodernebb és 
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legegyszerűbb módszer a kamerarendszer bővítése. Az egész társadalom pártolja, kivétel 
Képviselő Urat. Amennyiben a Közgyűlés úgy dönt, kéri Képviselő Urat, fogadja el ő is lélekben, 
hogy ez a legjobb megoldás jelenleg.  
 
Nagy-Korsa Judit: Kérdése, hogy hány embernek lehet a közmunkaprogramban részt vennie 
összesen. Ezt a hajléktalanság kapcsán kérdezi, mert ő 50 főről tud.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Elmondja, hogy 50-en vesznek részt benne, a vezetés nem 
kötelezte őket erre.  
 
Nagy-Korsa Judit: Neki azt mondták a hajléktalanok, hogy hiába mennének többen, csak 
néhányan kaptak lehetőséget. Ezért kérdezi, hogy összesen hány embernek van lehetősége. 
Amiről azonban nagyon sokan nem tudnak, hogy miért nem szeretnek hajléktalanszállóra menni 
a hajléktalanok. Azért nem, mert kidobálják a ruháikat például. Megjegyzi, nagyon sok tisztára 
mosott ruhát osztottak szét, a hajléktalanok zsákokban gyűjtögetik a ruháikat, hogy legyen váltás. 
Az ágyak poloskásak, szenvednek tőle, lópokróccal takaróznak, ami szúr. Tompa képviselő úrral 
szétnézett ő is mind a három hajléktalanszállón, elsőre valóban rend és tisztaság van, de az 
emberség nagyon sokat számít. A zuhanyzáskor vékonyan csordogál a víz, nagyon pici szappant 
kapnak, nagyon nehéz ott élni. Nincs magánszférájuk, az utcával ellentétben, mert ha van egy 
kutyája, egy embertársa, akkor azzal mégiscsak együtt lehet, nincs eltiltva. Ez nagyon sokat számít. 
Hangsúlyozza, a dolog nem fekete meg fehér. Nyomatékosítja továbbá, nem bűnöző minden 
hajléktalan. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Képviselő Asszonynál komoly képzavarok vannak. Senki nem 
mondta, hogy minden hajléktalan bűnöző. Az előbb is elmondta, ahányan jönnek munkavállalási 
szándékkal, mindenkinek munkát tudnak adni a hajléktalan közfoglalkoztatásban. Jöjjenek, 
ahányan csak bírnak, mindegyiknek jövedelme lesz. Elmondja, még mindig jobb lópokróccal 
takarózni, mint a csillagos éggel. Jobb betakarózni és melegben lenni. Képviselő Asszonyék 
amellett állnak, azt próbálják propagálni, hogy a legjobb kint a hidegben, a friss levegőn, mínusz 
4-5, 10 fokban feküdni és nézni a csillagos eget.  
 
Katona Ferenc: Szerénytelenség nélkül állíthatják, hogy Magyarország biztonságos ország. 
Ehhez Miskolc város vezetése átlagon felül hozzájárul azokkal az intézkedésekkel, amiket évek 
óta hoznak a közterületi jólét érdekében, az itt élők szubjektív biztonságérzetét segítik. 
Választókörzetében két szervezet is kötelező önkormányzati feladatot lát el, ez a hajléktalan 
ellátás: a Napfényt az Életért Alapítvány és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Vöröskereszt. 
Mindkét intézmény munkáját ismeri és képviselői hatáskörén belül segíti munkájukat. A hajlék 
nélküliség nem jelenti azt, hogy az alapvető normákat nem szükséges betartani. A kinézet, a 
viselkedés, ami zavarja a környezetet, nem megengedett, de eddig nem volt törvényi felhatalmazás 
a szankciókhoz. A Selyemréten lévő szálló turistaszállásnak megfelelő körülményeket nyújt: több 
ágyas szobák, tisztálkodási és mosási lehetőség, az étkezésben teljes ellátás. Ezért nem érti azokat 
az önkéntesnek látszó segítőket, akik a fő közlekedési útvonalon – Bajcsy-Zsilinszky út – 
osztanak ételt azoknak, akik teljes ellátásban részesülnek. Mint említette, ismeri a szervezetek 
munkáját, de az ott élőkkel is találkozik. Természetesen van, aki önhibáján kívül került ebbe a 
helyzetbe, és a segítség fontos. Éppen ezért pályázati forrásból néhány lakás felújításra került a 
Vöröskereszt jóvoltából, és éveken át segítik az önálló újrakezdést. A társadalmi együttélés 
szabályait az itt élők hozzák, egyben tapasztalják a betarthatóságát is. Tudják, a sajnálat nem segít, 
de megértőek, viszont elvárásaik is vannak a közösség érdekében. Összhangban az országos és 
helyi rendeletekkel, a rendőrségen és rendészeten kívül kérik a miskolciak segítségét és 
támogatását is a végrehajtásában.  
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Révész Péter: A 2. napirendi pont kapcsán két meglátása van. Az egyik, hogy amely felvételt 
Kovács igazgató úr bemutatott, hogy ott – véleménye szerint – már jóval a cselekmény 
megtörténte előtt a rendészek kiszúrták az illuminált állapotban lévő embert. Ennek a 
kamerarendszernek a megelőzésre kellene hatnia. Nem akarja a rendészeket megbántani, de ha 
hamarabb kiemelték volna ezen notórius egyént a társadalom ezen részéről, akkor ez a kiütés nem 
következik be.  
A másik dolog a kamerák elhelyezésével kapcsolatos. Átfutotta azt a tetemes listát, amit a 
Városüzemeltetési Bizottságon kaptak és vannak olyan dolgok, amiket felül kellene bírálni, mert 
nem önkormányzati tulajdonokon helyeznek el kamerákat, és így magánterületeket figyelnének, 
például társasházak udvarát. Ez azért problémás, mert sok társasházban az udvar 
tulajdonrészében a társasház tulajdonosai osztatlan hányadban tulajdonosok, ezért az ő 
engedélyük szükséges hozzá. Továbbiakban a kamerák kihelyezése nem önkormányzati 
ingatlanokra engedélyköteles lenne. Kéri, hogy ezen ingatlanokon kihelyezett kamerák és a 
megfigyelt területek magánterületi felülvizsgálását. 
 
Deák-Bárdos Mihály: A közrend és közbiztonsági rendelet módosításhoz kíván hozzászólni. 
Mint Rendészeti Bizottsági tag örül annak, hogy ez a rendeletmódosítás előterjesztésre került. 
Másik, hogy mint választókerületi önkormányzati képviselőként két olyan területe van, amely 
ebben a kérdéskörben frekventált területnek lehet nevezni: Lyukóvölgy és környéke és az Újgyőri 
főtér. A rendelet módosítása kapcsán bízik abban, hogy vissza tudják szorítani a Lyukóvölgyben 
megjelenő kábítószer hatása alatt álló, bódult embereket, illetve ezen anyagok terjesztését, 
valamint az Újgyőri főtéren a hajléktalanok megjelenését. Az elmúlt időszakban a Miskolci 
Önkormányzati Rendészet és a körzeti rendész segítésével sikerült visszaszorítani a kéregetés az 
Újgyőri főtéren és a Bükk Áruház körül, melyet ezúton is megköszön. A hajléktalanokkal egyelőre 
nem tudtak mit kezdeni, mert a hajléktalan az utcán él, de nem követett el egyéb jogsértő 
magatartást, akkor nem lehetett intézkedés alá vonni. Kiemeli, a hajléktalanság nem bűn, mert 
mindenki kerülhet ilyen helyzetbe, viszont az már bűnnek számít, hogyha ezt a szerencsétlen 
helyzetet kihasználva a jóérzésű embereket zaklatják, kéregetnek tőlük, és olyan dolgokat 
művelnek, melyeket már képviselőtársai kifejtettek. Bízik abban, hogy ezzel a rendelet 
módosításával sikerül mindezt visszaszorítani Miskolcon és valóban az egyik legbiztonságosabb 
város lesz Miskolc.  
 
