
 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÖZGYŰLÉSE 

 
Iktatószám: 808.130-5/2020. 

 
 

Jegyzőkönyv 
 
 
Készült:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2020. szeptember 24. 

napján 09 óra 16 perces kezdettel, a Polgármesteri Hivatal Közgyűlési Termében 
tartott nyílt testületi üléséről. 

 
Jelen vannak: Veres Pál polgármester, Badány Lajos, Bartha György Imre, Bazin Levente Dávid, 

Borkuti László Imre, Cseléné Figula Edina, Deák-Bárdos Mihály, Erdei Sándor 
Zsolt, Gazdusné Pankucsi Katalin, Hegedüs Andrea, Hollósy Endre András, 
Kopcsó Gábor, Dr. Kovács László, Kozma István Jánosné, Molnár Péter, Dr. 
Mokrai Mihály, Dr. Nagy Ákos, Pakusza Zoltán, Révész Péter, Dr. Simon Gábor, 
Szarka Dénes, Szopkó Tibor képviselők és Varga Andrea Klára alpolgármester 

 
Később érkezett: Szilágyi Szabolcs képviselő 
 
Távol maradt:  Fodor Zoltán, Soós Attila és Szécsényi Marianna képviselő 
 
 
Meghívottak:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának jegyzője, főosztály- és 

osztályvezetői, a Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatainak, valamint az 
intézmények képviselői a mellékelt jelenléti ív szerint 

 
 
 
Veres Pál polgármester: Tisztelettel köszönti a Közgyűlés mai ülésén megjelent vendégeket, 
érdeklődőket, a nemzetiségi önkormányzatok elnökeit, a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzati 
gazdasági társaságok, valamint az elektronikus és az írott sajtó képviselőit, képviselőtársait. 
Bejelenti, hogy a Testület 27 tagja közül a jelenléti ív szerint megjelent 23 fő. Megállapítja, hogy a 
Közgyűlés határozatképes, az ülést megnyitja. 
Sajnos a vírushelyzetre való tekintettel azt a rendet képviselik ma is, amit az előző Közgyűlésen, 
hogy megpróbálják tartani a védőtávolságot, maszkban üléseznek végig. A hozzászólások esetén, 
amennyiben indokoltnak tartják a képviselők, a pulpituson a maszk használatától eltekintenek, mert 
zavaró lehet a hozzászólás alkalmával. 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 225/C. § (2) bekezdése alapján tájékoztatja a 
Közgyűlést, hogy az elmúlt testületi ülés óta szabadságot nem vett ki. 
Tájékoztatja továbbá a Közgyűlést, hogy dr. Alakszai Zoltán 2020. szeptember 10. napján 
lemondott a képviselői mandátumáról, és a Kormányhivatal vezetői tisztségét látja el. Ezúton is 
gratulálnak neki, és kívánnak neki jó és eredményes munkát és együttműködést. A FIDESZ 



képviselőcsoportját – bejelentésük szerint – ettől a naptól kezdve dr. Nagy Ákos képviselő úr vezeti. 
Szívből gratulál, eredményes együttműködést és jó munkát kíván neki! 
Néhány örömteli dologról szeretne beszámolni az elmúlt időszakból. Gőzerővel folynak az 
egyeztetések a Creative Region Északkelet-magyarországi Gazdasági Zóna fejlesztési terveinek 
előkészítésén. Nagy örömükre szolgál, hogy ennek a zónának központi, vezető városaként 
Debrecent fogalmazta meg a kormányhatározat. Ennek ellenére a Creative Region koordinációs 
irodája Miskolcra kerül, a Megyei Önkormányzat épületében lesz. A másik örömteli hír, hogy 
Palkovics László miniszter úr lesz ennek a zónának a kormánybiztosa. A legerősebb kormány 
megbízottja lesz a felálló öt gazdasági zónának, ez nagy megtiszteltetés. Őszinte örömmel 
mondhatják, hogy ebből látszik, hogy a régió, ezen belül a város is fontos a kormány számára, az 
elkövetkező tíz év fejlesztési elképzeléseiben központi szerepet játszhat. A Crative Region 
programjának, illetve tervezetének része a Miskolc 2030-ig terjedő fejlesztési elképzeléseit magába 
foglaló anyag. Ennek az előkészületei és az első egyeztetései már a végéhez közelednek. Nagy 
megtiszteltetés és öröm volt számára, hogy Palkovics László miniszter úrnál mutathatta be magát 
a programot, amit ő nagy elismeréssel fogadott, valamint, hogy polgármestersége alatt már második 
alkalommal látogatott el hozzá és fogadta el meghívását Szijjártó Péter miniszter úr. Neki szintén 
megmutatta ezeket az elképzeléseket, és szintén a támogatásáról biztosította. Ezen kívül az elmúlt 
két hétben két államtitkárt köszönthetett a Városházán, akik szintén azért érkeztek, hogy 
megismerjék a fejlesztési elképzeléseket. Ezek is azt mutatják, hogyha minden a tervek szerint 
alakul, és az egyeztetéseket le tudják folytatni helyben, illetve közigazgatási szinten is, akkor akár a 
fejlesztési elképzeléseik – hasonlatosan Debrecenhez – a kormány elé kerülhetnek, és ez akár ebben 
az évben – az ősz folyamán – is megtörténhet. Másik örömteli esemény volt az elmúlt héten az, 
hogy Miskolc városa városmarketing díjakban részesült, 11 olyan programjuk nyert el a pályázatok 
alapján városmarketing gyémánt díjat, amelyet 2019. január 1. és 2020. február 29. között 
valósítottak meg. Ezek között az attrakciók között több olyan is volt, amelyet az előző városvezetés 
hozott létre, illetve menedzsert. Szívből gratulál az előző városvezetés munkatársainak is, akik 
ebben részt vettek. Természetesen ennek már részese volt az új városvezetés is. Jól mutatja ez az 
elismerés azt, hogy azokat a jó hagyományokat és intézkedéseket, amelyek a város javát szolgálják, 
azokat folytatják és tovább szeretnék vinni eredményesen. Örömteli volt, hogy 11 attrakció nyert 
díjat, valamint Miskolc elnyerte a Városmarketing Nagykövete díjat. Ezen kívül pedig a 
városmarketing díj történetének van egy örök ranglistája, amelyben az összes gyémánt díjat 
összeszámolják, ezt is nyilvántartják. Nagy örömükre szolgál, hogy az idei évben megelőzték Győrt, 
és így Miskolc a legtöbb városmarketing díjjal rendelkező város Magyarországon. Ez megint egy 
olyan elismerés, hogy jó irányba haladnak. Az elmúlt hetekben is folytatódott az a folyamat, amit 
azért szeretne szóba hozni. Azt képviseli, hogy a városvezetése egy nyitott városházát valósít meg, 
ami különösen vonatkozik a képviselőkre, valamint a városért aggódó valamennyi szereplőre. Tehát 
a Városháza és azon belül az irodája is nyitva áll mindenki számára, akik építő javaslattal szeretnének 
a város jobbításáért tenni. Kéri, hogy ezt a csatornát használják, ha lehetséges a város érdekeinek 
képviseletére és jobbá tételére. Talán városmarketing szempontjából sem feltétlen jó, ha negatív 
színben tűntetik fel a város országos médiumokban. Szívesen felajánlja képviselőtársainak azt a 
lehetőséget, hogy hozzá bármikor bejelentkezhetnek és mehetnek, elmondhatják véleményüket.  
Munkájukat a mai napirend elfogadásával folytatják. 
 
Hegedüs Andrea és Borkúti László képviselők előterjesztést nyújtottak be a Közgyűlés mai nyílt 
ülésére.  
 
Hegedüs Andrea és  
Borkúti László indítványa - nyílt ülés: Javaslat az éghajlati vészhelyzetről és a Párizsi 

Megállapodásban lefektetett célok eléréséhez 
szükséges döntések meghozatalára  

 



Veres Pál polgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről. 
 

A Közgyűlés 22 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
(nem szavazott: 1 fő, távol: 4 fő) az előterjesztést a nyílt ülés 
napirendjére felvette. 

 
 
Veres Pál polgármester: Az SZMSZ 20. szakasz (5) bekezdése alapján az alábbi javaslatokat teszi: 
 
 
1. sürgősségi napirend - zárt ülés: Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 

által fenntartott Miskolci Százszorszép Óvoda magasabb 
vezetői (intézményvezetői) beosztásának ellátására 
vonatkozó pályázat elbírálására 

 
Veres Pál polgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről. 
 

A Közgyűlés 23 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
(távol: 4 fő) a sürgősségi indítványt a zárt ülés napirendjére 
felvette. 

 
2. sürgősségi napirend - nyílt ülés: Javaslat belterületbe vonási kérelmek jóváhagyására 
 
Veres Pál polgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről. 
 

A Közgyűlés 17 igen, 0 nem szavazattal, 6 tartózkodás mellett 
(távol: 4 fő) a sürgősségi indítványt a nyílt ülés napirendjére 
felvette. 

 
3. sürgősségi napirend - nyílt ülés: Javaslat a LIFE IP HungAIRy projekt keretében 

komposztkeretek átadásával kapcsolatos döntések 
meghozatalára 

 
Veres Pál polgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről. 
 

A Közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
(távol: 3 fő) a sürgősségi indítványt a nyílt ülés napirendjére 
felvette. 

 
4. sürgősségi napirend - nyílt ülés: Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

 
Veres Pál polgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről. 
 

A Közgyűlés 20 igen, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett 
(nem szavazott: 1 fő, távol: 3 fő) a sürgősségi indítványt a nyílt 
ülés napirendjére felvette. 

 



5. sürgősségi napirend - nyílt ülés: Javaslat a Magyar Házak Nonprofit Kft.-vel fennálló 
közművelődési- és közfeladat ellátási szerződéssel 
összefüggésben helyiségbérlet biztosítására 

 
Veres Pál polgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről. 
 

A Közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
(távol: 3 fő) a sürgősségi indítványt a nyílt ülés napirendjére 
felvette. 

 
6. sürgősségi napirend - nyílt ülés: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2021. évi fordulójához való csatlakozására 

 
Veres Pál polgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről. 
 

A Közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
(távol: 3 fő) a sürgősségi indítványt a nyílt ülés napirendjére 
felvette. 

 
7. sürgősségi napirend - nyílt ülés: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 

2020-2024 közötti időszakra vonatkozó gazdasági 
programjának elfogadására 

 
Veres Pál polgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről. 
 

A Közgyűlés 17 igen, 4 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett 
(távol: 3 fő) a sürgősségi indítványt a nyílt ülés napirendjére 
felvette. 

 
8. sürgősségi napirend - zárt ülés: Javaslat a Miskolci Önkormányzati Rendészet 

igazgatójának kinevezés-módosítására  
 
Veres Pál polgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről. 
 

A Közgyűlés 16 igen, 6 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett 
(távol: 3 fő) a sürgősségi indítványt a zárt ülés napirendjére 
felvette. 

 
 
 
Veres Pál polgármester: Kéri, most szavazzanak a napirendi javaslat elfogadásáról, 
figyelemmel a napirendre tűzött sürgősségi előterjesztésekre. 
 

A Közgyűlés 23 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
(távol: 3 fő) az ülés napirendjét – a napirendre felvett 
sürgősségi előterjesztésekre figyelemmel – a meghívóban 
foglaltak szerint állapította meg. 

 
 

(Az előterjesztések a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 



NYÍLT ÜLÉS: 
 
1. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolc Holding Zrt. közötti 

gazdaságfejlesztési tevékenység ellátásához kapcsolódó közszolgáltatási szerződés 
jóváhagyására 
Előterjesztő:  Veres Pál polgármester 
 

2. Javaslat a Miskolci Önkormányzati Rendészet 2019. évi munkájáról szóló beszámoló 
elfogadására 
Előterjesztő:  Veres Pál polgármester 
 

3. Javaslat a Közgyűlés utólagos tájékoztatására a halaszthatatlan önkormányzati 
ügyekben meghozott polgármesteri döntésekről 

 Előterjesztő:  Veres Pál polgármester 
 
Képviselői indítvány: Javaslat az éghajlati vészhelyzetről és a Párizsi Megállapodásban 

lefektetett célok eléréséhez szükséges döntések meghozatalára 
 Előterjesztő: Hegedüs Andrea és Borkúti László önkormányzati képviselő 
 
Zárt ülés: 
 
4. Javaslat fellebbezések elbírálására egyedi szociális hatósági ügyekben 

Előterjesztő: Veres Pál polgármester 
 
SÜRGŐSSÉGRE FELVETT NAPIRENDEK – NYÍLT ÜLÉSRE: 
 
2.  Javaslat belterületbe vonási kérelmek jóváhagyására 
 
3. Javaslat a LIFE IP HungAIRy projekt keretében komposztkeretek átadásával 

kapcsolatos döntések meghozatalára 
 
4. Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. 

(XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására 
 
5. Javaslat a Magyar Házak Nonprofit Kft.-vel fennálló közművelődési- és közfeladat 

ellátási szerződéssel összefüggésben helyiségbérlet biztosítására 
 
6. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Bursa Hungarica 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához való csatlakozására 
 
7. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020-2024 közötti időszakra 

vonatkozó gazdasági programjának elfogadására 
 
SÜRGŐSSÉGRE FELVETT NAPIRENDEK – ZÁRT ÜLÉSRE: 
 
1. Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Miskolci 

Százszorszép Óvoda magasabb vezetői (intézményvezetői) beosztásának ellátására 
vonatkozó pályázat elbírálására 

 
8. Javaslat a Miskolci Önkormányzati Rendészet igazgatójának kinevezés-

módosítására  



Meghívó szerinti 1. napirend: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Miskolc Holding Zrt. közötti gazdaságfejlesztési tevékenység 
ellátásához kapcsolódó közszolgáltatási szerződés 
jóváhagyására 

 
Veres Pál polgármester: Az előterjesztés ismertetésére felkéri dr. Halmai Gyula 
gazdaságfejlesztési és ingatlangazdálkodási igazgató urat.  
 
Dr. Halmai Gyula: A Miskolc Holding Zrt. 2006-os alapítása óta az önkormányzati cégek 
irányításán túl, ellát gazdaságfejlesztési feladatokat. Mára a Holding gazdaságfejlesztési igazgatósága 
a befektetés-szervezés, a vállalkozásfejlesztés és a munkaerő-piaci reintegrációt szolgáló 
foglalkoztatási paktum keretében lát el operatív feladatokat. Jelen előterjesztés keretében ezeknek 
a feladatoknak a szabályozottságát, a jogi hátterét és a finanszírozását rendező közszolgáltatási 
szerződés elfogadására tesznek javaslatot.  
 
Veres Pál polgármester: Köszöni a tájékoztatást.  
Az előterjesztést véleményező bizottságok álláspontjának ismertetését kéri. 
 
Bizottsági vélemények: 

• Jogi és Ügyrendi Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását. 

• Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság: többségében támogatta a határozati 
javaslat elfogadását.  

• Pénzügyi Bizottság: támogatta a javaslat elfogadását. 
 
Veres Pál polgármester: A vitát megnyitja a napirend felett. Hozzászólásra jelentkező 
képviselőknek adja meg a szót. 
 
A vitában hozzászólók: 
 
Dr. Nagy Ákos: Nem konkrétan a napirendhez kapcsolódva, de egy mondatot szeretne mondani. 
Látják, hogy egyre többjüket, egyre több miskolcit érint a koronavírus járvány. Kérésük, javaslatuk 
– Polgármester Úr is utalt erre –, hogy vigyázzanak egymásra, vigyázzanak magukra, az egészségnél 
nincs fontosabb. Ebben úgy hiszi, egyetérthetnek. 
Szerződésről van szó, és azt tudják, hogy milyen fontos az, hogy követhetőek legyenek a határidők, 
a tartalmak és leginkább az ellentételezés. Nem akarja durva szóval illetni ezt az előterjesztést, akkor 
azt mondja, hogy ez a szerződés egy kamu. Azért mondják ezt, mert számtalan kérdés merül fel, 
amire sem az előterjesztésből, sem a szerződés tartalmából nem kapnak választ. Ezzel a 
szerződéssel Miskolc Önkormányzata egy biankó csekket állít ki a Holdingnak, hogy ki tudja milyen 
munkáért egy olyan összeget kér majd, amilyet akar, nagyságrendileg sem sejthető, hogy mi lesz 
ennek a szerződésnek a tartalma. A miskolciak sem az előterjesztésből, sem a szerződés tartalmából 
nem tudják, hogy ez a Holdingos szolgáltatás mennyibe fog kerülni a miskolci adófizetőknek, nem 
tudják, hogy ki fogja eldönteni, hogy milyen összeg jár ezért a szolgáltatásért. Alapos a gyanúja arra 
is, hogy gyakorlatilag csak egy újabb pénzcsapot kívánnak megnyitni, amivel majd a jóbarátok 
jutalmazhatóak lesznek. Vállalkozásfejlesztésről, gazdaságfejlesztésről van szó. Nézzék tényszerűen 
– tudják, hogy koronavírus járvány van – az elmúlt egy évben nem látják Miskolcra új befektetők 
érkezését. Ehhez képest a szerződés és az előterjesztés tartalmából sajnos az sem derül ki, hogy 
milyen tevékenységgel érkeznek ezek az új befektetők a városba. Amit látnak, és ami a múlt 
közgyűlésen számonkérésre került rajtuk, hogy egyébként mit tesz a FIDESZ és mit tesz a 
Kormány. Azt látják, hogy a múlt héten a Sanofiba érkezett a fejlesztésre 1,2 milliárd forint, a 
miskolci vállalkozásokhoz pedig 3,5 milliárd forint, ezt teszi a Kormány. Ez az előterjesztés pedig 
ötletel, nem tudják mi lesz a vége. Azt gondolják, hogy elhangzott egy ígéret, miszerint nem várnak 



tovább külső segítségre, felkeresik a középméretű vállalkozásokat és befektetőket, hogy hozzák 
magukkal Miskolcra a termelő-fejlesztő kapacitásukat. Kérdése, hogy az elmúlt egy évben hol 
vannak a befektetők, a termelő-fejlesztő kapacitások, de leginkább hol vannak a miskolci 
munkahelyek. Azt javasolják, hogy tartalmatlan, üres, kamu szerződések helyett kezdjenek el 
dolgozni. 
 