Dr. Kovács László: Tisztába kívánja tenni a dolgokat. Van hajléktalan probléma és van 
probléma a hajléktalanok egy részének a közbiztonságot, a közrendet veszélyeztető 
magatartásával. Egy felelős városvezetés mindkettő problémát kezeli. A hajléktalan kérdést 
nyilván megoldani nem tudják, de a kezelésére van a szociális ellátórendszer, amely a 
Vöröskereszten, a Máltai Szeretetszolgálaton és a Napfényt az Életnek Alapítványon keresztül 
biztosítja azokat a minimális feltételeket, melyek az élhető környezetet biztosítják a hajléktalanok 
részére. Amennyiben ezt nem veszik igénybe, az egy más dolog, de van éjszakai szállás, nappali 
melegedő, teajárat és ellátás. A város ezeket a feltételeket biztosítja. Másik része, hogy a 
városvezetésnek nemcsak a hajléktalanokkal kell foglalkozni, hanem a többségi társadalommal, 
hogy a hajléktalanok egy része által elkövetett törvénysértés, illetve most már szabálysértés, ezt is 
rendbe kell tenniük. Ilyen szempontból üdvözlendő az Országgyűlés döntése, amely ezeket a 
jogszabály módosításokat hozta. Ebbe a sorba illeszkedik az a rendeletmódosítás, amelyet most 
tárgyalnak. Az, hogy a baloldal csak rosszat tudott hozni az országba, azt már megszokták, ők 
mindig a rossz oldalra álltak, a káosz irányába vitték a dolgokat. A fészekrakók, a nyomortelep, a 
migránsok és most a hajléktalanok által elkövetett szabálysértések támogatása mellett állnak. 
Viszont az, hogy a Jobbik néhány felszólalója is ezek mellé állt, az azt mutatja, hogy sajnos a 
Jobbik az elmúlt években olyan irányt vett, amikor a jobb sorsa érdemes pártból, a nemzeti 
oldalról átkerült egy liberális baloldali pártba, de ez legyen az ő problémájuk.  



19 
 

Kérdése – amennyiben Polgármester Úr is hozzájárul – Kovács László Csaba igazgató úrtól, hogy 
a múlt hét óta mik a tapasztalatok. Tehát a jogszabályi változás bekövetkeztével milyen 
közterület-felügyeleti, milyen rendészeti és rendőrségi intézkedések történtek. Gondol itt a 
hajléktalanok számára a kint alvást illetően, a rendőrségi intézkedésekre, a hajléktalanszállókról és 
az éjszakai menedékekről milyen jelentéseik vannak. Amennyiben Polgármester Úr hozzájárul, 
szívesen meghallgatná.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólásra jelentkező képviselő, 
a vitát lezárja. 
A vita során elhangzott kérdések megválaszolására megadja a szót Kovács László Csaba igazgató 
úrnak. 
 
Kovács László Csaba: Vizsgálva közösen a rendőrséggel és a támogató szolgálatokkal az elmúlt 
időszak történéseit, abban nagyon nagymértékben hozzájárul a Vöröskereszt, a Máltai 
Szeretetszolgálat és a Napfényt az Életnek Alapítvány, hogy bevonuljanak, és megfelelő ellátást 
kapjanak a hajléktalanok. Azon hajléktalanokkal, akik ezt viszont nem kívánják igénybe venni, 
muszáj előrelépnie a rendőrségnek és rendészetnek. Egyéb szabálysértés esetén /közterületi 
italfogyasztás, köztisztasági szabálysértés, koldulás/ a Rendészet veszi ki a nagyobb részét az 
intézkedésekből. A rendőrség az életvitelszerű tartózkodás kapcsán az elmúlt másfél hétben 15 
esetben intézkedett hajléktalan személyekkel, ebből 7 esetben már figyelmeztetéssel éltek. Ez a 
figyelmeztetés azoknak szólt, akik nem vették igénybe a támogató szolgáltatást. A rendőrség 
minden esetben felajánlotta azt, hogy a helyszínre hívja a támogató szolgálatot, tehát akár az 
beszállításban is együttműködik. A közterületi megjelenés kapcsán azt lehet megállapítani, hogy a 
hajléktalan személyek napközben, főleg az ellátás és az étkezés érdekében igénybe veszik a 
támogató szolgálatot. Viszont valamely érdek – vélhetően a pénzhez jutás érdeke – kihozza őket 
újra a közterületre. Hollósy képviselő úrtól hallhatták, hogy növekedett a Vöröskeresztnél 15%-al 
a bent lévő ellátottak száma, erről kaptak ők is a tagnapi nap folyamán információt. Azonban 
napközben, mondhatni a koldulás érdekében sokszor elhagyják a helyszínt, kimennek azokra a 
helyszínekre, ahol koldulnak, szabálysértést követnek el, ebből – a Vöröskereszt információja 
alapján meri állítani – italt vesznek. Ezt követően bemennek a Vöröskereszthez étkezés céljából. 
A megjelenésük némiképp kiterjedt, ahol eddig koncentrikusan találták őket, már ritkábban 
fordulnak elő. Azok a magukkal hordott zacskócsomagok – amelyek utalhatnának az 
életvitelszerűségre – nem minden esetben találhatóak náluk, a rendőrség ez esetben nehéz 
helyzetben van a bizonyítás tekintetében. Összességében azt lehet mondani, hogy a szemnek 
kevesebb, de igazából a közterületet érintően nem változott nagymértékben a számuk. 
Amennyiben a közterületen történő alvást tapasztaltak a munkatársaik, ilyenkor értesítik a 
rendőrséget. Amennyiben együttműködő, az esetben a beszállítás megtörténik. A hőmérséklet 
már folyamatosan hűl, ilyenkor a kihűlés nagymértékben veszélyezteti őket, így az elsődleges az 
életmentés.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megköszöni Igazgató Úr tájékoztatását. 
 
Az elfogadott tárgyalási sorrend szerint az Önkormányzat vagyongazdálkodásával és 
humánszolgáltatásával kapcsolatos előterjesztések tárgyalásával folytatják munkájukat. 
 
Meghívó szerinti 3. napirend:  Javaslat a Miskolc Térségi Konzorcium vagyonával 

kapcsolatos döntések meghozatalára 
  
Meghívó szerinti 4. napirend:  Javaslat közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára 
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Sürgősségi 1. napirend:  Javaslat a Miskolc, Szentpéteri kapu 70. szám alatti ingatlan 
hasznosítására 

 
Sürgősségi 2. napirend: Javaslat a Selyemréti Strandfürdő fejlesztéséhez kapcsolódó 

polgármesteri döntés utólagos jóváhagyására 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri az előterjesztéseket véleményező bizottságok álláspontjának 
ismertetését. 
 
 
Bizottsági vélemények: 

 Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottság: a meghívó szerinti 3. és 4. napirendi 
előterjesztést tárgyalta és mindkettő elfogadását többségében támogatta. 

 Pénzügyi Bizottság: a meghívó szerinti 3. napirendi előterjesztést tárgyalta, elfogadását 
egyhangúlag támogatta.  

 Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság: a meghívó szerinti 4. 
napirendi előterjesztést tárgyalta, elfogadását egyhangúlag támogatta.  

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A napirend felett megnyitja a vitát. hozzászólásra jelentkező 
képviselőknek adja meg a szót.  
 
A vitában hozzászólók: 
 
Soós Attila: A miskolciak figyelmébe ajánlja azt a változást, ami munkahely teremtésben és a 
város gazdaságának fejlődésében végbement. A régebb óta itt lakók, vagy itt dolgozók korábban 
nem gondolták volna, hogy nyolc év alatt idáig el lehet jutni. 2010-ben ki gondolta volna, hogy 
szükség lesz, és a Kormánynál ki lobbizható egy újabb 1000 hektáros ipari park. Ki gondolta 
volna, hogy az északi iparterület betelik, hogy a Mechatronikai Park megtelik teljes mértékben. Ki 
gondolta volna, hogy olyan szintű munkaerőhiány lép fel ebben a városban is, hogy nincs az a 
lakásigény, melyet Miskolc, még akkor is, ha az egyik legnagyobb lakásállománnyal rendelkező 
város az országban, ki tudna elégíteni. Elmondja, hogy ez már évek óta látható a lakáspályázatok 
kapcsán. Ezért teljesen indokoltnak tartja, hogy Miskolc belépjen egy új piaci szegmensbe, 
befogadó város legyen, hogy az itt élő munkaerőnek, és az itteni munkalehetőség iránt érdeklődők 
számára lakhatási lehetőséget, lakást tudjon biztosítani. Ez az igény az északi iparterületen a 
legnagyobb. Ezért javasolja elfogadásra, Miskolc emblematikus épületét, a húszemeletest 
apartman házzá alakítani. Jelenleg körülbelül 80%-os tulajdonrésszel rendelkezik a város az 
épületben lévő lakások tekintetében. Az értékbecslés és az átalakítási elképzelések megléte után, 
közel 200 lakásos, de a jelenlegi lakásszámot biztosan meghaladó apartman ház alakítható ki, mely 
a Miskolcon élő, dolgozó munkásoknak, mérnököknek megfelelő lakást biztosít. Adott esetben 
még arra is lehetőséget ad, hogy hétvégenként a látogatóba érkező család is meg tud szállni. 
Miután ez a lehetőség most adott, a város abban a helyzetben van, hogy forrásaiból tudja 
rendezni a lakások maradék 20%-nak a megvásárlását. Javasolja a Közgyűlés számára, hogy a 
Szentpéteri kapu 70. szám alatti ingatlanokat vásárolja meg. Abban az esetben, ha ez nem 
megoldható, akkor igazságügyi szakértő bevonásával kisajátítás útján a város igyekezzen 
megszerezni ezt a vagyont. Úgy gondolja, hogy nem egyedülálló ez a lépés. Miskolc gazdasági 
fellendülése folytatódik, hiszen az elvándorlás megállt. Miskolc lélekszám apadásának a 
megállítása egy feladat, hiszen egy öregedő város. A Kormány családpolitikai intézkedéseivel 
összhangban, el kell érni, hogy a miskolciak itt akarjanak élni, dolgozni, gyereket nevelni. El kell 
érni, hogy a város lélekszáma újra fiatalodó legyen. 
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Az ülést Dr. Kiss János alpolgármester vezeti. 

Dr. Nánási-Kocsis Norbert: Véleménye szerint a húszemeletes épület szóba kerülése 
gazdaságfejlesztést jelent. Minden gazdasági szereplő életében vannak felfelé és lefelé ívelő 
szakaszok. Egy város életében is. Miskolc életében lefelé ívelő szakasz volt a 2010. év előtti, 
amikor a szocialisták időszakában a megszorítás, az elvonás és a „nincs rá pénz” volt a szlogen. 
Felfelé ívelő szakasznak tartja a 2010. év után következő FIDESZ-KDNP által irányított szakaszt, 
az elmúlt 7-8 évet. A városvezetés tudatos és gondos munkával erősítette a város gazdaságát. 
2010. év óta minden gazdasági adat jobb és jobb. 2010. év óta húzóágazat lett Miskolc turisztikája, 
jelentős mértékű stabil cégek telepedtek le, jelentősen emelkedtek a munkabérek, csökkent a 
munkanélküliség, szinte meg is szűnt Miskolcon. Miskolc városa most elérkezett ahhoz a ponthoz, 
mikor a Miskolc városba érkező munkavállalóknak kell segítség a lakhatásban, illetve az itt 
letelepedő cégeknek kell a segítség, mert a helyi vállalkozások fejlődése töretlen, egyre több 
dolgozó szeretne városunkban dolgozni. Elmondja, hogy önkormányzati képviselői elődje a 
húszemeletes épületbe rendőrséget ígért, hogy az ott lévő áldatlan állapotokat és kibírhatatlan 
lakókat kordában tartsák. Az ígéretet a szocialisták természetesen nem teljesítették. A mostani 
beruházással apartman ház kialakítása valósul meg. A terület önkormányzati képviselőjeként 
fontosnak tartja a közbiztonság javulását is, az ott élő illetéktelen lakók ezzel eltávolításra 
kerülnek. Véleménye szerint egy ekkora apartman ház befolyásolni fogja a Miskolcon munkát 
vállalni akaró munkavállalók és családjaik Miskolcra költözését, illetve javítani fogja a 
munkakörülményeiket. 
 
Katona Ferenc: A Selyemréti Strand sportfejlesztésével kapcsolatban szól hozzá. Elmondja, 
hogy 2010. évben egy rivális képviselő társa azt írta egy kiadvány első oldalán, hogy 
„ALÁÍRTÁK”, a képen pedig a Selyemréti Strand volt látható. Arról nem esett szó, hogy kik és 
mit írtak alá. Tudatában van annak, hogy néhány év még eltelt, mire sok-sok munkával sikerült a 
tervezett fejlesztést megvalósítani. Sajnálatát fejezi ki, hogy ebben nincs benne az 50 m-es 
úszómedence és a fogadóépület rekonstrukciója sem szerepelt. Most egy sportfejlesztés kapcsán 
lehetőség nyílik a népszerű nagy medence teljes felújítására és lefedésére a gépészettel együtt, 
valamint a 2. emeleti öltözők sportolók általi használata is biztosítva lesz. Ismerteti, hogy 
november 1-től bezár a strand és ezt követően néhány napon belül elkezdődik a fejlesztés. A nyár 
folyamán, a strand területén részt vett egy tájékoztató fórumon, ahol elsősorban a törzsvendégek 
vettek részt, akik részletes tájékoztatást kaptak a fejlesztésről. A Turisztikai Kft. ügyvezető 
asszonyától nagyvonalú alternatív lehetőségeket kaptak a város többi vizes felületének az 
igénybevételére. A Tapolcai-fürdő, a Kemény Dénes Uszoda és a Diósgyőri Uszoda 
rendelkezésre áll, sőt az úszás oktatáshoz a szikszói tanmedence is. Reményét fejezi ki, hogy 
szezonnyitásra elkészül a Selyemréti Strand fejlesztése. Köszönetét fejezi ki Polgármester Úrnak a 
megelőlegezett döntésért, melyet jövőre számon is kér. 
 
Deák-Bárdos Mihály: A Magyar Kormánytól Miskolc város megkapta a lehetőséget a 
sportlétesítményei fejlesztésére. Felhívja a Tisztelt Közgyűlés figyelmét, hogy az elmúlt 
időszakban nagyon sok sportinfrastruktúra fejlesztés valósult meg a városban. A Kemény Dénes 
Uszoda megléte óta a Diósgyőri Uszoda is felújításra került és halad a Kemény Dénes Uszoda 
bővítése is. Véleménye szerint a miskolci városvezetés minden lehetőséget megad, hogy mindenki 
sportoljon, olyan szinten, amilyet a XXI. század megkövetel. Elegendő vízfelület áll a 
rendelkezésre, a további fejlesztésekkel pedig még korszerűbbé válnak majd ezek a létesítmények.  
 
Badány Lajos: A Szentpéteri kapui toronyház munkásszállóvá alakítása kapcsán elmondja, hogy 
tájékoztatást kaptak arról, mely ingatlanrészeket kívánja megvásárolni az Önkormányzat. Nem 
kaptak választ azokra a kérdésekre, hogy mennyibe fog kerülni a teljes épület átalakítása, felújítása? 
Milyen alapon fogják ezeket az ingatlanokat bérbe adni? Érkezett-e már a városban megtelepedett 
cég részéről konkrét igény, hogy a munkavállalóit itt el akarja helyezni, illetve hogy külföldi 
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munkavállalók várhatóak-e ezekbe az ingatlanokba? Fel hívja a figyelmet, arra a tényre, hogy 
Miskolcról több ezer, jelenleg is ingatlannal rendelkező munkavállaló elvándorolt. Véleménye 
szerint a megfelelő bérszínvonal biztosításával őket kellene visszacsábítani, semhogy a multik által 
éhbérért dolgoztatott idegeneket idehozni a városba. 
 