Veres Pál polgármester: Válaszában elmondja, hogy valóban koronavírus járvány van, éppen 
ezért a befektetések ütemezése jelentős mértékben változott az elmúlt időszakban. Nincs 
felhatalmazása arra, hogy elmondja, milyen befektetői csoportok hoztak már döntést arról, hogy 
Miskolcra jönnek. Amint ez realizálódik és konkréttá válik, akkor erről természetesen tájékoztat 
mindenkit. Hangsúlyozza, több ilyen nagybefektetés érkezik az elkövetkezendő időben Miskolcra. 
Közben azt látja, hogy a költségvetési rendeletben meghatározott összeg biztosítja majd a 
finanszírozás ellentételezését, így természetesen mindenki meglátja, hogy mekkora összegről lehet 
szó. 
 
Dr. Simon Gábor: Nagy képviselő úr felszólalása tág spektrumon mozgott, ő inkább megpróbál a 
témához kapcsolódni, és egy picit tárgyszerűbb lenni. Amikor Polgármester Úr felszólította, mint 
a Jogi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját, akkor is láthatják a miskolciak, 
hogy amikor a Közgyűlés előtt ülésezik egy bizottság, amit jelen esetben a Jogi és Ügyrendi 
Bizottságnak neveznek, melynek oszlopos tagja dr. Nagy Ákos képviselő úr. Tegnap délután 3 
órától itt üléseztek a közgyűlési teremben, és pontosan azért lettek összehívva – többek között 
jogászok részvételével –, hogyha a szerződésekhez képest bármilyen észrevétel van, akkor ezt 
bizottsági ülés keretén belül előkészítik. Egyébként a bizottságuk jogosult arra, hogy módosító 
indítványt benyújtson, hogyha valamit nem talál rendben. Arról szeretne csak tájékoztatást adni, 
hogy tegnap ezt a szerződést nemhogy kamunak vagy félmunkának nem hívta Nagy képviselő úr, 
hanem semminek. Ehhez a napirendhez a FIDESZ Frakció részéről senki nem szólt hozzá. Ha 
komolyan gondolnák munkájukat, és azt mondanák, hogy ez egy szakmai dolog, egy szerződés 
megkötése az önkormányzat és az önkormányzat cége között, akkor természetesen ezt a bizottsági 
ülés keretében megvitatták volna. Hangsúlyozza, ilyenre nem került szó. Ezért, ezt a produkciót, 
ami itt elhangzott, ezt csak színháznak tudja minősíteni. Úgy gondolhatta Képviselő Úr, hogy 
mindenképpen érdemes itt is hallatni a hangját, ha már megválasztották frakcióvezetőnek, amelyhez 
egyébként gratulál. Az előterjesztés kapcsán elmondja, hogy a FIDESZ szerint követendő út az, 
ami 2010-2019. között történt. Nagy képviselő úr is a felszólalásában említett egy szót, a 
szolgáltatást, hogy a Miskolc Holding szolgáltatást végez Miskolc városának. Kérdése, hogy az 
előző vezetés hogyan kezelte ezt a szolgáltatást 10 évig, úgy, hogy gyakorlatilag ehhez a szolgáltatás 
nyújtásához sem szerződést nem kötöttek, sem forrást nem biztosítottak. Tehát a Miskolc Holding, 
mint gazdasági társaság úgy végzett szolgáltatást Miskolc városának, hogy annak semmilyen 
ellentételezése nem volt, illetve úgy végzett szolgáltatást, hogy szerződéses kapcsolat e 
vonatkozásban nem jött létre. Amikor jelen vezetés azt mondta tavaly, hogy rendet tesz, ilyenekre 
is gondolt. Amit az előző vezetés csinált meg, és egy káosz volt, azt rendbe teszik. Ez úgy fog 
működni, hogy a Miskolc Holding elszámol Miskolc Város Önkormányzata felé azzal a 
tevékenységgel, amit végzett. A Hivatal szakemberei megvizsgálják, és a Közgyűlés elé fogják 
terjeszteni a költségvetési rendelet formájában, hogy a Közgyűlés ismerje el azt a szolgáltatást, amit 
a város részére nyújtottak. Azt látja, hogy itt egy olyan dolgot raknak rendbe, amit az előző vezetés 
elmulasztott, ezért azt kéri minden felelősen gondolkozó képviselőtől, hogy ezt az előterjesztést 
szavazza meg. Emlékeztetni szeretné a Közgyűlést arra is, hogy ez nem egy újkeletű probléma, 
hiszen az elmúlt ülésen is foglalkoztak azzal, hogy Miskolc korábbi vezetése úgy gondolta, hogy a 
Miskolc Holding egy olyan fejőstehén, amely szolgáltatásokat végez, amit a város elismer ugyan, de 
nem fizeti meg. Láthatta minden jelenlévő azt a csekket, amelyen egy 10 milliárd forintos összeg 
szerepelt. Ez az a bizonyos 10 milliárd, ami úgy került elköltésre, hogy ezt a város nem 
ellentételezte, azaz pontosan az előző városvezetés. Mi lett ebből a 10 milliárdból? Hitel, ugyanis 



fedezete nem volt. Egy évvel ezelőtt ott volt a 7 milliárdos, majd 9 milliárd forintos tartozás, és ott 
volt még 3,6 milliárd kifizetetlen lejárt számlatartozás. Ez volt az előző vezetés rendje. Ehelyett a 
jelen vezetés azt gondolja, hogy az ő rendjük olyan legyen, hogyha van egy szolgáltatás, a 
szolgáltatás megrendeléséhez tartozzon egy szerződés, a szerződés alapján legyen egy elszámolás 
és Miskolc legmagasabb döntéshozatali fóruma, a Miskolci Közgyűlés jövő februárban, 
költségvetési rendelet keretében döntsön erről. Azt gondolja, ez így normális.  
 
Molnár Péter: Az előterjesztés és az elhangzottak kapcsán muszáj pár dolgot szóvá tenni, illetve 
megkérdezni. Érti, amit Polgármester Úr válaszolt néhány perccel ezelőtt dr. Nagy Ákos 
frakcióvezető úr kérdésére, hogy a költségvetésben ez szerepel, illetve majd benne fog szerepelni. 
Azonban frakciójával úgy gondolja, hogy ha már itt egy közszolgáltatási szerződésről van szó, akkor 
jó lett volna, úgy lenne helyes, hogyha ebbe a pénzügyi keretek rögzítve vannak, nemcsak a 
költségvetésben, hanem ebben a szerződésben is. Jó lenne azt látni, jogos lenne a miskolci 
választópolgárok részéről az a kérdés, hogy miért jó ez az önkormányzatnak, miért lesz majd az, mi 
az önkormányzatnak ebben pontosan az érdeke. Úgy gondolja, hogy ellenzéki képviselőként 
felelősséggel csak akkor tudnák az előterjesztést megszavazni, ha ezeket ebből az anyagból 
pontosan látnák. Szeretné Frakcióvezető Úr azon véleményét osztani, miszerint az a félelmük az 
anyag kapcsán, hogy mivel nem látszanak a keretek, ezért akár egy pénzszivattyúra is sor kerülhet. 
Szeretnék látni, és a miskolci választópolgárok szeretnék látni pontosan, hogy az adófizetők pénze 
mire kerül majd elköltésre. Jó lenne, ha ez transzparens lenne, ha már annyira transzparenciát 
hirdettek, adott esetben, hogy milyen kamu állásokra kívánják majd fordítani az összegeket. 
Ellenzéki képviselőket már a jelen Közgyűlésben többször érte már az a vád, vagy érte az a felkérés, 
hogy a Magyar Kormánynál – ami az itteni ellenzékkel azonos színű – lobbizzanak Miskolc 
érdekében. Úgy gondolja, hogy az elmúlt években, ha visszatekintenek, azt látják, hogy a FIDESZ-
KDNP kormány támogatta Miskolcot, nem feledkezett meg a városról. Azok a beruházások, 
amelyek az elmúlt években Miskolcra kerültek, vagy amelyek már ciklusokkal ezelőtt kerültek 
Miskolcra, az elmúlt időszakban nagy kormányzati támogatással került sor fejlesztésre a gyárban, 
példaként említi a Bosch-cégcsoportot. 2010-2019. között került Miskolcra a Joyson, a Sanofi, a 
GS Yuasa, amelyek nagyberuházások, és egyértelműen nagyon sok miskolcinak teremtettek 
munkahelyet, és még fognak is. Láthatták az elmúlt hét híreiből, hogy a Magyar Kormány nem 
feledkezett meg Miskolcról, az itteni cégekről, hiszen a kis- és középvállalkozásoknak, de a nagy 
cégnek – Sanofi – is jelentős kormányzati támogatás érkezik. Bíznak abban, hogy az önkormányzat 
és Polgármester Úr tavalyi választási ígérete, miszerint befektetőket fog Miskolcra hozni, ez tényleg 
megvalósul, nemcsak választási ígéretről van és lesz szó. Tényleg, a miskolciak érdekében, a Magyar 
Kormánnyal együttműködve befektetések kerülnek Miskolcra. Látják és érzékelik az elmúlt hetek 
kormányzati mozgásaiból és támogatásaiból, hogy Magyarország Kormánya nem feledkezett meg 
a régióról, sem Miskolcról, ezek a támogatások azért érkezhettek ide. De ez a közszolgáltatási 
szerződés, amely most megkötésre kerül, abban nem látják azt, hogy a befektetés ösztönzést 
szolgálná, hogy a miskolci adófizetők érdekeit szolgálná, ezért jószívvel nem tudják támogatni ezt 
az előterjesztést.  
 
Veres Pál polgármester: Válaszában elmondja, hogy a szerződés V. pontjára szeretné felhívni a 
figyelmet, ami hét pontban írja le a közszolgáltatás szervezése, ellentételezésének feltétételét és 
módját. Arra hívja fel a figyelmet, hogy a Miskolc Holding 100%-os önkormányzati tulajdon, tehát 
azt gondolja együttműködő két szervezetről van szó. Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás, a 
vitát lezárja. Válaszadásra megadja a szót Igazgató Úrnak. 
 
Dr. Halmai Gyula: Néhány megjegyzésre szeretne mindenképpen reagálni, mert ezek az 
információk a bizottsági üléseken nem vetődtek fel. Miért fontos ez a szerződés, ez a terület 
Miskolcnak? Az önkormányzati törvény alapján a gazdaságszervezési feladatok kötelező 
önkormányzati feladatok. Abban egyetértenek, hogy Miskolc számára stratégiai fontosságú, hogy a 



befektetés szervezés területén, az itt lévő vállalkozások tevékenységének segítése területén, olyan 
színvonalú szolgáltatást tudjanak nyújtani, ami a város jövőjére alapvető befolyással van. 
Ciklusokon átívelően nagyon fontos volt az a munka, amely a Bosch-csoporttól a Joysonnal 
bezárólag, az ide érkező befektetők teljeskörű kiszolgálását és a letelepedésükhöz nyújtott minél 
szélesebb körű támogatást alapozott meg. Szeretné visszaidézni, hogy az országban elsőként 
fogadott el Miskolc olyan befektetés ösztönző, támogató rendeletet, amely anno a Vodafone, majd 
a Bosch támogatását szolgálta, majd azt követően a mai napig az ide érkező befektetőket segítette 
és szolgálta ki. Ezen a területen jelenleg hét olyan felkészült szakember dolgozik, akiknek a 
finanszírozását is rendezi ez a szerződés. Hangsúlyozza, nemcsak ezt rendezi, hanem azt is, hogy – 
ami elhangzott – az elmúlt tíz évben a Közgyűlés tudomása nélkül folyt ezen a területen jó vagy 
rossz munka. Ez a szerződés azt alapozza meg egyrészt, ami ettől függetlenül is szándékuk, hogy a 
Közgyűlés napra készebben és lényegi információk birtokában tudjon dönteni. Ennek a területnek 
a finanszírozása, és a maga a szerződés is erről szól – ami a biankó megjegyzésre a válasza –, hogy 
minden év novemberében készítenek egy előterjesztést arra vonatkozóan, hogy a következő évben 
ezen a területen milyen bevételekkel, költségekkel számolnak. Ez alapján a Közgyűlés a következő 
évi költségvetésében ezeknek a költségeknek az 50%-ára biztosíthat fedezetet, majd ezt követően 
minden év április 30-ig erről elszámolnak. Úgy gondolja, hogy e tekintetben jelentős előrelépés 
történik, és szeretné megjegyezni, hogy az elmúlt időszakban ezen a területen több 100 millió 
forintnyi olyan rendezetlen ügy keletkezett, amelyről a Közgyűlés sem tudott. Ez is abban a nagy 
csomagban van, amire Simon képviselő úr utalt. Azt szeretné kihangsúlyozni, hogy a város számára 
stratégiai fontosságú területnek a jogi szabályozását tartalmazza a szerződés. Ennek a részletes 
költségvetési számai még egy külön támogatási megállapodásban kerülnek elfogadásra, tehát a 
korábbi gyakorlathoz képest mindenképpen egy sokkal transzparensebb és szabályozottabb helyzet 
áll elő. Felvetődött kérdésként, hogy történt-e a területen valami az elmúlt időszakban. Elmondja, 
hogy Polgármester Úr személyes közreműködésével gyakorlatilag heti rendszerességgel tárgyalnak 
befektetőkkel, illetve nemcsak a város iránt érdeklődő befektetőkkel, hanem olyan helyi 
vállalkozásokkal is, amelyek adott esetben kapacitás fejlesztésével, mintegy új befektetésként, 
reményeik szerint a város gazdaságát fejlesztik. Ma már azzal szembesülnek, hogy a város 
gyakorlatilag végére ért azoknak a saját tulajdonú előkészített területeknek is, amelyeket ki tudnak 
ajánlani. Az elmúlt 10 évben e tekintetben is elfogytak a lehetőségeik, tehát ebben is nagyon fontos 
feladatok várnak a város Közgyűlésére és az Önkormányzatra. Minden olyan ügyben, amikor erre 
lehetőségük van – ahogy erre Polgármester Úr ígéretet tett – természetesen a város nyilvánosságát 
tájékoztatják. Ezen a területen dolgozó szakemberek munkája a kormányzati szervekkel együttesen 
azt az ígéretet hordozza, hogy az eddigi fejlődés tovább folytatódik ezen a területen is Miskolcon. 
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni a választ.  
 
 
Meghívó szerinti 2. napirend: Javaslat a Miskolci Önkormányzati Rendészet 2019. évi 

munkájáról szóló beszámoló elfogadására 
 
Veres Pál polgármester: Az előterjesztéshez dr. Nagy Ákos képviselői módosító indítványt 
nyújtott be. A napirend ismertetésére felkéri Lengyel Roland osztályvezető urat. 
 
Lengyel Roland: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, élve a jogszabály 
által kínált lehetőséggel, 2013. április 1. napjával az országban egyedülálló intézményt hozott létre, 
önálló költségvetési szervként megalapította a Miskolci Önkormányzati Rendészetet. A Miskolci 
Önkormányzati Rendészet alaptevékenységei a következőkben foglalhatóak össze: a közterületek 
rendjének, tisztaságának védelme, a közterület jogszerű használatának ellenőrzése, az életminőséget 
befolyásoló antiszociális magatartásformák elleni fellépés, vagyonvédelem, élhető környezeti rend 
védelme, fokozott jelenlét biztosítása a lakosság biztonságérzetének növelése érdekében, 



bűnmegelőzési tevékenység a közbiztonság és a közrend védelme érdekében. A Miskolci 
Önkormányzati Rendészet felelősen és tevékenyen vesz részt Miskolc Megyei Jogú Város 
Közbiztonság és Bűnmegelőzési Stratégiájának 2019-2020. évi végrehajtásáról szóló Cselekvési 
Program végrehajtásában, összhangban a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról szóló 1744/2013. 
Kormányhatározat vonatkozó rendelkezéseivel. Ennek értelmében a MiÖR évente tájékoztatja 
munkájáról a Közgyűlést, a Cselekvési Programban foglaltak megvalósulásának figyelemmel 
kisérése, nyomon követése érdekében. Ennek megfelelően a Miskolci Önkormányzati Rendészet 
elkészítette a 2019. évi munkájáról szóló részletes beszámolót, amely az előterjesztés határozati 
javaslatának mellékletét képezi. Jelen előterjesztéssel elfogadni javasolt a Miskolci Önkormányzati 
Rendészet 2019. évéről szóló szakmai beszámolója, amely bemutatja a Rendészet szakmai éves 
munka összegzését, a belváros vagy külterületek közbiztonsági sajátosságait, a feladatellátás során 
megvalósuló együttműködéseket, a lakosság közeli rendészet szolgálati elemeket, a tematikus 
rendészeti feladatellátás részeit. Tájékoztatja a Közgyűlést arról, hogy jelen képviseleti delegált 
feladatát az előző nap folyamán kapta meg, igyekezett rövid idő alatt felkészülni a beszámolóval 
kapcsolatos válaszokra, igyekszik valamennyi kérdésre kellő tisztességgel szakmai adekvát választ 
adni.  
 