Dr. Kiss János alpolgármester: Felhívja Képviselő Úr figyelmét, hogy az anyagban szó nincs 
munkásszállásról. Feltételezi, hogy rejtett titkos vonzalma van Képviselő Úrnak az 1992-es 
korszakhoz, akkor voltak Magyarországon munkásszállások. Lehetségesnek tartja, hogy ez már 
nem egyéni vonzódás a baloldalhoz, hanem a Jobbik vonzódása. Frakcióvezető Úrnak javasolja, 
hogy nézzenek szét a politikai palettán, hol is tartanak, mert már lassan helyet cserélnek a 
baloldallal. Frakcióvezető Úr kérdésére válaszolva, miszerint, hogyan lesz fejlesztve ez a 
húszemeletes épület, elmondja, hogy igyekeznek külső forrásokat is igénybe venni, igyekeznek 
kormányzati pénzeket szerezni ennek az épületnek a felújításához. Egyetértését fejezi ki abban, 
hogy ha vannak olyan fiatalok, akik Miskolcról elmentek tanulni, világot látni Nyugat-Európába 
és üzenetet szeretnénk nekik küldeni, hogy jöjjenek haza, mert Miskolcon várja őket egy jó város. 
Miskolcon várják őket a jó munkahelyek, ennek az üzenetnek a komplexitását meg lehet 
teremteni azzal is, hogy várja őket egy megújult húszemeletes apartman ház Miskolcon. Közel 
ahhoz a miskolci északi ipari régióhoz, ami még tovább fejlődik az elkövetkező években. Azzal 
egyetért, hogy ezt bele kell szőni a várospolitikai üzenetbe.  
 
Hollósy András: Felszólalásával csatlakozik a sportfejlesztés kapcsán hozzászólt képviselő 
társaihoz. Azt még fontosnak tartja kiemelni, hogy a Selyemréti Strandfejlesztés 1,7 – 1,8 milliárd 
Ft-os beruházás, amely TAO pénz segítségével valósul meg. Miskolcon nem látványsportágak, 
hanem sikersportágak vannak. Az MVLC keretén belül valósul meg ez a beruházás. Fontosnak 
tartja kiemelni, hogy a vízilabda sportág az, ami Miskolcon nagyon rövid idő alatt nagyon példás 
fejlődésen ment keresztül. 2014. évben a Komjádi Kupán még OB I. B-s csapatként ezüstérmet 
szerzett, aztán 2015-2016-os szezonban az első OB I.-es sorozatában máris 5. helyen zárt az 
MVLC. Ezt követően jött a LEN Európa Kupa, ezen az elődöntőig jutott Miskolc együttese, sőt 
ebben az évben Miskolc városa az Év sportolója díjjal jutalmazta a Pannergy – MVLC vízilabda 
csapatot. Szerencsésnek tartja, hogy az együttműködés a Pannergy – MVLC és Miskolc városa 
között megvalósul, illetve a tradíciót, hiszen a Selyemréti Strandfürdő Miskolc legrégebbi fürdője. 
1896-ban az Olimpián két aranyérmet szerzett Hajós András tervezésével valósult meg és 1927-
ben nyitotta meg a kapuit. Fontosnak tartja ezeket a fejlesztéseket. Tehermentesíti a Kemény 
Dénes uszodát, a közlekedési dugók is megszűnnek a Kemény Dénes Uszoda környékén. A 2700 
m2-es vízfelület méltán szolgálja minden Miskolci érdekét ezekkel a fejlesztésekkel.  
 
Nagy-Korsa Judit: A 3. napirendi ponthoz hozzászólva elmondja, hogy a Miskolc Térségi 
Konzorcium a vagyonával kapcsolatos döntés alapján, több mint fél milliárdos céltartalékot oszt 
szét a 37 konzorciumi tagönkormányzat között, mert ennyi pénz összejött a céltartalék képzésből. 
Miskolcnak ebből több, mint 353 millió Ft jár. A kérdése az, hogy mire óhajtja fordítani ezt az 
összeget a városvezetés, van-e valamilyen kötelezettség. Javasolja a hulladékgazdálkodás 
fejlesztésére fordítani. Kérdésként fogalmazza meg újra, van-e kötelezettsége az 
Önkormányzatnak, amire fordítania kell ezt az összeget? Sajnálatát fejezi ki azért, mert problémák 
vannak a hulladékgazdálkodással. Példaként említi a Tizeshonvéd utcát és környékét. 
Diósgyőrben és távolabb Lillafüred felé rendesen elszállítják a hulladékot, de konkrét tudomása 
van arról, hogy a Tizeshonvéd utcában a szelektív hulladék elszállításával nagyon nagy gondok 
vannak. Részletesen ismerteti a kihelyezett szelektív hulladéktárolók állapotát. Ismerteti, hogy 
több lakó gyönyörű kis kertet csinál a bérházak előtt, melyekből természetesen zöld hulladék 
keletkezik. Ennek az elszállítása is problémás, több hete nincs elszállítva, annak ellenére, hogy az 
erre rendszeresített zöld zsákban helyezték ki. Jelezték a problémát a cég felé, azt mondták 
telefonon be kell jelenteni és akkor elszállítják. Javasolja ennek a sürgős változtatását, a háztartási 
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hulladékot elszállító munkás jelezze a szelektív szállítóknak az igényt, ne a lakóknak kelljen külön 
kérnie a szállítást.  
 

Az ülést Dr. Kriza Ákos polgármester vezeti. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Válaszként elmondja, hogy Miskolc és környékének a 
hulladékgazdálkodása országosan mintaértékű. A legmodernebb gépparkkal rendelkezik, a 
legmodernebb technológiákat használja, gazdaságosan működik. A feltett kérdésre elmondja, 
hogy az az összeg, mely most beérkezik, a költségvetésbe kerül, nincs értelme a 
hulladékgazdálkodásra fordítani azt az összeget. Elmondható, hogy mindennel fel van szerelve a 
feladatellátás, időről-időre szükségesek újítások, de a legmodernebb gépparkkal rendelkezik a cég 
jelenleg. Kéri Képviselő Asszonyt, hogy ha problémát észlelnek, jelezzék a hulladékszállító cégnek. 
Amennyiben ennek hatására sem történt beavatkozás akkor kéri, hogy neki küldjék el a levelet a 
konkrét dokumentációval együtt.  Tapasztalata szerint a cég minden esetben elszállította az 
egyénileg, külön bejelentett szemetet is. Véleménye szerint a cég mintaszerűen működik, minden 
cég működésében lehetnek zavarok, de véleménye szerint ez a cég, amelyik az egész térséget 
koordinálja, ez mintaszerűen működik. 
 
Dr. Tompa Sándor: A Szentpéteri kapu 70. szám alatti emblematikus épület kapcsán elmondja, 
hogy aggasztónak tartja, hogy az ülést megelőző este kapták meg az előterjesztést és most 
döntenie kell a Testületnek erről. Örömét fejezi ki amiatt, hogy Soós Attila elnök úr támogatja ezt 
a javaslatot, de ő kérdésként fogalmazza meg, hogy milyen adatok, milyen elemzések vezettek oda, 
hogy ezt a javaslatot terjesztette be a MIK Zrt., vagy a Miskolc Holding Zrt. Emlékeztet arra, 
hogy korábban már volt hasonló épület, az Egyetemvárosban lévő E/7-es kollégium. Annak 
lebontására, részleges lebontására, vagy eredeti magasságában lévő felújítása kapcsán egy nagyon 
hosszas elemzés történt, minek eredményeként a visszabontás és újrahasznosítás mellett 
döntöttek. Kérdezi, hogy az épületben lévő közművek, felvonó, egyebek milyen állapotban 
vannak? Összegszerűen mit jelent ennek a teljes felújítása? Továbbá kérdezi, hogy azok, akik 
magántulajdonosként vannak az épületben, kivásárlásra kerül az ingatlanuk, így 100%-ban 
önkormányzati tulajdonú épület lesz, de mi van azokkal, akik bérlők? Milyen módon akarja a 
város kezelni az ő sorsukat, hány fő bérlő van, pontosan milyen szerződéseik vannak, milyen 
stratégia van arra vonatkozóan, hogy Lyukóvölgy vagy a város más részei között választhatnak? 
Elmondja, hogy mindezek ismerete nélkül nehéz döntést hozni erről. Kéri, hogy ettől 
részletesebb elemzéseket tekinthessenek meg, melyek véleménye szerint vannak. Véleménye 
szerint csak annak ismeretében lehet eldönteni, hogy „merre tovább”, valóban ez a teljes felújítás 
a legjobb megoldás-e? Azt nem vitatja, hogy meghirdetett lakáspályázatok kapcsán látható, hogy 
szükség lenne lakásokra, új lakóépületekre, új területekre. Ezért is tartja indokoltnak a 
megalapozó elemzések bemutatását.  
 
Pakusza Zoltán: Véleménye szerint nagyon jó, hogy apartman házak épülnek, vonzóvá téve a 
hazatérő fiatalok számára a várost. Ilyen szempontból javasolja Pereces városrészt figyelembe 
venni, hiszen olyan zöld környezet, mely ott található, ritka Miskolc városában. A Szentpéteri 
kapu 70. szám alatti ingatlan kapcsán Dr. Nánási-Kocsis Norbert képviselő úr is elmondta, hogy 
több lakó van, aki nem tudta betartani a közösségi együttélés szabályait, nagyon sok olyan van, aki 
nem is akarja. Kérdésként fogalmazza meg, hogy ezek a lakók hova fognak kerülni? 
Nyilvánvalónak tartja, hogy van arra vonatkozóan egy terv, hogy ezek az emberek hol kaphatnak 
új bérleményeket? A város más területein élők pedig szeretnék tudni, hogy ezek a lakók hol 
fognak ez után lakni? Kérdezi, hogy a város mely területein kaphatnak ingatlanokat, van-e erre 
vonatkozóan terv?  
 



24 
 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Válaszként elmondja, hogy akik a közösségi együttélés szabályait 
nem tudták betartani, azok semmit nem kapnak a várostól, azok keressenek maguknak helyet 
saját jogon. 
Az elfogadott tárgyalási sorrend szerint a zárt ülésre felvett napirendek tárgyalásával folytatják 
munkájukat, ennek megfelelően zárt ülést rendel el. Kéri, hogy akik nem a napirendek kapcsán 
vannak jelen, hagyják el az üléstermet. 
 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 
 

– A zárt ülést követően a nyílt üléssel, 
a közérdekű bejelentésekkel, hozzászólásokkal folytatják munkájukat. – 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Bejelenti, hogy a „Közérdekű bejelentésekkel, hozzászólásokkal” 
folytatják munkájukat. Megadja a szót a felszólalásra jelentkező képviselőknek. 
 
Hozzászólók: 

 
Fodor Zoltán: 12 évvel ezelőtt támadt az a gondolata, hogy a fiatalok környezettudatos 
nevelésére hangsúlyt kellene fektetni, aminek az egyik szegmense lehetne a szárazelem gyűjtése. A 
gondolatot tett követte, kidolgozta a módszerét. 12 évvel ezelőtt úgy nézett ki, hogy Miskolcon 
volt 35 általános iskola és 22 középiskola, és valamennyi intézményben elhelyeztek egy-egy ilyen 
elemgyűjtő-ládát, ami a mai napig náluk van. Az aktuális hulladékszállítással foglalkozó cégek 
mindig partnerei voltak, segítették a munkát. Ez éven ismételten meghirdeti az elemgyűjtési 
felhívást, lehetőséget, amihez be is mutatja az elkészült plakátot. A rendszer úgy működik, hogy 
van egy pedagógus, aki ezzel foglalkozik az iskolában, amikor lezárul a gyűjtés, a legjobban 
teljesítő iskolákat és magánszemélyeket díjazásban részesítik. Az elmúlt évek alatt 42 tonna elemet 
gyűjtöttek össze a gyerekekkel. A veszélyes hulladéknak minősülő szárazelemeket a miskolci 
hulladékszállítással foglalkozó cég elszállította Budapestre megsemmisítésre. Fontosnak tartotta a 
pályázat elindításakor és most is, hogy minden iskola legyen bevonva, egyházi és világi. Az 
elemgyűjtés nem párt, politikai, ideológiai kérdés, hanem egy nagyon hasznos tevékenység. A 
diákok körében nagyon kedvező fogadtatásra talált a gyűjtés. Az iskolák hamarosan megkapják a 
plakátokat, 2019 májusában ér véget, június első hetében pedig a megszokottak szerint, díjazzák a 
gyerekeket értékes műszaki cikkekkel, balatoni üdüléssel. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni Képviselő Úr kezdeményezését, munkáját, valamint azt, 
hogy a Közgyűlést is tájékoztatta erről. 
 
Pakusza Zoltán: Több, a választókörzetét érintő problémával fordul a Közgyűlés elé.  
Az egyik a Finkey utca, ahol áldatlan állapot alakult ki. Csőtörés van az utcában, már hosszú 
hónapja nincs helyreállítva a csőtörés maradványa. Az utcában az a helyzet, hogy az egyik fele le 
van zárva, mert még frissen ott van a gödör, a másik pedig még nincs befejezve. A Finkey 
utcában egyirányban lehet közlekedni, ez vezet fel a Debreceni Márton téri lakótelepre. A rossz 
idő, a tél közeledtével szinte járhatatlan lesz az út. Fontos lenne, hogy itt a vízműveknek mielőbb 
sikerülne megoldani ezt a kérdést. A Finkey utcánál maradva elmondja, hogy rendkívül rossz az 
aszfalt állapota. Ennek az az oka, hogy folyamatosak az utcában a csőtörések. Javasol – amit a 
következő évi fejlesztési tervében le is ír – a MIVÍZ-nek három olyan utcát, ahol cserélni kellene 
a csöveket: a Finkey, a Honszerző és a Róna utca a választókörzetében.  
Másik probléma, amit szintén szeretne, ha orvosolnának, hogy három igen nagyméretű kátyú van 
választókörzetében. Megjegyzi, kátyúból több is van, de ez a három kifejezetten jelentős: Csortos 
Gyula utca 1. szám, a Vadász utca 15-17. és a Finkey utca 19-21. számnál. 
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A harmadik témakör pedig egy kérdés. Hol tartanak azok az elkerülő utak, amiről hosszú évekkel 
ezelőtt beszéltek. Ennek az lenne a lényege, hogy Diósgyőrből érkező forgalmat tehermentesítse. 
Amennyiben erről van valami információ, azt szívesen veszi. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Nem érti pontosan, milyen elkerülő útról van szó. 
Osztja Képviselő Úr azon aggodalmát, hogy a csőtörések és egyéb beavatkozások helyreállítása 
általában kicsit elhúzódó, néha a minőségi kérdések is mintha háttérbe szorulnának. Épp ezért 
kérte Schweickhardt Gyula urat, a Városgazda ügyvezetőjét, hogy jobban figyeljenek oda erre a 
kérdéskörre. Kéri továbbá minden egyes közműszolgáltatótól, hogyha bármilyen beavatkozást 
végeznek, akkor belátható időn belül, konkrétan minimális időn belül zárják le a helyreállítási 
folyamatokat. Nagyon sok helyen történik a városban ilyen jellegű beavatkozás, és rendkívüli 
módon megzavarja a közlekedést, valamint a helyreállítás során nem mindig az optimális 
technológiát vagy műszaki megoldást alkalmazzák, mert sokszor látják, hogy ki kell bontani és 
újra kell a munkát elvégezni. Nyomatékosan kéri, hogy erre legyen egy olyan eljárásrend, ami 
szabályozza azt, hogy bármilyen beavatkozásnál mennyi idő telhet el a beavatkozás befejezéséig. 
Ez valóban sokszor elhúzódik, így fontosnak tartja ezt a kérdést. Ha van olyan, amit most is 
említett Képviselő Úr, akkor azt minél hamarabb zárják le. 
 