Veres Pál polgármester: Az előterjesztést véleményező Rendészeti Bizottság álláspontjának 
ismertetését kéri. 
 
Bizottsági vélemény: 

• Rendészeti Bizottság: nem támogatta a határozati javaslatot.  
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. Az előterjesztés felett a vitát megnyitja. 
Hozzászólásra jelentkező képviselőknek adja meg a szót. 
 
A vitában hozzászólók: 
 
Szilágyi Szabolcs: Köszönetet mond minden hivatástudattal rendelkező rendész áldozatos 
munkájáért. A közbiztonság kérdése egy olyan ügy, amin mindig lesz mit javítani, ugyanis a 
problémák sosem fogynak el. Bármikor kialakulhat olyan helyzet, amikor a szabályt teljesítő 
Rendészetre szükség van, akár egy tűzesetnél való mentés során, akár egy tolvaj fülön csípése 
esetén. A rendészeti beszámolóval kapcsolatban elmondható, hogy részletes képet kapnak a 
Rendészet működését tekintve, de nem feltétlenül objektívet. Dr. Kovács László képviselőtársa 
által már szállóigévé vált mondás, hogy „a cigány is a maga lovát dicséri”, a beszámoló kapcsán is 
ezt érezte. A felszín alatt meghúzódó problémákról nem esik szó, pedig már a miskolciak is érzik, 
mert a fogadóórákon rendre megkapják, hogy a Rendészet nem kellő hatásfokkal működik. Látni, 
hogy a munkaidő racionalizálásával, vagy a kihasználatlan alközpontok megszüntetésével jobb 
hatásfokot lehetne elérni. Például veszi a körzeti rendészek esetét. Az Avason szolgálatot teljesítő 
körzeti rendész bemegy szolgálatkezdésre a Győri kapuba, majd tömegközlekedéssel felmegy az 
Avasra, munkaidőben. Kint van a területen egy ideig, majd tömegközlekedéssel munkaidőben 
visszautazik a Győri kapuba a munkaközi szünetét kivenni. Majd ismét felmegy az Avasra, de a 
szolgálat letelte előtt vissza is kell érnie a központba. Így a munkaidő legalább harmadát buszozással 
tölti, és nem a területén. De ettől vannak mélyebb problémák is, hiszen a rendészek is arra 
panaszkodnak, hogy ellentétes utasítást kapnak két különböző vezetőtől. A munkahelyi morál is 
rendkívül alacsony, egyre többen mondanak fel. Úgy gondolja, hogy a jövőben két nagy kihívás elé 
néznek a Rendészetet illetően. Egyrészt a közbiztonságot meg kell szilárdítani, másrészt be kell 
bizonyítani a miskolciak számára, hogy a Rendészetre szükség van, amiben egészen biztos. Jelenleg 
számos aggály merült fel, így nem javasolja a beszámoló elfogadását. 
 



Dr. Kovács László: Mindenek előtt köszönetet mond Kovács László igazgató úrnak, Lengyel 
Roland osztályvezető úrnak és minden önkormányzati rendésznek a kitartó és lelkiismeretes 
munkáért. A munkájuk eredménye, hogy az elmúlt hét évben Miskolc város nagyon sokat tett a 
Rendészeten keresztül, hogy a rendőrség munkáját kiegészítve, azt segítve a közbiztonsági helyzete 
lényegesen javuljon az előző időszakhoz képest. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. 
évben, az országban elsőként hozta létre azt az egyedülálló szervezetet, amelyre törvény alapján 
felhatalmazása volt. Ez példamutató volt, és ezt követően az ország több részén jöttek létre hasonló 
szervezetek. A beszámoló a 2019. évre vonatkozik, amit fontos megkülönböztetni, mert októberig 
a FIDESZ-KDNP vezette a várost. Ez a beszámoló alapvetően a 2019. év nagyobb részének a jó 
adatait tükrözi. A problémák 2019 októbere után kezdődtek. Alapvetően gazdátlanná vált a 
Rendészet, mert nem volt meg az összekötő kapocs, ami a városházával korábban összekötötte. Az 
alpolgármesteri szintű képviselet és a folyamatos egyeztetés. Ennek a következménye az, hogy 
szemléletbeli változás következett be az önkormányzatnál, illetve a baloldali politika, amelyik ezt 
támogatta. Azt mondhatni, hogy egy év után Miskolc közbiztonsági ágazata szenved az erőszakos 
bűncselekmények áradatától. Sajnos, amikor arról beszélnek, hogy Miskolc közbiztonsági helyzete 
milyen, azt kell figyelembe venni, ami 2020. évben történt. Ezért tartottak a FIDESZ és KDNP 
frakciók sajtótájékoztatót 2020. szeptember 22-én, amelyből néhány dolgot megemlít.  
Nagyon hosszú a lista arról, amely mostanában történt. A buszsofőrök elleni erőszakos támadás a 
21-es járaton, gázriasztó fegyverrel történő fenyegetés a Kuruc utcán, gumilövedékes lövöldözés 
egy 72 éves idős nyugdíjas nővel szemben, majd buszmegállós rablás a Villanyrendőrnél. Egy 14 
éves fiú késelt meg egy férfit a Tiszai pályaudvarnál, majd az emberölést tervező gyújtogató, az 
élettársát mellkason szúró miskolci nő, és közben kábultan, részegen hajléktalanok uralják a 
belvárost. Ezután jött az országos hírű kábítószer botrány és öt túladagolásban elhunyt áldozat 
Lyukóvölgyben. Most ott tartanak, hogy hajléktalanok költöztek be illegálisan önkormányzati 
tulajdonú ingatlanba, ahol halálra késelték egymást. Lenne plusz dolga a Rendészetnek. Mindez úgy 
történt meg, hogy a Miskolci Rendőrkapitányság erőn felül teljesít, de hiába, mert a Miskolci 
Önkormányzatnál megtapasztalt szemléletváltás ebbe a helyzetbe jutatta a várost. Ez a baloldali 
liberális politikai hozzáállás a valós oka az ijesztő bűncselekmény sorozatnak, amely mostanában 
jellemzi a várost. Azt gondolja, hogy itt egy baloldali politikai hiba történt, baloldali politikai 
szemléletváltáshoz hozzáállás, ami engedi, hogy a közterületekre visszaszivárogjanak a bűnöző 
figurák, a hajléktalan maffia, a fészekrakók, a nyomortelepi drogkeverők, vagyis azok, akiket nagyon 
nehezen sikerült a FIDESZ-es városvezetésnek 2010. után a városból nagyrészt kiszorítania.  
Addig, amíg a FIDESZ és KDNP városvezetés következetesen a rend pártján állt, azt látni, hogy a 
jelenlegi miskolci rendészeti politika sokkal inkább a Soros-féle nyílt társadalomban hisz, amiben 
mindennek és mindenkinek ugyanolyan helye van, amivel nem érthetnek egyet, a kiszivárgott hírek 
alapján. Sajnos úgy látják, hogy ami most történik, az igazából a Miskolci Önkormányzati Rendészet 
lefejezése, illetve megkurtítása lesz. Ennek a balliberális felfogásnak köszönhető az, amit az előbb 
hallhattak. Ugyanis nem tudják másként értelmezni a baloldali bizottsági elnöknek azt az 
előterjesztését a Bizottság elé, amelyben az előterjesztés szerint arról van szó, hogy a miskolci 
rendészeknek nincs elég feladatuk, és ezért a létszám csökkentésére tesznek javaslatot. 
Megdöbbentő, hogy az anyag, a kutyás járőrt csupán látványelemnek tartja, és a leépítésre leginkább 
a közterületi feladatokat ellátó szervezeti egységet javasolja, de ugyanúgy faragni akarják a 
biztonsági kamerákat kezelő osztályt is. Összességében az anyag - amennyire informálva vannak - 
a rendészeti létszám megfelezését célozza meg. A FIDESZ és a KDNP Frakció határozottan 
tiltakozik a Miskolci Önkormányzati Rendészet kurtítása, lefejezése és adott esetben szétverése 
ellen. Még egy dologra felhívja a figyelmet, amire magyarázatot is kér egyben. Úgy tűnik, hogy 
bizonyos diszharmónia alakult ki Polgármester Úr és az őt támogató baloldali koalíció között. Az 
előterjesztésben Polgármester Úr a 2019. évi beszámoló elfogadására kéri a Közgyűlést. Ehhez 
képest a szakbizottság nem fogadta el. Akkor most Polgármester Úr, vagy pedig a Bizottság dönt? 
Úgy fejeződik be az anyag, hogy Polgármester Úr kéri az anyag megtárgyalását és kéri az elfogadását.  
 



Erdei Sándor Zsolt: Abban mindannyian egyetérthetnek, hogy Miskolcon rendnek kell lennie. 
Minden tisztelete a nap, mint nap erejükön felül teljesítő rendészeti munkatársaké. Véleménye 
szerint jelenleg nem szükséges és nem is szabad a Rendészet állományszámát csökkenteni. Sőt, a 
Rendészettel sokkal szorosabb együttműködést, közös szolgálatot szorgalmazna a helyi 
polgárőrségnek. Ám itt most a tavalyi év beszámolójáról van szó. 2019. évben az önkormányzati 
választás évét élték, amely sokak szerint az egyik legtisztességtelenebb kampány volt Miskolcon. 
Városszerte leszaggatott Velünk a Város plakátok, módszeresen oszlopról-oszlopra, valószínűleg 
órákon, éjszakákon át való rongálások, csak létrázással vagy emelőkosárral megoldható 
időigényesen kettévágott táblák, letépett táblák, mocskolódások jellemezték. A tettesek nincsenek 
meg. Eltűntek, mint „Petőfi a ködben”. Némelyiket akár kis túlzással, költőien, könnyebb lett volna 
a foguk alapján azonosítani, mint személyesen. A kamerák fővárosában, ahol, ha nem is ezer, hanem 
300 kamera üzemel, - amelybe a közgyűlési teremben felszerelt extrákat nem is számolta -, nem 
láttak semmit. A rendőrség sajnos nem tudott az elkövetőkről megfelelő bizonyítékokat átadni. A 
kettévágott táblák, mintha szomorú mementói lettek volna annak, hogy bizonyos csoportok mit 
tennének egy esetleges ellenjelölttel, ha tudják, nem látja őket kamera és nincs következmény. Meg 
kell állapítaniuk, hogy egyes szervezetek sajnos képtelenek a tisztességes kampányra. A tervszerű 
lejáratás, a kamu emberek, a kamu szervezetek elindítása, a lefizetések, mind azt mutatják, hogy a 
hatalomért semmilyen eszköztől nem riadnak vissza. De a tisztességes embereknek elegük van az 
aljas kampányokból, véleményüknek hangot is adtak a tavalyi választáskor. Ez a választási 
magatartás semelyik oldalról sem fér be egyetlen európai értékrenddel bíró településen sem. Ha 
ilyen kampányra vágynak, az ilyenek menjenek Oroszországba vagy Törökországba választani. A 
Rendészet dolgozóinak, vezetőségének ilyen nehéz helyzetbe hozását ezért elsősorban ezeknek a 
csoportoknak kell vállalni. Számoljanak el a tisztességükkel, a lelkiismeretükkel, ha van. De nincs.  
 
Pakusza Zoltán: Megköszöni a rendészek munkáját, akik nap, mint nap szolgálatot teljesítenek a 
területeken. Miskolc város közbiztonságáról sok szó esik. Érdekes, hogy az előző Közgyűlésen 
rendőrségi beszámoló volt napirenden, amit elfogadott a testület. Nem árul el zsákbamacskát, nem 
fogadja el a rendészeti beszámolót. Következetesen az elmúlt tíz évben sem fogadta el. Azért, mert 
összefügg Miskolc város közbiztonságával, ami sajnos nem jó. Azt gondolja, hogy az elmúlt 30 
évben folyamatosan romlik, és fog is, amíg azt az igénytelen életmódot nem tudják felszámolni, ami 
az Újgyőri főteret lassan élhetetlenné teszi. Mind a két fél számára van kritikája, hiszen az elmúlt 
tíz évben nagyon sokat ostorozta az akkori városvezetést az elégtelen intézkedések miatt. 
Ugyanakkor az új városvezetést is, amelynek az első lépései között volt a lovas mezőőrség 
felszámolása februárban. El kellene gondolkodni azon, hogy mi a koncepció, milyen közbiztonsági 
változásokat szeretnének a városban elérni, amelynek megfelelően elindulna egy folyamatos és 
következetes munka, amit természetesen támogatni fog. Az előző városvezetés beszélt a 
nyomortelepek felszámolásáról, amiről azt gondolja, hogy félmegoldás. Pontosan tudják, hogy a 
nyomortelepek egy része áthelyeződött, ki lett szorítva a külterületekre. Ugyanakkor az új 
városvezetés a lovas mezőőrség megszüntetésével kezdte, aminek egyik nagyon fontos alapfeladata 
a külterületek rendjének fenntartása lett volna. Azok a külvárosi területek, amelyek közelben 
vannak, mint például Pereces, Bulgárföld, érzik is. Éppen ezért azt gondolja, hogy egységes 
koncepcióra lenne szükség. Bizottsági ülésen látták, hogy milyen tervek következnek, amelyben szó 
volt költségcsökkentésről, költségracionalizálásról, a mezőőrség és a rendészek létszámának 
csökkentéséről. Nem hiszi, hogy jó irányba mennek a folyamatok, így nyilván nem fogja támogatni 
a rendészeti beszámolót sem. 
 
Badány Lajos: Az általa képviselt választókerület a Szentpéteri kaputól, a Selyemréti városrészen 
és a Tiszai pályaudvaron keresztül, egészen a Martin-kertváros északi széléig nyúlik. Talán ez a 
legproblémásabb terület a városban közbiztonság szempontjából. Ez köszönhető az elmúlt évek 
vétkes tétlenségének, amelynek következtében a Selyemréti városrészt elárasztotta a prostitúció, a 
padokat, a buszmegállókat, a játszótereket és parkokat pedig elárasztották a közterületeken italozó 



hajléktalanok. A Tiszai pályaudvartól a belváros felé tartó kerékpárút mellett, nyáron, napi szinten 
igénytelen emberek fürdőznek a strand kifolyónál, esetenként meztelenül. Hangsúlyozza, hogy ez 
évek óta tartó folyamat végeredménye, amelynek hatékony és következetes intézkedésekkel elejét 
lehetett volna venni. De éveken keresztül nem történt meg olyan szinten, ami ezen jelenségek 
visszaszorulását eredményezte volna. Éppen ezért értetlenül áll dr. Kovács László képviselőtársa 
azon megjegyzése előtt, amely szerint a közbiztonsági problémák a múlt év októberétől 
jelentkeztek. Az évek óta tartó áldatlan állapotokról a helyi lakosság sokat tudna mesélni. 
Mindannyiuknak be kell látni, hogy ezen az állapoton változtatni kell. Ezért is javasolta az előző 
Közgyűlésen, hogy a FIDESZ kormány által legalizált prostitúciót lakott területtől távol eső zónába 
szorítsák vissza, ezáltal segítve az intézkedések hatékonyságát. Ezzel egyidejűleg pedig a prostitúciót 
Miskolc város egész területén be kell tiltani. Itt egyetért dr. Nagy Ákos képviselőtársa előző 
Közgyűlésen tett megjegyzésével, hogy a prostitúció visszaszorítása elsősorban rendvédelmi 
feladatkör, a törvények következetes betartása alapján történhet. Ezért megdöbbentő, hogy sem a 
FIDESZ kormány felügyelete alatt álló rendőrség, sem a hét évig FIDESZ-es városvezetés által 
irányított Miskolci Rendészet nem tudott semmilyen eredményt felmutatni ebben a témában, 
olyannyira, hogy a kialakult helyzet miatt a lakosság elkeseredettsége már esetenként önbíráskodássá 
is fajult. Az sem járható, hogy egy rendvédelmi dolgozó a hajléktalanok által elkövetett 
szabálysértések visszaszorításának egyetlen módját abban látja, hogy a buszmegállókból szállítassa 
el a padokat, mert akkor majd nem fognak ott italozni. Mindezek okán már a rendőrségi beszámolót 
sem fogadta el az előző Közgyűlésen és a 2019. évi rendészeti beszámoló elfogadását sem tudja 
támogatni.  
 