Badány Lajos: Sajnálatosnak tartja, hogy Alpolgármester Úr a miskolci repülőtér hosszú távú 
üzemeltetésének biztosítására beadott előterjesztésének tárgyalását egy propaganda célú 
sajtócikkel és az abban foglalt – tényszerűséget jórészt nélkülöző – tartalom napirend előtti 
elismétlésével letudni vélte. A valóság ezzel szemben az, hogy a Klub vezetőségi ülésén 
elhangzottak szerint a tárgyalásokon résztvevő Repülő Klub elnöke a témában való 
nyilatkozattételre közgyűlési felhatalmazással nem bírt, az általa felvázolt üzleti megoldásról 
gazdasági érintettség okán a Klub nevében eleve nem is nyilatkozhatott volna. Emiatt a Klub 
sajtó-helyreigazítást kért, amelynek a Miskolci Napló megnevezésű – a városvezetés által 
kézivezérelt reklámújság – jó szokása szerint nem tett eleget. De nézzék a tényeket: a 
Polgármester Úr által hivatkozott leendő repülőtéri területet tudomása szerint egy üzleti 
magánvállalkozás keretében üzemeltetnék, amelynek nyilvánvaló célja a gazdasági haszonszerzés. 
Ez teljesen ellentétes Miskolc és a miskolci lakosság érdekeivel, hiszen egy stratégiai, a város 
gazdasági életét, közlekedési potenciálját hosszútávon meghatározó létesítményt magánkézbe adni 
több mint felelőtlenség. Másrészt tudomása szerint a felvázolt terület még nincs is megvásárolva, 
tehát az egész elképzelés egyelőre csak fikció. Harmadszor a szóban forgó ingatlan nem Miskolc 
közigazgatási területére esne, tehát Miskolc városának semmi nemű ráhatása nem lenne a 
működtetésére. Negyedszer, ha tényleg repülőtér létesülne ott, akkor annak létesítése az 
engedélyezési eljárástól a tervezésen át a teljes megvalósulásig 1,5-2 évet venne igénybe. Kérdése, 
hogy addig mit kíván tenni a város a mostani repülőtér területén található gépekkel, technikákkal, 
miként kívánja biztosítani a pilótaképzés folytonosságát, hol fognak leszállni a városba érkező 
gépek. Amennyiben megvalósul, ki állja az üzleti alapon többszörösére megemelt képzési, tárolási 
és használati költségeket. Megérti, hogy egyes személyeknek gazdasági érdeke fűződik egyrészt a 
repülőtér terének eladásához, másrészt egy üzleti alapon működtetett repülőtér kialakításához. 
Nem tartja azonban szerencsésnek, hogy a miskolciakkal kívánják megfizettetni ennek az árát. A 
legolcsóbb és a város szempontjából legkedvezőbb megoldás a jelenlegi repülőtér fejlesztése 
lenne. Tudomása szerint a szakma erre egy fejlesztési koncepciót is kidolgozott, hiszen a mostani 
kifutó hossza tökéletesen alkalmas a városba megtelepedni kívánó cégek egy és kétmotoros 
személy- és áruszállító gépek fogadására. Így a repülőtér, mint stratégiai létesítmény a miskolci 
önkormányzat tulajdonában maradhatna, annak üzemeltetését pedig nonprofit alapon szükséges 
biztosítani. A pilótaképzést és a tartalékos egységek kiképzésének biztosítását a Magyar 
Tartalékosok Szövetségének Repülés tagozata is végezhetné. 
 



26 
 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Szívesen válaszolna a Képviselő Úr felvetéseire, de megadja a 
lehetőséget Pfliegler alpolgármester úrnak. 
Megjegyzi, jelen pillanatban sem köztulajdonban működik a repülőtér, tehát most is 
profitorientált cég vezeti. A Repülő Klub, az nem tekinthető sem önkormányzati, sem állami, sem 
semmilyen közfeladatot ellátó szervezetnek. 
 
Pfliegler Péter alpolgármester: Visszautasítja Képviselő Úr vádaskodását, ami az egyéni 
érdekeket jelenti, akkor is, ha bízik abban, hogy nem rá gondolt. Hangsúlyozza, visszautasítja, 
mindenki nevében. Nyomatékosan elmondja, nem egyéni érdekről van szó, hanem Miskolc 
repülős társadalma és teljes Miskolc érdekéről van szó. Hiába mondta az idősebb korú korosztály 
a Repülő Klubból, hogy a terület alkalmas a fejlesztésre. Amennyiben Képviselő Úr személyesen 
is kint volt, láthatta, hogy nem alkalmas, körbe van építve, cégek tucatjai veszik körbe a 
területeket. Ezt úgy kell érteni, hogy a repülőtér jelenlegi területe nem alkalmas a fejlesztésre. Úgy 
gondolja, aki egyszer volt, az láthatta.  
Reflektálni kíván a felvetett hosszú eljárási időre is. Képviselő Úr több éve képviselő már, 
tudhatja jól, hogy mielőtt bekerült volna a Képviselő-testületbe, már azóta ugyanazt mondja a 
vezetés, egy szót sem változtatott: a repülőtér 2019 áprilisában megszűnik repülőtérnek lenni, 
mert ipari parkká avanzsál, feljebb kerül. A város vezetőinek egyik tagját sem kereste meg a 
Repülő Klub évekig, csak különböző támadások és a sajtó útján, illetve a Képviselő Úr nem 
igazán áldásos tevékenysége útján próbálkoznak most, az utolsó pillanatokban. Elmondja, 
nincsenek viszont utolsó pillanatok. Sem az ellenzék, sem a Repülő Klub nem mondja, hogy 
milyen jó, hogy a légimentés Miskolcon marad, ezt egy szóval nem említették, pedig nem volt 
könnyű, hogy ezt meg tudják oldani. Sikerül, meg tudják oldani, hogy egy új repülőtér lesz 
Miskolc közvetlen közelében, ahol nem zavarják a lakosságot és mégis jó lesz. Ebben hisz és bízik. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megköszöni a választ. Szilágyi Szabolcsnak adja meg a szót. 
 
Szilágyi Szabolcs: Bejelenti, hogy az Avas II. ütemében az első Újszülöttek Parkja átadásra kerül 
2018 novemberében. Minden, a 6. választókerületben született és 2017-ben született gyermek 
kaphat fát, amely a szülőknek semmilyen pluszköltséget nem jelent. Ezzel is szeretné az újabb 
generációkban növelni a lakótelephez való kötődés és egy egészséges lokálpatriotizmust teremteni. 
Jelentkezni lehet nála vagy a területileg illetékes védőnőknél.  
 