Dr. Kovács László: Amikor 2013. évben az országban elsőként létrejött a Miskolci 
Önkormányzati Rendészet, akkor nem csak ez volt innovatív, hanem az is, hogy rendőr és rendész 
párosokat alkottak. Az Önkormányzat a költségvetési keretéből pénzügyi forrásokat is biztosított 
arra, hogy ezek a járőrpárosok működjenek. Az előző 15 évben többször mondta azt, hogy a 
külföldi útjai során, - mint például Madridban - milyen közbiztonság érzete volt péntek vagy 
szombat éjszaka, mert a sarkokon fegyveres, kutyás rendőröket látott. Az anyagban is le van írva, 
hogy hétköznapokon átlagban 5 gyalogos rendőr-rendész páros teljesített szolgálatot. Hétvégén, 
pénteken és szombaton viszont éjszaka is járőröztek ezek rendőr-rendész párosok, 2019 
októberéig. Tudják, hogy február végén, március elején a koronavírus járvány miatt más volt a város 
éjszakai élete, de a veszélyhelyzet feloldása után szembesültek azzal, hogy a járőrpárosok 
megritkultak, amit jelzett. Pénteken és szombaton nem lehet látni a rendész és rendőrjárőr 
párosokat. Nagy megkönnyebbülésére július végén vagy augusztus elején már ismét találkozott 
velük. Viszont a számuk megritkult, és a Rendészeti Bizottság elnökének előterjesztéséből úgy 
tűnik, hogy elsősorban a közterületen szolgálatot teljesítők számát kívánják ritkítani. A tisztességes 
városlakók azon gondolkodnak, hogy egyáltalán bemenjenek-e a belvárosba szórakozni. Ha ez 
tovább is fokozódik, (az anyag durván 50 %-os, jelentős létszámleépítésről beszél) olyan méreteket 
ölthet ez a tendencia, ami valóban aggodalomra adhat okot. Köszönetét fejezi minden rendészeti 
dolgozónak, és az aggodalmát fejezi ki, ha a módosító indítványokat nem fogadják el, akkor a 
FIDESZ-KDNP frakciók el kell gondolkodjanak azon, hogy van-e biztosíték arra, hogy a város 
közbiztonsága nem fog-e látványosan tovább romlani.  
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni a hozzászólást. Megjegyzi, hogy az idei költségvetés 
rendkívül takarékos volt, nagyon kevés helyen tudták megemelni az egyes tevékenységek 
támogatásának összegét. A rendőrség és a Rendészet közös járőrözésére az idén plusz 15 millió 
forintot adtak, ami jelentős mértékű növelés volt.  
 
Bazin Levente Dávid: Őszintén meglepődött dr. Kovács László első felszólalásán, mert 
komolyabb embernek tartotta annál, hogy a Közgyűlési Teremben, Miskolcon elkezdjen 
kormányzati szavakat használni, „Sorosozni”, és minden egyéb elképesztő, számukra kimondottan 



szórakoztató, nevetséges dolgokról beszélni. A másik Pakusza Zoltán képviselő úr, aki a perecesi, 
bulgárföldi közbiztonságról beszélt, miközben a meghirdetett fórumokon nem fejezte ki 
érdeklődését a terület iránt. De nyilván a látszat a legfontosabb. Fórumot tartottak a 
választókerületében Bulgárföldön, Perecesen, ahol szó volt nagyon sok mindenről, amelyen a 
rendőrség és a polgárőrség is jelen volt. A kamerák hasznos működtetéséről már Erdei Sándor 
Zsolt képviselőtársa beszélt, így nem akarja részletezni. Nem született megoldás, nem a fal felé és 
a bokor felé irányítják, hanem a buszmegállókra, szemetesekre próbálják a kamerákat fókuszálni, 
hogy hatékony intézkedéssel tudjanak a rendészek fellépni. A másik fontos dolog a 16-os 
autóbusszal kapcsolatos, ami a Vasgyárba fog közlekedni, így nem kell reggelente átszállni az 
iskolába menőknek, ami talán csökkenti a terhet az Újgyőri főtéren. Racionalizálásképpen, ha már 
elmegy közvetlenül a Vasgyári Iskoláig, akkor az Újgyőri főtér után a Szarkahegynél a Tátra és 
Torontáli utcai buszmegállót kivették, mert 200 méterenként nem biztos, hogy hatékony, ha megáll 
a busz. Ezenkívül némelyik buszjáraton biztonsági őrök is teljesítenek szolgálatot. Előző este ő 
maga is találkozott három állampolgárral, akikkel szemben a biztonsági őr hatékonyan tudott 
intézkedni, mert le kellett őket szállítani. A közbiztonsággal kapcsolatban elmondja, hogy 200 ezer 
forint támogatást kapott a Perecesi Polgárőrség, ekkora összeget az elmúlt öt évben nem kapott. 
Ezen kívül további 50-50 ezer forint támogatást adott a Lyukói és Diósgyőri Polgárőrségnek, bízva 
abban, hogy az emberek biztonságérzetét tudják majd növelni, valamint abban, hogy összhangban 
tud működni a lakosság, a képviselő, a polgárőrség, a rendészet és a rendőrség. Véleménye szerint 
így is lehet a társadalommal együtt közbiztonságot építeni.  
 
Gazdusné Pankucsi Katalin: Köszönetet mond Kovács László igazgató úrnak és a Miskolci 
Önkormányzati Rendészet valamennyi dolgozójának. Az elmúlt években az Önkormányzat és a 
Rendészet közösen érte el, hogy a körzet utcái, terei, játszóterei biztonságosabbak lettek. Látva az 
új rendészeti koncepciót, ez meg fog változni, mert elbocsájtásról, létszámcsökkentésről szól. Azt 
az intézményt szándékoznak átalakítani, amely munkatársai felvették a harcot az illegális 
szemetelőkkel, hajléktalanokkal, a garázdálkodó fészekrakókkal, hiszen tudják, hogy jelentős 
munkája volt a rendészeknek a kilakoltatáskor. Megszüntették a lovas mezőőri szolgálatot, pedig 
sokszor ők tudtak csak segíteni a város peremén élő embereknek. A körzeti rendész napi 
kapcsolatban van és volt a lakossággal, gyakran kérik a segítséget tőle. Sok esetben voltak jelen 
városi rendezvényeken is a rendészek. A miskolciak nagyrészt elégedettek voltak a munkájukkal, és 
azt remélték, hogy az új városvezetés ezt a munkát folytatni fogja. Megkérdezi Polgármester Urat, 
számíthatnak-e arra, hogy a körzeti rendészek megmaradnak. Kérdése továbbá, hogy a rendőrpáros 
lesz-e a továbbiakban, hiszen az ő területéről már eltűntek, amíg a belvárosban, az Avason és az 
Újgyőri főtéren lehet őket látni. Ez egy biztonságérzetet adott az ott lakóknak, ha minden nap látták 
őket sétálni, és el tudták mondani a problémájukat. Egy baloldali képviselő kihangsúlyozta, hogy 
rendészre szükség van. A kérdés az, hogy akarják ellátni a feladatot feleannyi létszámmal.  
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni a hozzászólást. A válasza igen és igen.  
 
Bartha György: Megerősíti annak számára, aki nem figyelt, és a miskolciak számára is, hogy ebben 
a nehéz anyagi helyzetben a jelenlegi városvezetés megemelte azt az összeget, ami a rendőr, rendész 
közös járőrözésére szolgál. Megismétli, hogy meg lett emelve, tehát nem lett elvéve. Nagy 
türelemmel figyelte dr. Kovács László képviselő úr első felszólalását. Felrémlett előtte, hogy 
október 13. napján a bűnelkövetők el kezdték dörzsölni a kezüket, hogy eljött az ő idejük. Október 
13. napjáig nem volt bűnözés, nem volt semmi probléma, bezzeg október 14. napjától beindult 
minden. Megjegyzi dr. Kovács László képviselő számára, hogy ez nem így van. Nem fogja felsorolni 
az eseteket, amelyek előtte történtek, mert a képviselőtársa felsorolásában összekeveredik a 
rendőrségi ügy és a rendészeti ügy. Gyakorló egyéni körzetben megválasztott képviselőként nagyon 
örült a körzeti rendész bevezetésének, mert együttdolgozott vele. Hasznos volt a munkája, és 
véleménye szerint senki sem akarja megszüntetni a körzeti rendész státuszt, mert a 19 képviselővel 



közösen együtt tudnak dolgozni. Nem ártana, ha emlékeznének arra, hogy a hajléktalannal mit tett 
a társai. Azok az épületek a Vár környékén, a Bodrogi Zsigmond utcán három éve kiürítésre 
kerültek, három éve nem csináltak ott semmit, ott voltak ebek harmincadjára. Miért kellett az ott 
lakókat elüldözni, ha három éven keresztül csak pusztult az épület, mert semmit sem kezdtek vele? 
Jó lenne, ha nem csak az október 14. napja után történtekre emlékeznének, mert előtte is volt élet, 
nem is akármilyen.  
 
Pakusza Zoltán: Kevés olyan választókerület van, mint Pereces, amit többen is képviselhetnek 
Miskolc Város Közgyűlésében. Nagyon sajnálja, hogy képviselőtársa feláll (már nem először) és 
személyeskedik. Azt gondolja, hogy arról beszélni, hogy képviselőként ne venne részt a 
közbiztonság erősítésében, elég nehéz. Ha képviselőtársa látta az elmúlt tíz évben elvégzett terepi 
munkát, pontosan látta az itteni felszólalásokat, akkor tudnia kellene, hogy az előző városvezetésnél 
is többször felhozta a közbiztonság kérdését. Ha már a Perecesi Polgárőrségről beszélnek, nézzék 
a tényeket. A Perecesi Polgárőrség Bazin Levente képviselőtársa édesapjának képviselősége idején 
megszűnt, és a semmiből kellett újjáépítenie, amikor a terület önkormányzati képviselője lett. Ezért 
van az, hogy a Perecesi Polgárőrség csak egy polgárőrsi csapat, amíg a belvárosi egyes Polgárőr 
Egyesületnek a tagja, mert az előző egyesület gyakorlatilag megszűnt. A képviselői keretből lett 
finanszírozva az a Lada Niva terepjáró, ami az előző időszakban járta Pereces külterületeit. 
Rengeteg alkalommal ment a rendészekkel és a mezőőrökkel közös járőrözésre. Sokkal inkább 
egymást erősítve kellene ebben a kérdésben dolgozni, mert ez Miskolcon stratégiai kérdés.  
 
Hollósi Endre András: 2020 júliusában az a vád érte őket, egy sajtótájékoztatót követően, hogy 
az országos sajtóban árulkodnak, és Miskolc hírnevét rondítják, rosszabbítják. Sajnos meg kell 
cáfolja, ugyanis akkor is már több mint 30 olyan bűneset történt Miskolcon, ami tőlük függetlenül, 
bármennyire is hihetetlen, nélkülük jelent meg az országos sajtóban. Felhívták a figyelmet, és 
aggodalmukat fejezték ki a tekintetben, hogy sajnos Miskolcon ebben az esztendőben jelentősen 
romlott a szubjektív biztonságérzete a miskolciaknak. Ezt követően kapták meg ezeket a vádakat. 
A két hónapos időintervallumban sajnos több haláleset történt az új designer drognak 
köszönhetően a Lyukóvölgyben, volt késeléses támadás, a Diósgyőri Vár tövében egy gyilkosság. 
Alig telt el 24 óra a sajtótájékoztatót követően, egy országos bűneset történt, betörtek a Búza téri 
Vásárcsarnokba. Megint csak előző esti hír, ami több országos portálon is olvasható volt, hogy egy 
liftben kiskorútól távolítottak el erőszakkal egy mobiltelefont. Sorolhatná még a listát, de sajnos az 
a helyzet, hogy hiába hívták fel akkor is városvezetést, hogy figyeljenek oda, hogy tegyenek rendet. 
A rendészet vonatkozásában ne kurtítások történjenek, hanem a fenntartás. Szilágyi Szabolcs 
képviselőtársa mondta az imént, hogy hatékonyabb rendészetre van szükség, és említette az Avasról 
történő bejárását a rendész kollégáknak. Ha nem szüntették volna meg a 38-as autóbuszjáratot, 
akkor valóban könnyebben sikerült volna elérni az Avasról a Győri kaput. Annak örül, hogy Erdei 
Sándor képviselőtársa is megerősítette azt, - ha más vonatkozásban nem is, de abban 
egyetérthetnek, - hogy nem szabad megkurtítani a Rendészet létszámát. Kéri a jelenlegi 
városvezetést, hogy tartsa fenn ezt az állapotot, ha a hatékonyságról van szó, akkor amellett 
természetesen ne kurtítsák meg a költségvetést és ne csökkentsék tovább a Rendészet létszámát.  
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni a hozzászólást. Azt gondolja, hogy egy liftben elkövetett 
bűneset nem feltétlenül rendészeti feladat, de érvként teljesen jó volt. 
 
Szilágyi Szabolcs: Hollósi Endre András és dr. Nagy Ákos képviselő urak folyamatosan 
mocskolják, gyalázzák a várost az országos sajtó kormánypárt médiumaiban, miközben tudják, 
hogy amit állítanak az hazugság. Az emlékezetkiesésben szenvedő képviselőtársainak hozott néhány 
korabeli hírt. Karddal vágta meg egy férfi a másik férfi arcát a miskolci Békeszálló telepen 2017 
márciusában, miután szóváltás alakult ki közöttük. Ezután egy autó több ablakát is betörte, majd 
elmenekült. A polgármestert dr. Kriza Ákosnak, a Rendvédelmi Bizottság elnökét Hubay 



Györgynek hívták, Hollósy Endre András és dr. Nagy Ákos pedig képviselők voltak. Zsilett 
pengéből és műanyag nyélből összeeszkábált vágóeszközzel vágta meg egy 24 éves férfi arcát egy 
három fős társaság egyik tagja Miskolc főutcáján, 2019 májusában. A penge átvágta a fiatal férfi 
arcát, a támadás egy belvárosi gyalogátkelőhelynél történt. A polgármestert dr. Kriza Ákosnak, a 
Rendvédelmi Bizottság elnökét Szécsényi Mariannának hívták, aki elmondása szerint folyamatosan 
egyeztetett dr. Nagy Ákossal. Hollósi Endre András és dr. Nagy Ákos képviselők voltak. Tizenéves 
fiúk verték meg a miskolci rendőrkapitány helyettesét 2019 augusztusában. A három tinédzser a 
Mindszent téren támadt rá a hazafelé sétáló főrendőrre, úgy megverték, hogy 8 napon túl gyógyuló 
sérüléseket szenvedett. A támadás a belvárosban történt. A polgármestert dr. Kriza Ákosnak, a 
Rendvédelmi Bizottság elnökét Szécsényi Mariannának hívták, Hollósi Endre András és dr. Nagy 
Ákos pedig képviselők voltak. Azokban években, amikor tehettek volna valamit azért, hogy azok a 
területek, amelyekre most hivatkoznak, ne legyenek olyanok amilyenek, miért nem tettek semmit? 
Miért most kérik számon azt, amire 9 évük lett volna megoldani. 9 évük volt erre, nekik 
mindösszesen alig egy évük, pedig a belügyminiszterük mondta azt, hogy két hét alatt rend lesz. 
Aztán nem lett. Most pedig emlékezetkiesésben szenvedve úgy csinálnak, mintha nem is ők 
vezették volna a várost szűk egy évtizeden keresztül, amit akár vallomásként is fel lehet fogni, hiszen 
nem szaggatták nagyon az istrángot, amit a miskolciak is láttak. Ami pedig őket illeti, az elmúlt egy 
év alatt sikerült lecserélni a Dacia Duster terepjárókat, amik a Rendészet 2013-as megalakulása után 
kerültek rendszerbe, és erősen elhasználódtak, mert erre se volt gondja a korábbi városvezetésnek. 
80 millió forintra emelték a rendőrség számára biztosított túlórakeretet. Nagyon jól tudni, hogy ez 
az év gazdasági szempontból nem éppen Miskolc aranykora, ami köszönhető a kormánynak, hiszen 
nagyon sok pénzt elvontak a vírusra való hivatkozással. A Rendészeti Bizottság a korábbi évektől 
eltérően komoly szakmai munkát végez, 2016. évi megalakulása óta nem volt saját javaslat a 
Közgyűlés felé egészen mostanáig. Ugyanis a Rendészettel kapcsolatos átfogó koncepciót fogadott 
el. Számos javaslat szerepel a Rendészet hatékonyabbá tételére, a párhuzamosságok 
megszüntetésére, a személyi állomány munkavégzésének optimalizálására, a jobb munkaidő 
kihasználására. A hatékony működés érdekében a Rendészet infrastrukturális hátterét is 
átvizsgálták, különös tekintettel az rendészek által használt épületek, járművek működési, 
üzemeltetési és fenntartási költségeire. Az átalakításról szóló koncepció fontos része a Rendészet 
szakmai tevékenységének értékelése is. Összességében elmondható, hogy a FIDESZ-KDNP 
képviselők felszólalásai, a demagóg propagandán túl, semmilyen szakmaiságot nem tükröznek.  
 
Deák-Bárdos Mihály: A 2019. évi rendészeti beszámoló kapcsán kérdéseket szeretne tolmácsolni. 
Elmondja, hogy a Lyukóvölgy-Vasgyári Polgárőrség 150 ezer forintot kapott a képviselői keretéből, 
illetve a Bűnmegelőzési Centrum 100 ezer forintos támogatási szerződését az imént írta alá, 
összesen 250 ezer forinttal támogatva a polgárőröket. A 14. számú választókerület megválasztott 
képviselője, az egyik legfertőzöttebb terület a városban. Nézzék meg milyen problémákkal 
küzdenek a választókerületében élő emberek. Lyukóvölgyben a rendészeti jelenlét fokozását kérik 
az ott élők, nem csak a főútvonalon és buszon, hanem a völgy párhuzamos utcáin, azaz a temetőtől 
egészen a Kishajtás dűlőig, ismertebb nevén a Magyar tanyáig. A lakcímkártya ellenőrzés az illegális 
beköltözők miatt, szemétszállítási szerződések ellenőrzése az illegális szemetelés miatt, az oltatlan 
kutyák ellenőrzése, a kábítószerezésről nem is beszélve. A másik ilyen terület a Vasgyár. Az Ógyár 
tér, a Kerpely Antal utca 5-7. szám, amit már sokszor említett közgyűlési felszólalásaiban, a 
környező utcákban, a 2-es villamos vonalán egészen a Vasgyári piac sarkáig, az illegális szemetelés, 
a hajléktalanok, az illegális beköltözések és a kábítószer élvezők elleni fellépést kérik az ott élők. Az 
Újgyőri főtér lakói kifejezetten kérik a Bükk Áruház környékén, az Andrássy, az Avar, a Bíró, a 
Gépész és Károly utcánál, valamint az Első és Második utcai bérházak környezetében a jelenlétet. 
A Károly utca azért is fontos, mert ott található a Karacs Teréz Kollégium, illetve a 
Gyermekvédelmi Központ. Az Első és Második utca is közel van az Újgyőri főtérhez. A héten 
érkezett egy kérés hozzá fokozott rendészeti jelenlétre, mert a Gyula utcán lévő (Aldi, Lidl felé) 
Szinva-hídnál elszaporodtak a vagyon elleni bűncselekmények. Megkérdezi, hogy a februári 



Közgyűlésen elmondott javaslata a rendészeti alközpont kialakítása az Újgyőri főtéren hogy áll, 
történt-e lépés az ügyben, és várható-e a közeljövőben. Köszönetet mond Igazgató Úrnak és a 
Rendészet valamennyi dolgozójának az alázatos munkájukért, mert tudja, hogy nincsenek könnyű 
helyzetben. Arra kéri őket, hogy továbbra is odaadó módon végezzék a munkájukat a közbiztonság 
érdekében.  
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni a hozzászólást. A rendészeti alközpont kialakításával 
kapcsolatban elmondja, hogy Halmai Gyula igazgató urat utasította arra, hogy keressen egy 
ingatlant az Újgyőri főtér környékén, ahol egy alközpontot ki tudnak alakítani. Felveszi a 
kapcsolatot Rendőrfőkapitány Úrral, hogy a rendőrségi jelenlétet hogy lehetne ott megerősíteni. 
Tudomása szerint az előző években már volt próbálkozás, hogy a Vasgyári központhoz hasonlóan 
létrejöjjön egy kihelyezett őrs, amellyel kapcsolatban elkezdik a tárgyalásokat, és reményei szerint 
megvalósul. Ő maga is ott lakik a környéken, neki is a szívügye, hogy ez megvalósulhasson.  
 
Bazin Levente Dávid: Az a bizonyos terepjáró megvolt és meg is van még mindig. A Perecesi 
Polgárőrség a gyakorlatban soha nem szűnt meg, csak egy másik számlaszámra kell utalni a pénzt, 
a pénzbeli gondok miatt, ahogy azt a korábban területi képviselőként megválasztása után két évvel 
a korábbi képviselő is megtette. 2017-ben vették el a polgárőrség ingatlanát Perecesen. Első dolgaik 
között volt a közös használatot biztosítani a rendészeti szervek számára. A Perecesi Polgárőrség 
egyébként a közösségi házban jól érzi magát, ahol minden hatósági szervvel együtt tudnak működni.  
 
Hollósy Endre András: Szilágyi Szabolcs képviselőtársának válaszként elmondja, hogy hosszú 
felsorolást próbált tenni a különféle bűnesetek és bűncselekmények kapcsán, ami valóban 
tényszerűen így lehetett. Egy dolgot figyelmen kívül hagyott Képviselő Úr, hogy ezekre a 
bűnesetekre nem megszorításokkal és kurtításokkal reagáltak, hanem ellenkezőleg, a Rendészet 
megerősítésével. Elhangzott az is, hogy a rendőr-rendész járőr párosokat megerősítik és támogatják, 
ami papíron így van, de várják annak a tényleges hatékonyságát.  
 
Szilágyi Szabolcs: Amit dr. Kovács László képviselőtársa és a FIDESZ-KDNP képviselők a 
létszámleépítéssel kapcsolatban előadtak, – nem tudja, milyen műsort néznek – de amit leműveltek, 
azt Isaac Asimov is megirigyelné. Egyrészt arra a koncepcióra hivatkoznak, amit jelen előterjesztés 
nem tárgyal. De ha már ennyi szó esett a koncepcióról, akkor el kell, mondja a létszám tekintetében, 
hogy csökkenés csak, mint opció szerepel, és csak olyan esetben, ahol feltétlenül szükséges. A „kell” 
és a „lehet” között elég nagy a különbség. Kéri, hogy olvassák át az anyagot figyelmesebben.  
Továbbá rugóznak a látványelemként aposztrofált kutyás rendészeten is, ami szintén egy kiforgatott 
szó. A kutya a rendészt védi látványában, felépítésében, fellépésében, tekintélyt, tiszteletet 
parancsol. Ezen túl megkérdezi dr. Kovács László képviselő urat, hogy mire használhatja még a 
rendész a kutyát. Egyébként a korábbi városvezetés idején két kutyás járőrcsoport volt, amit szűk 
egy év alatt megdupláztak. 
 
Molnár Péter: Az előtte szóló baloldali képviselőtársai az emlékezet felhívására irányították a 
figyelmüket, akkor elgondolkodott és az emlékezete visszament egészen a 2010. év előtti időszakig. 
Amikor még nem volt Miskolcon Rendészet, de volt egy közterület-felügyelet. Az akkori 
városvezetés nagy pénzért egy úgynevezett városőrséget hozott létre, amiben biztonsági őrök 
dolgoztak a város több frekventált pontjára telepítve, konténerekbe elhelyezve. Véleménye szerint, 
hogy gócpontokra helyezzenek ilyen rendészeti pontokat, az jó dolog, viszont az rossz, hogy annak 
idején a városőrség tagjai tényleges intézkedési jogkörrel nem rendelkeztek. Szeretné méltatni, hogy 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata ahogy lehetett, – amire dr. Kovács László képviselő-
társa már utalt – létrehozta a Miskolci Önkormányzati Rendészeti szervet. A létszámát 
folyamatosan növelték az elmúlt években, ahogyan az ehhez rendelt költségvetést is. Így épült ki 
Miskolcon egy jól működő önkormányzati rendészeti szerv. Jelen napirendben a 2019. évi 



beszámolót tárgyalták. Szeretné megköszönni Kovács László Csaba igazgató úrnak az 
előterjesztését és a beszámolóját, valamint kéri tolmácsolni a teljes állomány számára a 
köszönetüket. Jó és nagy munkát végeztek a Miskolci Önkormányzati Rendészet munkatársai 
Miskolc városában. Megítélésük szerint nagyon fontosak az alközpontok. Az előtte szóló bizottsági 
elnök úr, baloldali képviselőtársa kritikával illette a rendészeti alközpontokat. Viszont úgy 
gondolják, hogy a szubjektív biztonságérzet szempontjából a jelenlét nagyon fontos, így a 
rendészeti alközpontok igenis nagyon fontosak. Örömmel hallotta, hogy a bizottsági elnök úrral 
szemben Polgármester Úr Deák-Bárdos Mihály képviselőtársának arra tett ígéretet, hogy keresik 
egy alközpont kialakításának lehetőségét az Újgyőri főtéren. Polgármester Úr nagyon jó pedagógiai 
érzékkel látja, hogy a jelenlét fontos. A beszámoló kapcsán az úgynevezett serifekre, a körzeti 
rendészekre is kitér. A munkájukat külön köszönik. A felépített rendszer abszolút jó döntés volt, 
mert a saját körzetüket nagyon jól megismerték, az ott lakók is megismerték a serifeket, és nagyobb 
bizodalommal fordulnak hozzájuk. Abban bíznak, hogy a baloldali bizottsági elnök úr felvetései, 
amelyek esetlegesen a leépítésre vonatkoznak, azok nem fognak megvalósulni, mert legalább ezen 
a szinten kell tartani a Rendészetet, ahogy most működik.   
 
Hegedüs Andrea: Ugyanaz a vezető van a Rendészet élén, – az előző városvezetésnek 
köszönhetően – a megbízatása tehát nem új keletű. Ezek szerint a régi városvezetéssel együtt tudott 
dolgozni, a jelenlegi városvezetéssel nem, ahogy a régi városvezetés állapítja meg. Egy jó szakember 
mindig, minden esetben tud dolgozni és eredményt felmutatni. A súlyos bűncselekmények 
felsorolását képviselőtársuk említette. De úgy gondolja, hogy ezt a felsorolást 2010-től kellett volna 
elkezdeni, hiszen a régi városvezetés idejéből egy hosszú listát lehetne felsorakoztatni. Meg is tette 
egy „cseppenet” erejéig Szilágyi Szabolcs képviselőtársa, viszont arra kéri Lengyel Rolandot, mint 
előterjesztőt, hogy a 9 év bűncselekményeinek a sorát tételesen készítse el a számukra, hogy lássák 
ezt a sorozatot is. A rendészek a régi városvezetés alatt kialakított körzetben dolgoznak, abban a 
körzetben, amit a régi városvezetés jegyzője ellenjegyzett. Ez a körzet, bármelyikről is legyen szó, 
hatalmas, és egyetlenegy rendész járja be, ami emberfeletti munka. Olyan feltételek között, 
amelynek az alapjait az előző városvezetés tette le. Megalázónak tartja a GPS nyomkövetővel 
bemért rendészeket, amit a korábbi városvezetés foganatosított annak idején. Látni, hogy a régi 
városvezetésnek a Közgyűlés egy színház, mármint a közgyűlési munka, hiszen még tapssal is 
megspékelik a saját képviselőik hozzászólásait. Úgy gondolja, hogy azt nem tapssal kellene 
elismerni. 
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Egy kicsit elkeseredve hallgatta a hozzászólások jelentős 
részét, hiszen a rendészeti beszámoló helyett gyakorlatilag a 2020. évről beszéltek folyamatosan, 
amit egyébként ért, hiszen így lehet a jelenlegi városvezetést valamilyen módon pellengérre állítani. 
Ugyanakkor tájékoztatja az előző városvezetést, hogy a 2020. év sok szempontból rendkívüli volt. 
Többek között abból a szempontból is, hogy egy olyan helyzet alakult ki a COVID fertőzés 
kapcsán, ahol rendkívüli intézkedésekre és rendkívüli feladatok ellátásra volt szükség. Megköszöni 
a Rendészet munkatársainak, hogy a 2020. évben olyan munkát is elvégeztek, ami nem kifejezetten 
a szakterületük. El kell, hogy mondja, amikor dr. Kovács László képviselő úr mondatait hallotta, 
meglehetősen feldúlt lett. Azt állítja, hogy a baloldali szemléletváltás az oka, hogy nőtt Miskolcon 
a bűnözés. Tisztelettel felhívja a figyelmét arra, hogy jelentős különbség van abban, hogy a 
problémákkal szembe néznek, vagy hogy a problémákat a szőnyeg alá seprik. Az elmúlt években a 
nyomor és a szegregáció növekedése volt a FIDESZ-KDNP által vezetett város dózerpolitikájának 
eredménye. A nyomor és a szegregáció együtt nő a bűncselekmények növekedésével. A nyomorral 
és szegregációval tehát egy olyan komplex problémahalmazt látnak, amire választ adni csak 
komplex és átfogó módon lehet. Ezt a munkát a jobboldali frakciótársaikkal elkezdték, rendkívül 
sokat és összetett módon vitatják meg a kérdéseket. Szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy sajnos 
ez a probléma az elmúlt években kumulálódott. Nem csak Lyukóvölgy, hanem számos egyéb 



külterület van, ahol megjelentek azok a tünetek, amelyek az előző városvezetés dózerpolitikájának 
volt betudható.  
 
Dr. Simon Gábor: Ez a vita is elég furcsára sikeredett. Néhány hozzászólás annyira alacsony 
színvonalú volt, amit nehéz követni, ha valaki megpróbálja azt a gondolatot magáévá tenni, hogy 
egy bizonyos szint felett nem érdemes egy bizonyos szint alá menni. Viszont azt el kell mondani, 
hogy itt a folyamatok azok folyamatok, tehát nem egyik napról a másikra változnak meg. 
Természetes és mindenki elismeri, hogy az elmúlt 9 évben is voltak pozitív törekvések, 
előremozdulások. Nem lenne igazságos, ha azt mondanák, hogy ilyen nem történt. Egyet kiemel 
ezek közül. Ilyen pozitív dolognak tartja azt, hogy a rendőrség beszámolóját a Rendészet 
beszámolójával együtt tárgyalta Miskolc Város Önkormányzatának Közgyűlése. Ezért javasolni 
szeretné a frakciójuk nevében, hogy a jövőre térjenek vissza ehhez a gyakorlathoz, a Rendészet és 
a rendőrség beszámolóját együtt tárgyalják. Nagyon érdekes lett volna, ha ezen a napon, vagy az 
elmúlt Közgyűlésen is így történik. A múltkor lefolytatták a rendőrség beszámolójának 
megvitatását. Milyen érdekes, ha Miskolcon történik egy bűncselekmény, és a Rendészet 
beszámolójáról van szó, akkor mivel a FIDESZ-es képviselők úgy érzik, hogy a rendőrséget a 
FIDESZ-es kormányzat irányítja, akkor az a bűncselekmény nem olyan fontos. Sőt, csak a hála és 
a köszönet szaván tudtak beszélni a rendőrség munkájáról, amit egyébként megtettek ők is. De 
hogyan lehet az, hogy ugyanannál a bűncselekménynél a városvezetés felelősségét firtatják egy 
rendészeti beszámolóban, majd a rendőrség munkáját dicsérik egy rendőrségi beszámolóban? 
Nyilván ez rámutat arra a kétarcúságra, amit az egyik képviselőtársa úgy fogalmazott meg, hogy ezt 
az egészet a régi városvezetés egy színháznak tekinti. Teljesen mindegy mi történik, úgy gondolják, 
hogy az a feladatuk, hogy bármilyen napirend van, kimenjenek és a legelképesztőbb, legalpáribb 
módon a városvezetést szidják. Ebben egyébként nem lesznek partnerek. Főleg a kritikák 
domináltak a mostani hozzászólásokban, megjegyzi kritikai észrevételei neki is lennének bőven. Azt 
gondolja, hogy egyéni képviselőként pozitívumokról is be tud számolni. A lakossági fórumán 
Lengyel Roland úr személyesen vett részt a körzeti rendésszel együtt, ahol jó néhány problémát 
felsorolt a lakosság. Azt is el tudja mondani, hogy a Rendészet igyekezett ezeket a problémákat 
felszámolni, azokat az ellenőrzéseket az elmúlt hetekben is folyamatosan láthatták, amelyekre 
Lengyel úr személyesen ígéretet tett. Ilyen lakossági visszajelzés is érkezett hozzá, hogy azokon a 
gócpontokon többet látták a körzeti rendészt és rendőr-rendész párost is. Mindenképpen azt tudja 
mondani, hogy a Győri kapu lakói nevében köszönetet mond a gyors intézkedésekért.  
 
Dr. Kovács László: Többen is hivatkoztak rá, így dr. Simon Gábor képviselő úrnak illetve 
Alpolgármester Asszonynak szeretne néhány szóban válaszolni, reflektálni. Nem tudja, hogy a 
szőnyeg alá söprést ki csinálja, de ha a FIDESZ-KDNP 2010-ben azon az örökségen, amit örökölt 
a szőnyeg alá söprést tette volna, akkor nem történt volna meg a fészekrakók eltávolítása, a 
Rendészet megalakítása, a körzeti rendész, serif rendszer létrehozása, amit még a mostani 
városvezetés is sokat dicsért. Egyébként annak ellenére, hogy közöttük nyilván komoly politikai 
ellentétek vannak, a bal- és jobboldal közötti ellentétek hosszú távon maradnak meg az életükben 
szinte biztosan, de ettől függetlenül, – ahogy érezhetik is, – ügyek mentén, amikor összefogásra van 
szükség, készen áll a legnagyobb baloldali ellenfelével is leülni és tárgyalni. Azt nem tudja elfogadni, 
hogy meghatározzák, mit mondhat el a Közgyűlésen. Ha a baloldalt kritizálni kívánja, továbbra is 
meg fogja tenni, mert úgy gondolja, hogy ahhoz joga van. Ha megérdemlik, akkor megérdemlik. A 
rendőrségi és rendészeti beszámoló kapcsán dr. Simon Gábor frakcióvezető úrnak elmondja, hogy 
csodálkoztak, hogy nincs egyszerre hozva, mert valóban hasznos lenne, ha egyszerre tárgyalnák. Ha 
visszatérnének ehhez a gyakorlathoz, támogatnák, és nézzenek szembe a valós tényekkel. Nézzék 
meg a 2010. évi és az azelőtti, valamint a 2010. és 2019. év közötti, és természetesen az eltelt időszak 
folyamatait is. Támogatja maga is és támogatni fogja a KDNP frakciója is.  
 