Dr. Kovács László: A Fidesz és a KDNP Frakció nevében szeretné köszönetét kifejezni 
mindenkinek, aki a két nappal korábbi nemzeti ünnep alkalmából bármilyen formában részt vett 
az ünnep méltóságának a biztosításában, az ünnep szervezésében, a műsorok színvonalának a 
garantálásában. Szeretné tájékoztatni a Közgyűlés azon tagjait, akik nem vettek részt az 
ünnepségen, hogy – szerencsére – zsúfolt ház mellett zajlott az ünnepi műsor. Számára viszont 
aggodalomra ad okot az, hogy már többedszer fordul elő, hogy az ellenzéki pártok és a hozzájuk 
tartozó képviselők – ritka kivételtől eltekintve – nem méltatják a nemzeti ünnepeket arra, hogy 
megjelenjenek és koszorújukkal róják le tiszteletüket. Erre a közeljövőben is lesz lehetőség, 
november 4-én azokat a hősöket ünneplik, akiket vagy a harcokban vagy utána, a megtorlás 
áldozataiként hunytak el, elítéltek. Hangsúlyozza és tájékoztat mindenkit, hogy nemzeti 
ünnepeikről van szó. Kevés kivételtől eltekintve, de tisztelet azoknak, akik az ellenzéki pártok 
közül részt vettek a megemlékezéseken, sajnos már tendenciának tűnik, hogy nem vesznek részt 
ezeken a megemlékezéseken. 
 
Bartha György: Jelzések érkeztek az Őszi Napsugár Otthonból az orvosi vizsgálatok 
hektikusságára, problémájára, valamint egyéb gondokra vonatkozóan. Kéri Polgármester Urat, 
hogy ezeknek járjon, kérdezzen utána, hogy mi lehet ez a probléma. Az Otthon kapcsán valóban 
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valami zavar lehet, mert 35 év után nemrég hagyta el az Igazgató Asszony az intézményt, szintes 
főnővérek, középvezetők mentek el. Tehát valami gond biztos lehet ott.  
Másik téma vonatkozásában is kért szót. Elfogadja maximálisan, hogy egy nagyváros 
polgármestere, mint Kriza úr, nem foglalkozhat ezzel a dologgal, amit említ, de kéri, fedje meg a 
kollégáit. Az előző Közgyűlés óta elhunyt Oláh Tibor, a Miskolci Bábszínház színésze, aki több 
mint 30 évig szolgálta Miskolcot bábszínészként. Sajnálatosnak tartja, hogy a kollégák nem 
fordítottak erre nagyobb figyelmet. Tisztelettel kéri, hogy aki úgy gondolja, hogy egy főhajtást 
megér a 30 év munkája Oláh Tibornak, az álljon fel és tegye meg.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megköszöni Képviselő Úr jelzését.  
Kéri a Képviselő-testületet, hogy egyperces néma felállással emlékezzenek meg Oláh Tiborról. 
 

Egyperces néma felállást követően folytatódik az ülés. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az Őszi Napsugár Otthon kapcsán elmondja, folyamatosan azon 
dolgoznak, hogy az ottani körülmények javuló tendenciát mutassanak. Az világos, hogy az az 
épület teljesen alkalmatlan a gondozottak ellátására, ennek a kiváltása egy jelentős feladata lesz az 
elkövetkezendőkben. Az, hogy ki miért dönt úgy, hogy elhagyja az eddigi munkaterületét, az a 
saját magánügye. A vezetésnek az a feladata, hogy betartsák azokat a normákat, amelyek 
szükségesek egy ilyen intézményben, és ezeket be is tartják.  
 
Molnár Péter: A FIDESZ-KDNP Frakció Szövetség nevében elmondja, hogy Pfliegler Péter 
alpolgármester úr szakmaisága mellett maximálisan kiállnak, az eddig végzett szakmai munkáját 
nagyra becsülik. Dr. Kriza Ákos polgármester úr és a Miskolc Holding Zrt. által végzett szakmai 
munka kapcsán is ugyanez az álláspont. Úgy gondolja, hogy Miskolc Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének nem dolga, hogy egy klub belső ügyeivel foglalkozzon. Nemértését fejezi ki a 
Jobbik nevű pártformáció újdonsült frakcióvezetőjének a hozzászólásai kapcsán, 
összefüggéstelennek, konzekvenciát nélkülözőnek tartja felszólalásait. Példaként említi, miszerint 
fontosnak tartja a közbiztonságot, de kritizálja a kamerarendszert, továbbá az iparfejlesztés 
fontosságáról szónokol, de most kritizálja az Ipari Park fejlesztést. Véleménye szerint Miskolcon 
mindenki tudja és elismeri azt, hogy a várost immár második cikluson vezető Dr. Kriza Ákos 
orvos kiválóan átlátja az orvosszakmai dolgokat, a város iránt felelősségteljes a viselkedése és 
minden döntése. Elmondja, hogy a repülőtér bevonásra kerül Miskolc ipari parkjába, a 
Mechatronikai Ipari Parkba. Mindenki számára látható, hogy a repülőtér a körbeépítettsége miatt 
teljesen alkalmatlan minden fejlesztésre. Hangsúlyozza azonban, hogy a légimentés további 
biztosítása megoldott Miskolcon. A Magyar Légimentő Nonprofit Kft. által igényelt területet a 
Miskolc Holding Zrt. ingyenesen bocsátja további rendelkezésre, maga a helyszín sem változik. A 
légimentéssel kapcsolatos riogatások alaptalanok. 
 
Katona Ferenc: A 2018. október 21. napján lezajlott Miskolc Barátság Maraton Futófesztivál. A 
szervezőbizottság tagjaként köszöni a Város segítségét és támogatását. Külön említi, hogy a 
sportért felelős Alpolgármester Úr és a Polgármesteri Biztos Úr aktívan részt vett a rendezvényen. 
Elmondja, hogy több mint 1200 fő indult a versenyen. Örömét fejezi ki, hogy nagy számban 
látott az indulók között képviselőtársait, Polgármesteri Hivatal dolgozóit és az Önkormányzat 
cégeinek vezetőit is. Külön köszöni az MVK Zrt., a Városgazda Nonprofit Kft., a rendészet, a 
rendőrség és az önkéntesek munkáját.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megállapítja, hogy nincs több felszólalásra jelentkező képviselő. 
 
Bejelenti, hogy a napirendekről történő szavazás következik. 
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Meghívó szerinti 1. napirend: Javaslat a közrenddel, közbiztonsággal összefüggő egyes 
rendelkezések felülvizsgálatáról és az üzletek éjszakai nyitva 
tartásának rendjéről szóló önkormányzati rendeletek 
megalkotására 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint két rendelettervezetről kell dönteniük. 
Kéri, szavazzanak az előterjesztés szerinti első rendelettervezetről, melyhez minősített többség 
szükséges. 

A Közgyűlés 20 igen, 0 nem szavazattal, 4 tartózkodás 
mellett megalkotta a 19/2018. önkormányzati rendeletét 
a közrenddel, közbiztonsággal összefüggő egyes 
rendelkezések felülvizsgálatáról. 

 
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A második rendelettervezetről szavaznak. 
 

A Közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett megalkotta a 20/2018. önkormányzati rendeletét 
az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről. 

 
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 
 
Meghívó szerinti 2. napirend: Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város területén működő 

közterületi térfelügyeleti kamerarendszer megfigyelési 
pontjainak felülvizsgálatára és bővítésére 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell 
dönteniük, melyhez Fodor Zoltán képviselő úr módosító indítványt nyújtott be. Először 
erről szavaznak. 
 

A Közgyűlés 7 igen, 17 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett a módosító indítványt nem fogadta el. 

 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Most szavaznak a határozati javaslatról, a módosító indítvány 
kapcsán meghozott döntésre figyelemmel. 
 

A Közgyűlés 22 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot, a módosító indítvány kapcsán meghozott 
döntésre figyelemmel és meghozta a  

 
113/2018. (X.25.) számú határozatát 

 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város területén működő közterületi térfelügyeleti 

kamerarendszer megfigyelési pontjainak felülvizsgálata és bővítése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc 
Megyei Jogú Város területén működő közterületi térfelügyeleti kamerarendszer 
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megfigyelési pontjainak felülvizsgálatára és bővítésére” tárgykörben készített 
előterjesztésben foglaltakat, és az alábbi határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a jelen határozat melléklete szerint 
dönt Miskolc közigazgatási területén közterületi térfelügyeleti kamerák kihelyezéséről. 