Dr. Nagy Ákos: Majdnem minden képviselő hozzászólt, amiből az derül ki, hogy a Közgyűlés 
szenvedélyesen vitatkozik erről a témáról. Alapvetően elhangzott egy múltba nézési igény. Bartha 
György képviselőtársa elmondta, hogy három év alatt nem történt semmi ezekkel az ingatlanokkal. 
A városvezetésnek egy év kellett arra, hogy elhelyezzenek egy ajtón egy lakatot, illetve egy ablakot 
bezárjanak, akkor kicsit gyorsabb reakcióidőt várnak a nyomortelepek felszámolása kapcsán is. 50 
millió forint állt rendelkezésre, ezek az ingatlanok még mindig állnak. Szilágyi Szabolcs elnök úrral 
a Rendészeti Bizottságban is beszélt a jövőbeni koncepcióról is, a jövőben nem kerülhető meg ez 
a kérdéskör. Ha jól jegyzetelt, ezt a rendészeti koncepciót egyszerűen nagyszerűnek nevezte. 
Minden cigány a saját lovát dicséri. Ezt a koncepciót Elnök Úr állította össze. Ahogy Bástya elvtárs 
mondta a Tanú című filmben, „ha valamit kedvelek magamban, az a szerénység”. Nem 
megkerülhető a Rendészet jövőbeni átalakítása. Alpolgármester Asszony is utalt rá, hogy olyan 
munkát is elvégeztek a rendészek, amelyek nem feltétlenül rendészeti feladatok. A jövőben ki fogja 
ezt a munkát elvégezni, és milyen formában? Azt gondolják, hogy a Rendészet beszámolójával 
egyidejűleg, az új rendészeti stratégia a Rendészet lefejezésére és a MiÖR szétverésére irányul. Azt 
mondják a baloldali képviselőtársai, hogy nagy Miskolcot akarnak építeni, ami elvi szinten nagyon 
jól hangzik. De attól tartanak, hogy a Rendészet szétverésével, a létszámcsökkentésével és a 
funkciójának elvételével a reszkető Miskolc fog megszületni, amiben a FIDESZ Frakciója nem lesz 
partner. Ebben a rendészeti kérdésben a miskolciak és a rendészek mindig számíthatnak. Biztos 
kiszámítható rendészeti életpálya, fokozott rendészeti létszám és jelenlét lesz a biztonságos 
Miskolcnak a záloga, nem pedig a létszámleépítés. Miskolc első volt a Rendészet létrehozásában, 
attól tartanak, hogy ezzel a jelenlegi koncepcióval első lesz a szétverésében is, és a kevésbé 
hatékonnyá tételében is. Ebben nem lehetnek partnerek, ezért nyújtott be módosító indítványt 
ehhez az előterjesztéshez. Kéri, hogy a Közgyűlés támogassa. Ennek az előterjesztésnek az 
elfogadásával üzennek a rendészeknek, hogy számíthatnak a Közgyűlés egészére, és üzennek a 
miskolciaknak, hogy valamennyi önkormányzati képviselő változatlanul elkötelezett és elhivatott 
amellett, hogy Miskolc biztonságos város legyen, és az is maradjon.  
 
Bartha György Imre: A FIDESZ-es dakota lóra fordítva ült fel a képviselőtársa. Ha valakik három 
évvel ezelőtt elüldöznek lakókat és üressé válik az ingatlan, akkor azoknak kell rátenni a lakatot. 
Nem kell három évig üresen hagyni, hogy utána azt mondják az új városvezetésnek, hogy miért 
nem csinálta meg. Igen. Miért nem tették rá a lakatot? A felelőtlenség miatt, semmi másért. Mivel 
nem párbeszédes történet a felszólalás, ezért azt javasolja, hogy 2021. évben, amikor majd a 2020. 
évi beszámolót fogják tárgyalni, nézzék meg azokat a FIDESZ-KDNP-s felszólalásokat, amik eddig 
voltak, a tönkretétel, felszámolás és minden negatív és szörnyűség vonatkozásában, ami történt és 
fog történni a Rendészettel. Véleménye szerinte nem fog. Mert tény, hogy emelve lett a rendész-
rendőr járőr páros költsége, a végzett kutyás rendészé meg lett duplázva, a Dusterek ki lettek 
cserélve. És eddig csak három olyan pozitív dolgot mondott, amit ez a – régi városvezetés szerint 
– szörnyű városvezetés elkövetett, ami a Rendészettel kapcsolatos. El fogja kérni a jegyzőkönyvet, 
mert jövőre meg fogják nézni, hogy ezekből a felszólalásokból mi vált valóra, mi lesz a valóság.  
 
Molnár Péter: Bízik abban, hogy valóban így lesz, – amit Bartha György képviselőtársa elmondott, 
– hogy nem a leépítésekről lesz szó. Erre azért gondolnak, mert a baloldali képviselőtársa, bizottsági 
elnök úr olyan javaslatot tett le az asztalra, amely bizonyos lehetőségét mutatta be a leépítésnek. 
Azt gondolja, hogy jövőre nézzék meg a jegyzőkönyvet. Amit dr. Nagy Ákos, a FIDESZ 
frakcióvezetője beterjesztett, a KDNP Frakció meg fogja szavazni, mert mindenképpen az lenne a 
helyénvaló, ha Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egy határozatban 
mondaná ki, hogy sem a költségeket, sem a létszámot nem fogja csökkenteni. Ha a baloldali 
városvezetés ezt megszavazza, akkor mutatják meg azt, hogy ezt tényleg komolyan gondolják. Ha 
nem szavazzák meg, akkor véleményük szerint nem gondolják komolyan.  
 
Veres Pál polgármester: Nincs több hozzászólás a vitát lezárja.  



Zárásként megnyugtatja a miskolciakat, hogy Miskolc Város Közgyűlése teljesen egyetért egy 
dologban, mégpedig abban, hogy Miskolc város közbiztonságát jobbá kell tenni, amiért hajlandó 
minden politikai és egyéb eszközt igénybe venni, hogy ezt megtegye. Jól látható, hogy az 1 óra 15 
perces vita minden eleme arra vonatkozott, hogyan tegyék jobbá Miskolc város biztonságát. A 
Közgyűlés egésze ebben elkötelezett, hiszen a városvezetés alapvető célja és ígérete ez volt. Egy 
dolog számára zavaró, hogy a politikai felhangok mellett egy dologról nem esett szó, a 2019. évi 
beszámolóról, de azt a bizottsági ülésen megtették a hozzáértők. Még egyszer megerősíti, hogy 
Miskolc város vezetése és a Közgyűlés is elkötelezett abban, hogy Miskolcnak jobb legyen a 
közbiztonsága. Ennek érdekében megmutat egy dokumentumot, ami október óta elérhető 
elektronikus formában és már nyomtatott formában is. Ez azon jogszabályok gyűjteménye, ami 
együttélési kódex néven fut, Miskolc Megyei Jogú Város Együttélési Kódexe, amely tételesen 
tartalmazza mindazokat a rendeleteket, előírásokat, amelyek a normális együttélés szabályait 
foglalják magában és szabályozzák. A bűncselekményeket és rendbontásokat nem a rendészek és 
rendőrök követik el. Rendkívül fontos a közösségek felelősségvállalása és az edukáció. A város 
közbiztonsága akkor is jobb lesz, ha a városlakók átérzik a saját felelősségüket abban, hogy az 
együttélés szabályait a lehető legjobban betartsák, amihez a rendőrség és Rendészet hathatós 
jelenlétére van szükség, valamint az egyéni képviselők körzetükben végzett munkájára, amit 
megköszön. Minden hozzászólásban jól látszik, hogy a saját körzetük biztonságával valamennyien 
kiemelten foglalkoznak. Megkérdezi Lengyel Roland osztályvezető urat, kíván-e hozzászólni.  
 
Lengyel Roland: A várost 20 éve szolgáló köztisztviselőként, kifejezetten szakmai megvilágításban 
érint röviden néhány pontot. Tájékoztatásként elmondja, hogy a munkatársai minden esetben 
nagyon konkrét utasítást kapnak, egyértelműen kerülnek meghatározásra a feladatok. 
Rendőrkapitány Úr idézetét megpróbálja pontosan idézni: „Olyanok vagyunk, mint a társadalom 
egy pontos metszete, ami azt takarja, hogy a mi kollégáink között is vannak magasabb 
szorgalommal és tudással bíró munkatársak, illetve vannak, akik kevésbé rendelkeznek ezekkel a 
kompetenciákkal.” Amikor arról beszélnek, hogy jelen van a Rendészet lakossági fórumon, és 
terepmunkát végeznek, akkor minden egyes alkalommal megragadja a lehetőségét, hogy megemlítse 
azt a rendészeti szentháromságot, ami Miskolcot jellemzi. Miskolcon a közrend és a közbiztonság 
a Rendőrség, a Polgárőrség és a Miskolci Önkormányzati Rendészet közös működése alapján 
elképzelhetetlen. Ez a három szervezet egymás hatáskörét összekapcsolva, egymást segítve és 
támogatva tesz azért, hogy Miskolc egy biztonságos és élhető város legyen. Amikor egy várost 
vizsgálnak, számos szempont határozza meg a település értékét. Ilyen az infrastrukturális 
ellátottsága, az egészségügy, az úthálózat, a kereskedelem, a foglalkoztatottság, de az első helyen, a 
prioritás élén a közbiztonság áll. Megnyugtató, hogy erről ma tanúbizonyságot tett a képviselő-
testület, ami miatt öröm önti el a szívét. Az, hogy kevésbé, és nem teljes mértékben támogatott a 
2019. évi beszámoló, minimális szomorúságot érez. Bízik benne, hogy a 2020. évi közös 
beszámolója a Rendőrségnek és a Rendészetnek pontos objektív képet fog adni a munkáról, ahol 
érdekes adatként jelenhet majd meg az, hogy miképp befolyásolja a Rendőrség eredményét és trend 
vonalait a Miskolci Önkormányzati Rendészet eredménye és működése.  
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni Lengyel Roland osztályvezető úr szóbeli kiegészítését.  
 
 
Meghívó szerinti 3. napirend: Javaslat a Közgyűlés utólagos tájékoztatására a 

halaszthatatlan önkormányzati ügyekben meghozott 
polgármesteri döntésekről 

 
Veres Pál polgármester: A napirend ismertetésére felkéri dr. Bodnár Tibor osztályvezető urat. 
 



Dr. Bodnár Tibor: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, illetve az Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzata is lehetőséget biztosít arra a polgármesternek, hogy a két ülés 
közötti időszakban, halaszthatatlan önkormányzati ügyekben döntést hozzon, és arról a Képviselő-
testületet utólag tájékoztassa. Az előterjesztés erre tesz javaslatot. Négy nagyobb témakörbe lehet 
összegyűjteni az előterjesztésben meghatározott polgármesteri határozatokat. Az egyik kör, 
amelyben a különböző gyermekorvosi, háziorvosi, fogorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének 
módosítására hozott döntést Polgármester Úr, a helyettesítő orvosok, rendelési idő és székhely 
vonatkozásában. Két döntésre került sor a múzeumok szakmai munkájához tartozó támogatási 
pályázat benyújtása miatt. Egy döntés született a településrendezési és tervezési szerződés 
megkötése tárgyában. Ezen túl döntött Polgármester Úr az MVK Zrt. közszolgáltatásának új 
díjszabása és bírságolása kapcsán a korábbi közgyűlési döntés 2020. szeptember 1. napjával történő 
bevezetése vonatkozásában.  
 
Veres Pál polgármester: Köszöni a tájékoztatást.  
Az előterjesztést véleményező bizottságok álláspontjának ismertetését kéri. 
 
Bizottsági vélemények: 

• Jogi és Ügyrendi Bizottság: támogatta a javaslatot. 

• Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság: többségében támogatta a határozat 
javaslatot. 

• Pénzügyi Bizottság: támogatta a határozati javaslatot. 

• Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottság: támogatta a határozati 
javaslatot. 

 
Veres Pál polgármester: A vitát megnyitja, hozzászólásra jelentkező képviselőknek adja meg a 
szót.  
 
A vitában hozzászóló: 
 
Hollósy Endre András: Elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi 
Bizottság ülésén a FIDESZ-KDNP Frakciója tartózkodott a napirend kapcsán. Az MVK Zrt. 
díjszabása vonatkozásában is úgy érzik, hogy szót emeljenek egy gondolat erejéig. Ha megnézik, 
hogy a jutalmazás és a büntetés rendszerében hogyan állnak, akkor sajnos azt vélik felfedezni, hogy 
jelen esetben szeptember 1-jétől Miskolcon nem a büntetés, hanem a jutalmazás politikája a 
mérvadó. Éppenséggel azoknál, akik helytelenül közlekednek, nem tartják be a közlekedési 
szabályokat, vagy nem váltanak jegyet, bérletet a vonalakon Miskolcon. Érdekesség, hogy 5 ezer 
forintos bírság mellett az új eljárás szerint – szeptember 1-jétől – 2500 forint értékben, öt darab 
jegyet kapnak ajándékba azok, akik tulajdonképpen jegy és bérlet nélkül, szabályellenesen utaznak. 
Így elmondható, hogy jelen pillanatban a büntetés 50%-ában ajándékban részesülnek azok, akik 
helytelenül közlekednek Miskolcon. Polgármester Úr pedagógus, nagyon jól tudhatja azt, nem 
biztos, hogy minden egyes peremkerületen ez jól működik Miskolcon. Többször beszéltek már a 
16-os autóbusz járatról, amely kapcsán példaként elmondja, hogy leszáll egy család, odaadja a 
rokonoknak, elajándékozza, esetleg konkrétan eladja a jegyet, akkor nem biztos, hogy ezzel pont 
azt segítik, ami ténylegesen a célja lenne ennek az intézkedésnek. A másik vonatkozásban pedig azt 
szeretnék kiemelni, hogy jelen pillanatban a vonaljáratokon – buszokon, villamosokon – váltott 
jegyárak Magyarországon az egyik legdrágábbak közé tartoznak. Hangsúlyozza, igen borsos az ára, 
ha egyáltalán hozzá tudnak jutni, mert nem midig lehet. Javasolja a városvezető frakciónak is, hogy 
tanulmányozzák Bognár Cecil bencés szerzetes, paptanár és pszichológus „A jutalmazás és a 
büntetés lélektana” 1932-ben kiadott művét. 
 



Veres Pál polgármester: Úgy véli, hogy Képviselő Úr némi szereptévesztésben van. Ez egy 
önkormányzati döntés végrehajtása, amit a pandémia miatt elhalasztottak. Elmondja, erről született 
egy önkormányzati döntés a Közgyűlés előtt, a vitát lefolytatták akkor. Nem érti a vita 
újranyitásának okát, illetve érti, de nem tudja értelmezni. Hangsúlyozza, ez egy döntés végrehajtása, 
amit elhalasztottak a pandémia miatt, ezt most végrehajtják, ami rá nézve egy kötelezettség volt.  
 
Hollósy Endre András: Elmondja, hogy akkor sem értettek egyet ezzel a típusú díjszabással, és 
már látják azt, hogy miért nem az augusztusi ülésre került benyújtásra, mert nem szerette volna a 
vezetés néhány napon belül, szeptember 1-jétől ilyen helyzetbe hozni a miskolciakat.  
 
Veres Pál polgármester: Ezzel lehet vitatkozni, de még egyszer elmondja, nincs ennek értelme, 
hiszen egy döntést kellett végrehajtania, amit megtett.  
Megállapítja, hogy nincs hozzászólásra jelentkező képviselő, a vitát lezárja. 
 
Munkájukat a képviselői indítvány megtárgyalásával folytatják. 
 
Hegedüs Andrea és Borkúti László:  Javaslat az éghajlati vészhelyzetről és a Párizsi 

Megállapodásban lefektetett célok eléréséhez szükséges 
döntések meghozatalára 

 
Veres Pál polgármester: Az előterjesztéshez dr. Nagy Ákos képviselő úr módosító indítványt 
nyújtott be. Kérdezi Hegedüs Andrea képviselő asszonyt, hogy kívánja-e ismertetni az indítványt? 
 
Hegedüs Andrea: A természeti környezet legnagyobb problémái velünk vannak a 
mindennapokban, érezzük a bőrünkön. Említi itt a szélsőséges időjárást, gondol a magas szállópor 
tartalomra, a heves esőzésekre, káros tüzelőanyagok használatára, káros anyagot kibocsátó 
gépjárművekre és az iszonyatos hőségre nyáron, vagy az éves csapadékmennyiségre. A globális 
felmelegedés a földi klíma átlaghőmérsékletének megemelkedését jelenti. A klímakutatók szerint 
nagyrészt mindezt emberi tevékenység okozza. Az írott történelem előtti időkben is voltak globális 
felmelegedésben eltelt időszakok, de ezek egyike sem volt olyan mértékű és gyors, mint a 
napjainkban megfigyelhető felmelegedés, és várhatóan ez tovább gyorsulni fog. Az Egyesült 
Nemzetek Szövetsége éghajlat-változási keretegyezményét Rio de Janeiroban 1992 nyarán 
hitelesítették, majd a Párizsi Klímacsúcson 2015-ben megállapodást fogadtak el. Ennek értelmében 
a globális felmelegedés mértékét mindenképpen 2 Celsius fok alatt kell tartani, törekedni kell arra, 
hogy a felmelegedés mértéke nem haladja meg a 1,5 Celsius fokot. Magyarország Országgyűlése 
ehhez csatlakozva, törvénnyel hirdette ki és vállalta ezek betartását. A helyi önkormányzatok által 
pontosításra kerültek az önként vállalt feladatok, mint a fiatalkorúak egészséges életmódjának 
támogatása, a helyi közlekedés színvonalának erősítése, energiatakarékossági programok, regionális 
fejlesztések támogatása és a környezettudatos szemlélet elmélyítése és kialakítása. Az ENSZ 
környezetvédelmi programja által nemrég Genfben bemutatott jelentésből derült ki, hogy jelenleg 
a globális átlaghőmérséklet ebben az évszázadban magasabb, vagyis 3,4-3,9 Celsius fokkal 
emelkedett, ami széleskörű és pusztító hatásokkal jár a Föld légkörére. A miskolci emberek 
érdekében és tisztább levegőért fel kell lépniük, függetlenül a politikai berendezkedéstől, 
hovatartozástól, hiszen az éghajlatváltozás érinti Miskolcot. Fel kell készülniük az alkalmazkodásra 
és védekezniük kell a negatív környezeti hatások ellen. Arra tesznek javaslatot Borkuti László 
képviselőtársával, hogy a Közgyűlés állapítsa meg, hogy a környezeti és éghajlati vészhelyzet jelenleg 
itt van, és konkrét intézkedést kérnek. Ennek hatáskörén belül, a veszély elhárítása érdekében 
tegyenek meg mindent. Polgármester Urat arra kérnék, hogy terjesszen elő döntéstervezetet az 
Önkormányzat tulajdonában álló épületek és a település lakóépületeinek fűtésének korszerűsítésére, 
hőszigetelésére. Az Önkormányzat és cégei, a város gazdasági társaságai tulajdonában álló 
gépjárművek nulla kibocsátású járművekre való cseréjére, valamint méltányos szociális 



intézkedésekre. Mindezek finanszírozás történjen Európai Uniós forrás terhére, melyhez a 
Közgyűlés kérje fel a polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében nyújtson be pályázatot. Végül, 
a Közgyűlés kérje a polgármestert, hogy évente készüljön jelentés a rendelkezések végrehajtásáról. 
 
Veres Pál polgármester: Köszöni a tájékoztatást. 
A napirend feletti vitát megnyitja. Hozzászólásra jelentkező képviselőknek adja meg a szót.  
 
A vitában hozzászólók: 
 
Dr. Nagy Ákos: Mindig is voltak és lesznek olyan témák, amikben egyet fognak érteni. Ha van 
előterjesztés, amit alapjaiban és gondolatiságában támogatni tud, illetve frakciója támogatni tud, 
akkor ez az. Együtt nézik nagy aggodalommal, hogy klíma veszélyhelyzet van, ebben nincs köztük 
vita. Annyiban szeretné kiegészíteni a Képviselő Asszony által elmondott indokolást, hogy látják, 
globálisan probléma van, de van közelebb is baj és probléma. Egészen friss az a hír, hogy a klíma 
változása és a klíma problémák miatt az Alföld nagyvárosai évente 5-7 mm-t süllyednek, itt vannak 
egészen a közelben, megemlíti Debrecent. Mindenféleképpen indokolt a klíma stratégia elfogadása, 
és az, hogy erre a város felkészüljön. Annyiban megy tovább a módosító indítványával, hogy azt 
javasolja, töltsék meg határidővel, tartalommal, és ha komolyan gondolják, akkor rendeljenek hozzá 
egy pénzeszközt is, és elsődlegesen azokat érintse a klíma stratégia, illet a klíma problémák elleni 
védekezés, akik a legnagyobb számban élnek például a társasházakban, a lakótelepeken. Indítványa 
arra irányul, hogy elsődlegesen ez az alap azért kerüljön létrehozásra, hogy őket segítsék és 
támogassák. Ha van más ötlet és pénzeszköz is ehhez, azt tudja ígérni, hogy ezen az előterjesztésen 
túlmenően minden ötletet támogatni fognak.  
 
Hegedüs Andrea: A Képviselő Úr által benyújtott módosító indítvány, mely egy klímavédelmi 
alap létrehozásáról szól, és javaslatot tesz a miskolci társasházak energetikai felújításához, úgymond 
önkormányzati támogatás létrehozásáról. Úgy gondolja, hogy nagyon szép és támogatható is. 
Nagyon jó ötletnek tartja, de azzal a feltétellel, csak akkor lehetséges a megvalósulása, ha egyrészt 
látják a 2021. évi költségvetés alakulását, másrészt, amennyiben a FIDESZ-KDNP Frakció a 
szeptemberi közgyűlésen kapott óriáscsekk óriásösszegét befizeti a város kasszájába, nincs akadálya 
az alap létrehozásának. Megjegyzi, az alap létrehozását megtehették volna a 2010-től kezdődő 
években bármikor, hiszen volt rá idejük. A választási vereség láthatóan jó hatással van rájuk, mert 
azóta tele vannak ötletekkel, javaslatokkal, hogy hová kellene költeni a pénzt. Az alap megvalósulása 
érdekében lenne egy javaslata. Az előző vezetés nem folytatta 2010. után a panelprogramot, 
kísérletek, próbálkozások kormány szinten voltak, de sikertelenül. Amennyiben a kormánynál 
közben járnak annak érdekében, hogy ez a program folytatódjon, akkor szerinte ez az indítvány is 
támogatható lenne.  
 
Dr. Kovács László: Elmondja, az előterjesztést teljesen logikus és támogatandó lenne. Az elmúlt 
közgyűlésben a költségvetés módosítás vitája alkalmával nem volt több ideje felszólalni, és a 
Városgazda támogatásánál nem tudta elmondani azt, hogy 2018-ban egy 500 milliós nagyságrendű, 
több év alatt folyamatosan megvalósuló gép- és járműpark fejlesztés mellett kötelezte el magát 
akkor az Önkormányzat a Városgazda részére. Ez egy 127 millió forintos első éves összeg lett 
volna, ami húzódott át a 2019-es évre, és a zárszámadáskor át is került a 2020-as évre is. Ez 
sajnálatos módon az elmúlt havi közgyűlésen a költségvetés módosításából került ki. Tehát az a 
vád, hogy nem került sor még tervek szintjén sem a Városgazdának járműpark fejlesztésére, az így 
nem igaz. Ha modernizálják a járműparkot, kisebb szennyező kibocsátású eszközöket használnak, 
azzal is hozzá tudtak volna járulni a klímavédelemhez. Mindenesetre bíznak abban, hogy a baloldali 
koalíció támogatni fogja a módosító indítványukat, és akkor semmi akadályát nem látják az 
előterjesztés elfogadásának. 
 



Pakusza Zoltán: Ez olyan előterjesztés, amelyet úgy látszik, mindenki támogatni fog, részéről is 
támogatásáról biztosítja az anyagot. Úgy véli, fontos kérdés ez a város jövője tekintetében. Azonban 
mennyi minden összefügg mindennel, abból is látszik, hogy komoly problémát jelent a város 
külterületein a szemétégetés, éppen ezért a szemétszállítási szerződés ellenőrzése nagyon fontos 
lenne. Tudják, hogy ezt a szerződést a szolgáltatónak kell megkötni, viszont a városvezetés a 
szolgáltatóval egyeztetve, oda, ahova ki vannak adva a lakcímkártyák, nagyon szorosan végig kell 
menni, és mindenkitől meg kell követelni, hogy legyen szemétszállítási szerződés, hogy ne elégesse 
ezt a szemetet, hanem úgy gyűjtse, ahogy kell. 
 
Veres Pál polgármester: Megállapítja, hogy nincs több felszólalásra jelentkező, a vitát lezárja.  
Az elhangzottakra reflektálva elmondja, hogy természetesen elkötelezett a városvezetés a 
klímavédelemben, ez jól látszik. Azokat a folyamatokat folytatni kívánják, ami a járműpark 
felújítását, illetve környezetvédelmi szempontból hatékonyabb járművekre cserélését szolgálja, 
ahogyan a szemétszállítással kapcsolatos dolgaik is megvannak. Néhány furcsa problémával kell 
megküzdeniük. Tájékoztatásul elmondja, kitaláltak egy programot pont Lyukó-völgyben arra, 
hogyan lehet a szemétszállítást megoldani, ez egy zsákos rendszer. A legújabb rendelkezések szerint 
ezeknek a zsákoknak a felhasználását épp klímavédelmi szempontból – hiszen ezek műanyagból 
vannak – korlátozni fogják. Tehát új módszer kell valamilyen módon kitalálniuk erre, hogyan lehet 
majd megoldani. Valóban egy összetett folyamatról van szó. A konkrét módosító indítvánnyal 
kapcsolatban is azt tudja mondani, hogy maximálisan támogatnak egy ilyen dolgot. Egyelőre az 
összegszerűség az, ami nagy kérdőjelet jelent számukra, hiszen a következő évi költségvetés terhére 
felelősséggel nem fognak tudni megállapítani egy konkrét összeget. Amennyiben lehetséges, egy 
ilyet mindenképpen próbálnak létrehozni.  
 
 
2. sürgősségi napirend: Javaslat belterületbe vonási kérelmek jóváhagyására 
 
Veres Pál polgármester: A napirend ismertetésére felkéri Kurcsicsné dr. Zobolyák Ida 
osztályvezető asszonyt. 
 
Kurcsicsné dr. Zobolyák Ida: Az előterjesztésben két ingatlan belterületbe vonására tesznek 
javaslatot. Az egyik a Martinkertváros szélén található, ahol egy nagy ingatlanról van szó, és 
tömbszerű építési telkek kialakítása a cél. A másik Miskolctapolcán található, ahol egyetlen ingatlan 
belterületbe vonása a cél, ennek későbbi szomszédos telkekhez történő telekalakítása.  
 
Veres Pál polgármester: Köszönöm a tájékoztatást. A vitát megnyitja a napirend felett. 
Hozzászólásra jelentkező képviselőknek adja meg a szót. 
 
A vitában hozzászóló: 
 
Cseléné Figula Edina: A belterületbe vonás érinti a területét. A városi panelekben élő 
embereknek nagyon csábító a családi házas környezet, leginkább úgy, hogy Martinkertváros közel 
van a belvároshoz, de mégis egy csendes, nyugodt terület. Viszont Martinkertváros és Szirma lassan 
megtelik, így a további fejlődés érdekében fontos, hogy újabb területek belterületbe vonása 
megtörténjen. Azonban ehhez fontos, hogy ehhez megfelelő feltételek legyenek biztosítva. Úgy 
legyen átadva ez a nagyobb terület, hogy új utak, közművek kerüljenek kialakításra, 
költségnövekményből való részvállalás történjen négyéves kötelezettségvállalás mellett. Ezeket 
mind tartalmazza az indítvány, amelyet meg fog szavazni.  
 
Veres Pál polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás, a vitát lezárja. 

 



3. sürgősségi napirend:  Javaslat a LIFE IP HungAIRy projekt keretében 
komposztkeretek átadásával kapcsolatos döntések 
meghozatalára 

 
Veres Pál polgármester: Az előterjesztés ismertetésére felkéri Nagy László főosztályvezető urat. 
 
Nagy László: Múlt hónapban elfogadta a Közgyűlés azt a rendeletet, amely szabályozta a levegő 
tisztaságvédelemmel kapcsolatos előírásokat. Ennek folyamata következik ebben az 
előterjesztésben, hogy 2017-ben elnyert uniós támogatás keretén belül 6 éven keresztül, közel 3 
ezer komposztáló ládát kíván az Önkormányzat szétosztani, amelyet az Unió teljes egészében 
finanszíroz.  
 
Veres Pál polgármester: Köszöni a tájékoztatást.  
A vitát megnyitja a napirend felett. Hozzászólásra jelentkező képviselőknek adja meg a szót. 
 
A vitában hozzászóló: 
 
Bazin Levente Dávid: A LIFE IP HungAIRy projekt az Európai Unió LIFE programjának 
támogatásával valósulhat meg. 2018-ban induló projektről van szó, amelynek feladata, hogy a 
levegő minőségének javítása érdekében meghatározza, hogyan célszerű változtatni a szilárd 
tüzelőanyagok használata, a zöldhulladék gyűjtése, égetése, komposztálása tekintetében. Sajnos az 
idei évig a programnak csak egy része indulhatott el. Az idei évtől a város elhatározásával és 
támogatásával teljes erővel dolgoznak a különböző szakemberek a program megvalósításán. Már 
az idei évben 600 darab komposztáló keret kerül kiosztásra a vagyonrendelet módosítását követően. 
A következő 5 évben összesen 2 ezer komposztálókeretet oszt ki az Önkormányzat, melyeket az 
Északerdő Zrt. a komlóstetői telephelyén gyárt le. Érdekességképpen elmondja, hogy egy év alatt 
16 ezer tonna zöldhulladékot szállít el a MiReHu Nonprofit Kft. 1,5 millió zöldzsákkal együtt, ami 
azt jelenti, hogy a zöldhulladékot nem tudják komposztként hasznosítani. Ehhez képest egy 
komposztkeretben egy év alatt nagyjából 825 kg zöldhulladék bomlik le, ami átlagosan 6 fő magyar 
állampolgár éves szerves anyag zöldhulladék termelését teszi ki. Szerencsére a komposztálás nem 
ismeretlen fogalom és tevékenység a miskolciak előtt. 2007-től Miskolc Város Önkormányzatának 
megbízásából a Zöld Kapcsolat Egyesület és az Ökológia Intézet Alapítvány komposztálási 
programra keretében évente körülbelül 300 darab, szintén fából készült komposztkeretet juttat 
hasonlóan a miskolci kertes házzal rendelkező családoknak és intézmények számára. A vezetés 
ezzel kívánja rendezni az esetlegesen felhalmozódó zöldhulladékot. Az augusztusi Közgyűlésen 
már döntöttek arról – helyesen –, hogy megtiltják a zöldhulladék égetését. A rendészeket már 
felkészítették a szükséges intézkedésekre. Egyik fő vállalásuk volt Miskolc és környékén a 
szmoghelyzet kezelése. Erre a LIFE IP HungAIRy egyik projektje a szállópor szennyezés részletes 
monitorozására alkalmas mérőhálózat kiépítésével szolgál. A program célja a nem regisztrált 
szennyező források azonosítása, a levegőminőség javítása, a szmog szituációk és a LIFE projekt 
hatásainak feltérképezése. A mérőhálózat pontjainak kijelölésénél fő céljuk volt, hogy a város 
minden területéről rendelkezzenek megfelelő információkkal, így a kialakításnál öt kategóriába 
helyezték ezeket az adatgyűjtő egységeket, egyes referencia helyszínek esetében a cenzorokat. A 
városban jelenleg üzemelő három automata állomáson helyezik el, együttműködve a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatallal. A kettes csoportban, az alaphálózatban a város fő tengelyén 
elhelyezkedő egyes településrészek kerülnek kijelölésre. Itt 20 ponton kívánják a méréseket végezni. 
A város fő tengelye közelében elhelyezkedő településeken 17 mérőponttal, a periféria csoportban, 
a város külső területein található 11 pontot foglalja magában, 10 pedig a város közvetlen 
szomszédságában található településeken lesz elhelyezve, az adott településekkel együttműködve. 
Ezen pontok kiépítésére majd 2021-ben kerül sor. Ezzel összesen további 61 darab 
mérőberendezés telepítése történik majd meg, kiemelendő, hogy a Miskolci Egyetemmel 



együttműködve annak érdekében, hogy Nagy-Miskolc egy tisztább levegőjű és valóban zöld város 
legyen.  
 
Kozma István Jánosné: Örömmel üdvözlik a komposzt keretek átadásával kapcsolatos sürgősségi 
előterjesztést. 2016-ban levegőminőség témájában pályázat született a szállópor koncentrációjának 
csökkentése érdekében. A pályázat nyert, és a megvalósítása 2020-ban kezdődik, mely projekt célja 
az avar és a kerti hulladék égetésének visszaszorítása, illetve a helyi komposztálás terjesztése. Idén 
600 darab, további évente 3-500 darab vörösfenyő anyagú komposztáló keretek átadására kerül sor, 
térítésmentesen, magánszemélyek és vállalkozások részére. Két feltétele van: oktatásban való 
részvétel, illetve 3 évig működtetni, használni kell a komposzt kereteket. Erre a finanszírozás a 
rendelkezésre áll. Azt gondolja, mindannyiuk számára egyik legfontosabb a környezet védelme, a 
levegő minőségének javítása. Ezért a FIDESZ-KDNP Frakciócsoportja üdvözli és természetesen 
megszavazza ezt az előterjesztést.  
 
Veres Pál polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás, a vitát lezárja. 
 
 
4. sürgősségi napirend:  Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

 
Veres Pál polgármester: A napirend ismertetésére felkéri Kurcsicsné dr. Zobolyák Ida 
osztályvezető asszonyt. 
 
Kurcsicsné dr. Zobolyák Ida: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény lehetővé teszi 
az önkormányzatok számára, hogy rendelkezzenek ingó vagyonelemek térítésmentes átadásáról, 
azonban ezt csak akkor tehetik meg, hogyha rendeleti formában megalkotják ennek a 
szabályrendszerét. Erre az önkormányzati törvény felhatalmazást is ad az önkormányzatok részére. 
Jelen rendelet módosítással ezt a szabályrendszert javasolják elfogadni a Közgyűlés részére.  
 
Veres Pál polgármester: Köszöni a tájékoztatást.  
Az előterjesztést véleményező bizottság álláspontjának ismertetését kéri. 
 
Bizottsági vélemény: 

• Jogi és Ügyrendi Bizottság: támogatta a rendelet módosítását. 
 
Veres Pál polgármester: A vitát megnyitja. Megállapítja, hogy nincs hozzászólás, a vitát lezárja. 
 
 
5. sürgősségi napirend:  Javaslat a Magyar Házak Nonprofit Kft.-vel fennálló 

közművelődési- és közfeladat ellátási szerződéssel 
összefüggésben helyiségbérlet biztosítására 

 
Veres Pál polgármester: A napirend ismertetésére felkéri Koczurné Bencs Ilona osztályvezető 
asszonyt. 
 
Koczurné Bencs Ilona: Az előterjesztés kiindulópontja az az aláírással megkötött közművelődési 
és közfeladat-ellátási szerződés, amely létrejött az Önkormányzat és a Magyar Házak Nonprofit 
Kft. között 2019 februárjában. Azonban hatályba nem tudott lépni, mivel a Felvidék Ház a 
működését nem tudta megkezdeni. Ennek tulajdonképpen a megfelelő helyiségek megtalálása, 
illetve meg nem találása volt az oka. Reményeik szerint ennek a problémának a megoldására most 



sor kerül, amennyiben a határozati javaslatot elfogadja a Közgyűlés. Eddig 3 helyiség bérlése került 
szóba. A Herman Ottó Múzeumtól a Rákóczi utca 2. szám alatt található 62,5 négyzetméter 
alapterületű helyiséget bérli jelenleg is, 2018. óta folyamatosan a Magyar Házak Nonprofit Kft., 
viszont emellett még 2 olyan helyiséget bérelt ugyanebben az ingatlanban, amelyeknek az állapota 
a bérleti idő folyamán kiderült, hogy nem felel meg arra a célra, hogy a feladatát elláthassa a Kft..  
Az utóbbi 2 helyiség bérlését felmondta szabályszerűen a Magyar Házak Kft., illetve a mai napra le 
is zárult ez az ügymenet, és ezzel párhuzamosan jelezte igényét a Kft. a tekintetben, hogy további 
helyiségekre tart igényt a feladatellátása kapcsán. Itt került szóba az, hogy a Sötét kapu alatt, a 
Rákóczi utca 1. szám alatt található két helyiségre kérvényezte igényét, hogy a működését 
megkezdhesse a Felvidék Ház. Az idő folyamán az egyik helyiségre már talált vevőt a Miskolc 
Holding Zrt., viszont a másik helyiség, a 19 négyzetméteres alapterületű helyiség bérlése már a 
Magyar Házak Nonprofit Kft. által történik meg reményei szerint. Erre az Önkormányzat egy piaci 
alapú bérleti díjat javasol, ami 75 ezer forint+áfa/hó. Ezt a feladatellátóval több körben egyeztették, 
elfogadta, és vállalja a megfizetését. Amennyiben a határozati javaslatot elfogadja a Közgyűlés, 
akkor 2020. szeptember 30-ig megköttetik ez a bérleti szerződés, és október 31.-ével kap határidőt 
a Nonprofit Kft., hogy megkezdje a Felvidék Ház működését, és ezzel egyidejűleg hatályba lép az 
a megállapodás is, ami alapján elláthatja feladatát.  
 
Veres Pál polgármester: Köszönöm a tájékoztatást.  
A vitát megnyitja. Megállapítja, hogy nincs hozzászólás, a vitát lezárja. 
 
 
6. sürgősségi napirend:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Bursa 

Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi 
fordulójához való csatlakozására  

 
Veres Pál polgármester: A napirend ismertetésére felkéri Csiszárné dr. Sajgó Erika 
főosztályvezető asszonyt. 
 
Csiszárné dr. Sajgó Erika: Az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő online felületén 2020. szeptember 1-jén meghirdette a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. Ehhez 2020. október 1-jéig lehet az 
önkormányzatoknak csatlakozni, amely önkéntes. Az ösztöndíjrendszer célja, hogy a szociálisan 
rászoruló, hátrányos helyzetű fiataloknak a felsőoktatási tanulmányait támogassa. Nagy előnye 
ennek, hogy nemcsak az önkormányzati forrásokat kell erre igénybe venni, hanem a központi 
költségvetésből is kiegészítő támogatást kaphatnak a fiatalok. 2012-ig minden évben csatlakozott 
az Önkormányzat ehhez az ösztöndíjpályázathoz, ezt követően ez elmaradt. Két fajta, „A” és „B” 
típusú pályázat kiírása kötelező. Az „A” típusú pályázat 10 hónapra szól, két tanulmányi félévet 
támogat, azok pályázhatnak rá, akik felsőfokú oktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal 
rendelkeznek, nappali tagozaton tanulnak, alap, mester, illetve felsőoktatási szakképzésben vesznek 
részt. Azok is pályázhatnak, akik 2020 szeptemberében az utolsó évüket kezdik meg. A „B” típusú 
pályázatra pedig a középiskolások pályázhatnak, az utolsó évesek, akik érettségi előtt állnak, illetve 
azok, akik már leérettségiztek, de felsőfokú intézménybe nem nyertek még felvételt. Az elbírálás 
kizárólag szociális alapon történik, a tanulmányi eredményektől nem függ. A szociális rászorultság 
elbírálási szempontjait az Önkormányzat határozhatja meg. Javaslatuk szerint azt a pályázót 
támogassa az Önkormányzat, akinél az egy háztartásban élők egy főre eső nettó jövedelme nem 
haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 250%-át, ami jelenleg 71 250 forint. A csatlakozás esetén 
az Önkormányzat 150 főt kíván támogatni, 5 ezer forint/fő/hó összeggel, ami pályázók esetében 
azt jelenti, hogy kedvező esetben 10 ezer forintos havi támogatásban részesülhetnek. A határidőkre 
szeretné felhívni a figyelmet. 2020. október 5-ig kell az Önkormányzatnak kiírni a pályázatot, 
amelyre 2020. november 5-ig lehet pályázni elektronikus úton, az EPER Bursa rendszerhez kell 



csatlakozni, regisztrálni a fiataloknak. Hangsúlyozza, hogy a csatlakozást követően, a kitöltött 
elektronikus nyomtatványokat ki kell nyomtatni, és aláírva postai vagy személyes úton el kell juttatni 
az Önkormányzathoz. A pályázatok elbírálása 2020. december 4-ig történik meg, két bizottság 
együttes ülésen bírálja el a pályázatokat, és 2020. december 8-án tudják közzé tenni a nyertes 
pályázókat.  
 
Veres Pál polgármester: Köszöni a tájékoztatást. A vitát megnyitja, hozzászólásra jelentkező 
képviselőknek adja meg a szót.  
 
A vitában hozzászólók: 
 
Dr. Kovács László: Megköszöni Főosztályvezető Asszonynak a támogatást, valamint mindenki 
munkáját, aki részt vett az előterjesztés elkészítésében. Egy olyan igazi sürgősségi előterjesztést 
tartanak a kezükben, amely valóban sürgősségi anyag, tekintettel arra, hogy egyrészt az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2020. 
szeptember 1-jén hirdette meg a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatot, amelyet október 1-ig be is 
kell nyújtani, 5-én pedig már – ahogy az előterjesztésben is szerepel – gyakorlatilag döntés is fog 
születni róla. Tehát nem lehetett máskor benyújtani. Leszögezi, a FIDESZ-KDNP Frakció 
támogatja az előterjesztést, nagy öröm, hogy 150 fő részére biztosítják a támogatást, ez körülbelül 
7,5 millió forint éves költségvetési támogatást jelent. Ami miatt viszont a sajnálatát fejezi ki, az a 
baloldali koalíció ígéretei. Ez egy szociális területű támogatás, amelyet jószívvel támogatnak, és 
örülnek annak, hogy több év kihagyás után visszakerült a Közgyűlés elé. Hangsúlyozza, szociális 
területről van szó. Korábbi napirend alkalmával arról beszéltek, hogy a FIDESZ-KDNP 2010. után 
milyen újításokat vezettek be, akkor amellett, hogy a nyomortelep felszámolás elindították, a 
fészekrakók felszámolását, a seriff rendszert, a rendészetet létrehozták, és többek között a szociális 
területen bevezetésre került a Salkaházi Sára Szociális Program. Nagy öröm az, hogy azt látják, hogy 
a baloldali támogatottságú városvezetés ezt az örökséget átvette, és fejleszteni is kívánja. Örültek 
annak, hogy tavaly az általuk megígért 5 ezer forintot megkapták a nyugdíjasok, és annak is, hogy 
az idén az ígéretek szerint nemcsak 10, hanem 11 ezer forintot fognak kapni. Viszont annak nem 
örülnek, hogy a baloldali koalíció a kampányban azt ígérte – a kampányújságban is leírták –, ezt a 
költségvetési vitánál is elmondta, hogy 2020. évben 12 100 forintot fognak kapni a nyugdíjasok. 
Hangsúlyozza, nagyon örülnek annak, hogy a nyugdíjasok 11 ezer forintot fognak kapni, akik 
igénylik ebben az évben, de ahogy a baloldal leírta az újságjában, és ott van feketén-fehéren, hogy 
2020-ban 12 100 forintot fognak adni. Ezt ígérték. Elmondja, sajnálják, hogy ehhez az ígérethez 
képest 1 100 forinttal kevesebbet kapnak. A másik ilyen ígéret az volt, hogy iskolakezdéskor minden 
miskolci iskolásnak 10 ezer forint iskolakezdési támogatást nyújtanak. Tapasztalatuk szerint ez nem 
történt meg az idén. Utoljára szeretné még egyszer elmondani, támogatják a Bursa Hungaricahoz 
történő csatlakozást, örülnek neki. Úgy gondolták azonban, hogy igazán korrekt akkor lett volna, 
hogyha erre az évre azokat a választási ígéreteket, amiket tettek, azt is tudták volna teljesíteni. 
 
Veres Pál polgármester: Szeretné biztosítani Képviselő Urat, hogy a vezetés is örült volna, ha 
tudták volna teljesíteni. Ez az év azonban minden szempontból, ahogy az az előző Közgyűlés 
költségvetési vitájában is elhangzott, rendkívül extra. Nekik az az alapfeladatuk, hogy a város 
működését fenn tudják tartani, reményeik szerint úgy tűnik, hogy ez meg is valósulhat. Ami terhet 
rájuk rótt a válság, valamilyen módon el kellett osztaniuk a támogatandó területek között. A 
Salkaházi Program az, ami azon kevés támogatási formák közé tartozik, ahol növelni tudták az 
értéket. Természetesen örültek volna annak, ha tartani tudták volna az ígéretet, a szándék megvolt, 
a feltételek nem. 
 
Bazin Levente Dávid: Ahogy a kampányban ígérték, hátrányos helyzetű diákok életesélyein 
szeretnének javítani. A Bursa Hungarica Ösztöndíjprogramhoz 8 év elteltével ismét csatlakozni 



szándékozik Miskolc Város Önkormányzata. A szociálisan rászoruló gyermekeken, családokon 
szeretnének segíteni. Fordítani az elmúlt évek gyakorlatával, hogy üldözik és ledózerolják őket. 
Hangsúlyozza, szociálisan rászoruló fiatalokról van szó, olyanokról, akik az ösztöndíjrendszer 
keretében kapott segítséggel nagyobb eséllyel tanulhatnak tovább, és lehetnek a társadalom 
megbecsült tagjai az elüldözés helyett. A pályázat elnyerésével magasabb iskolai végzettségre 
tehetnek szert, ami jelentősen növeli az érvényesülési lehetőségeiket a munkaerőpiacon, valamint 
az ösztöndíjjal a családjuk szociális helyzete is javul. Tájékoztatásul elmondja, hogy a Bursa 
Hungarica Ösztöndíjprogram három pilléren nyugszik, az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium, a megyei önkormányzat és a települési önkormányzat támogatásán, így biztosítható 
csak megfelelő forrás hozzá. Az ösztöndíjakra a felsőoktatásban és középoktatásban résztvevő 
diákok pályázhatnak, előbbiek 10, utóbbiak pedig 3*10 hónap időtartamra. A pályázók szociális 
helyzetének ismeretében a város tanulóként 5 ezer forinttal kívánja segíteni 2021-ben a Bursa 
Hungarica miskolci ösztöndíjasait. Az eredményes pályázat feltétele, hogy a jelentkező családjában 
az egy főre jutó nettó jövedelem ne haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 250%-át, azaz 71 250 
forintot. A Bursa Hungaricához való csatlakozás az önkormányzatok részéről önkéntes. A Velünk 
a Város Frakció tagjai számára nem kérdés, hogy megtegyék-e ezt, az ösztöndíj illeszkedik az új 
városvezetés fiatalokat helybentartó programjához, a tehetséggondozás iránti elkötelezettséghez, 
amely kiemelten kezeli a jövőt alakító generáció támogatását. A csatlakozási nyilatkozatot az 
Önkormányzatnak 2020. október 1-ig kell benyújtania, a döntés ezért nem is halasztható. Nem 
hiszi, hogy az elhangzottak után bármelyiküknek problémát okozna, támogassa-e, hogy már 
december elején az Önkormányzat kihirdethesse a 150 sikeres pályázó nevét.  
 
Szilágyi Szabolcs: Kovács képviselő felszólalására szeretne röviden reagálni, aki azt mondta, 
akkor lett volna a jelen vezetés igazán korrekt, ha már idén betartják a választási ígéretüket. 
Elmondja, Képviselő Úr akkor lett volna igazán korrekt, hogyha tiltakozott volna a kormánynál 
akkor, amikor idén nyár elején elvették az önkormányzattól a gépjármű adót vagy a helyi iparűzési 
adót, akkor lett volna miből a vezetésnek tartania a szavát. Ezt csak a korrektség kedvéért mondta. 
 
Varga Andrea Klára: A Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat egy látszólag kicsi, de 
annál fontosabb első lépés, amelyet a város ifjúságának a Miskolcon tartása, szülővárosukhoz való 
kötődésük erősítése érdekében tesznek. Ismert mindenki előtt, Miskolc korfája jelentősen felfelé 
tolódik, az elmúlt években a fiatal aktív korú népesség száma csökkent a legjelentősebb mértékben. 
A születések tekintetében is rosszul állnak, hiszen Miskolcon kevesebb gyermek születik, mint 
ahány személy a város lakosai közül elhunyt, így a népességcsökkenés folyamatos. Miskolc 
városának a közös jövő biztosítása érdekében hathatós intézkedéseket kell tenni, hogy ezt a 
tendenciát megállítsák, ezért kiemelt figyelmet kívánnak fordítani a fiatalok helyzetére. Erejükhöz 
mérten támogatniuk kell a fiatalok tanulási lehetőségét. A rosszabb anyagi helyzetben lévő családok 
számára a gimnáziumban, a felsőoktatási intézményekben való tanulás nagyon nehezen vállalható 
anyagi terhet jelent sok esetben. Ugyanakkor tudják azt is, hogy a szegénységből való kilábalás útja 
az iskolapadon keresztül vezet, ezért is tartják nagyon fontosnak az ösztöndíjpályázathoz való 
csatlakozást. Kiemelt jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy ne a fiatalok helyett, hanem velük 
együtt vegyék sorba azokat a kérdéseket, amelyek az életüket, a városhoz való kötődést, a Miskolcon 
való maradást befolyásolják. Előkészítés alatt van Miskolc Város Ifjúsági Tanácsának életre hívása, 
amelynek keretében a fiatalokkal folytatandó párbeszéd, az életüket érintő javaslatok közös 
kidolgozása, döntés előkészítő folyamatokban való aktív részvételük megvalósulhat. Végső céljuk 
egy partnerségen alapuló, a fiatalok aktív részvételével megvalósuló ifjúságpolitikai koncepció 
megalkotása és megvalósítása. Közös érdekük, hogy a gyerekeik szeressenek itt lenni, és akarjanak 
Miskolcon családot alapítani. Ezért elkötelezettek abban, hogy velük együttműködve megteremtsék 
ennek feltételeit. A Bursa Hungarica Ösztöndíj sürgősségi előterjesztése kissé megelőzte ennek a 
koncepciónak a kialakulását, de úgy gondolja, hogy elemi érdekük, hogy ezt a fajta támogatási 



lehetőséget vállalják, válasszák és ezzel segítsék a miskolci fiatalokat. Kéri, hogy támogassa a 
Közgyűlés az ösztöndíjprogramhoz való csatlakozást. 
 
Veres Pál polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás, a vitát lezárja. 
 
 
7. sürgősségi napirend:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020-

2024 közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának 
elfogadására 

 
Veres Pál polgármester: Az előterjesztés ismertetésére felkéri Albertné dr. Lénert Viktória 
osztályvezető asszonyt. 
 
Albertné dr. Lénert Viktória: A gazdasági program megalkotását Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvény írja elő. A törvény meghatározza létrejöttének mechanizmusát, 
hiszen a Közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe tartozik, így egy kollektív döntés és tevékenység 
eredményeként keletkezik. Funkcióját tekintve a