 
Felelős:  Polgármester   
Végrehajtásért felelős:  Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.  
 Miskolci Önkormányzati Rendészet 
Közreműködik: Lakosságszolgálati Főosztály 
 Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  Azonnal 
 

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Meghívó szerinti 3. napirend: Javaslat a Miskolc Térségi Konzorcium vagyonával 

kapcsolatos döntések meghozatalára 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell 
dönteniük.  

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

 
114/2018. (X.25.) számú határozatát 

 
Tárgy:   A Miskolc Térségi Konzorcium rekultivációs és monitoring tartalékának 

felosztásával kapcsolatos döntések 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc 
Térségi Konzorcium vagyonával kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést 
és a következő határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint a Miskolc Térségi 
Konzorcium tagja dönt arról, hogy a Miskolc Térségi Konzorcium osztatlan közös tulajdonát 
képező 505.079.049,- Ft rekultivációs és monitoring tartalékának teljes összege a határozati 
javaslat melléklete szerint lakosságszám arányosan felosztásra kerüljön a Miskolc Térségi 
Konzorciumot alkotó települések között.  
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint a Miskolc Térségi 
Konzorcium tagja hozzájárulását adja a Miskolc Térségi Konzorcium osztatlan közös tulajdonát 
képező 505.079.049.- Ft rekultivációs és monitoring tartalék összegének a határozati javaslat 
melléklete szerinti felosztás alapján történő kifizetéséhez. 
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  azonnal 
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3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint gesztorönkormányzat felkéri 
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesterét, hogy a 4. pontban meghatározott feltételek 
bekövetkezése esetén gondoskodjon arról, hogy az 505.079.049,- Ft rekultivációs és monitoring 
tartalék összege a határozati javaslat melléklete szerinti felosztás alapján a vagyonközösség 
bankszámlájáról átutalásra kerüljön a Miskolc Térségi Konzorciumot alkotó települési 
önkormányzatok részére. 
 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért Felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: minden társult önkormányzat jóváhagyása után  
 
4. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kijelenti, hogy a határozat 1-3. 
pontjaiban meghozott döntések hatályosulása feltételének tekintik, hogy a vagyonközösségben 
részt vevő valamennyi önkormányzat és a Miskolc Térségi Konzorcium Konzorciumi Tanácsa 
ugyanezeket a döntéseket meghozza és a határozat kivonata Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata részére megküldésre kerüljön.  
Felelős:  Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
5. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza Miskolc Megyei 
Jogú Város Polgármesterét, hogy a Miskolc Térségi Konzorcium Konzorciumi Tanács ülésén a 
rekultivációs és monitoring tartalék felosztásával kapcsolatban támogató szavazatát leadja.  
 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért Felelős:  Önkormányzati Igazgatási Osztály 
Határidő: 2018. december 31.  
 

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
Meghívó szerinti 4. napirend: Javaslat közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell 
dönteniük.  

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

 
115/2018. (X.25.) számú határozatát 

 
Tárgy:  A Szeleta Kultúráért Közalapítvány alapító okiratának módosítása és az egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okirat elfogadása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat 
közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára” tárgyú előterjesztést és a következő 
határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a jelen határozat 1. melléklete 

szerinti tartalommal jóváhagyja A Szeleta Kultúráért Közalapítvány Alapító Okiratának 
módosítását, egyúttal jóváhagyja A Szeleta Kultúráért Közalapítvány módosításokkal 
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egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a jelen határozat 2. melléklete szerinti 
tartalommal, és egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a módosító okirat és a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humánszolgáltatási Osztály 
Határidő: azonnal 
 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli a változásbejegyzési 

kérelem benyújtását a Miskolci Törvényszékhez. 
 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humánszolgáltatási Osztály 
Határidő: a határozathozatalt követő 30 napon 
 
3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli a Szeleta Kultúráért 

Közalapítvány – a határozat 2. melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt – Alapító Okiratának az Önkormányzat honlapján (www.miskolc.hu), valamint az 
Önkormányzati Közlönyben történő közzétételét.  

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humánszolgáltatási Osztály 
Határidő: a változásbejegyzést elrendelő végzés kézhezvételétől számított 30 

napon belül 
 

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Bejelenti, hogy a sürgősségi előterjesztésekről történő szavazás 
következik. 
 
1. sürgősségi napirend: Javaslat a Miskolc, Szentpéteri kapu 70. szám alatti ingatlan 

hasznosítására 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell 
dönteniük.  

 
A Közgyűlés 17 igen, 0 nem szavazattal, 7 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot és meghozta a  

 
116/2018. (X.25.) számú határozatát 

 
Tárgy:   A Miskolc, Szentpéteri kapu 70. szám alatti ingatlanban található 

magántulajdonú lakások tulajdonjogának megszerzése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc, 
Szentpéteri kapu 70. szám alatti ingatlanban található magántulajdonú lakások 
tulajdonjogának megszerzésére” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
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1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat vagyonáról 
és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet 19. § (2) 
bekezdése alapján dönt a jelen határozat mellékletében felsorolt ingatlanok 
tulajdonjogának Önkormányzat általi megszerzéséről, a határozat mellékletében 
meghatározott vételáron. 

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy az érintett ingatlantulajdonosokkal az Önkormányzat vételi szándékát az 1. pont 
szerint közölje, annak elfogadása esetén kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést 
kössön, továbbá az ajánlat elutasítása esetén az ingatlanok kisajátítása érdekében a 
szükséges jognyilatkozatokat megtegye, a kisajátítási eljárást megindítsa. 

 
3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a jelen határozattal érintett 

ingatlanokat – azok tulajdonjogának megszerzése esetén – az Önkormányzat vagyonáról és 
a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet 7. § (3) 
bekezdése alapján forgalomképes, üzleti vagyoni körbe sorolja, és utasítja a Miskolc 
Holding Zrt.-t, hogy az önkormányzati tulajdonba kerülésüket követően gondoskodjon az 
ingatlanok birtokba vételéről, az ingatlanok kezeléséről és szükség szerinti hasznosításáról. 

 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Vagyongazdálkodási Osztály 
Közreműködő:  Miskolc Holding Zrt.  
Határidő:  azonnal 

4. A vételár összegének fedezete a 03304001 számú „Kötvény fedezete ingatlanértékesítésből 
(Miskolc Holding Zrt.)” elnevezésű költségvetési előirányzat terhére kerül biztosításra. 

 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal 

 
/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 
 
2. sürgősségi napirend: Javaslat a Selyemréti Strandfürdő fejlesztéséhez kapcsolódó 

polgármesteri döntés utólagos jóváhagyására 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Egy határozati javaslatról kell dönteniük.  

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

 
117/2018. (X.25.) számú határozatát 

 
Tárgy:   A Selyemréti Strandfürdő fejlesztéséhez kapcsolódó polgármesteri döntés 

utólagos jóváhagyása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a 
Selyemréti Strandfürdő fejlesztéséhez kapcsolódó polgármesteri döntés utólagos 
jóváhagyására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Polgármester tájékoztatását 
tudomásul veszi, egyben a határozat mellékleteként csatolt nyilatkozatot utólagosan jóváhagyja. A 
Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a határozat mellékleteként csatolt nyilatkozat szerint, a 
következő költségvetési időszakot érintő kötelezettségvállalást a következő évi költségvetés 
tervezése során vegye figyelembe. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: Azonnal 

 
/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Bejelenti, hogy az ülés végére értek. A Közgyűlés soron 
következő ülésének várható időpontja 2018. november 15. napja. Mindenkinek köszöni a 
munkáját. Az ülést 9 óra 58 perckor bezárja. 

 
K. m. f. 

 
 

 Dr. Alakszai Zoltán Dr. Kriza Ákos 
 jegyző polgármester 
 


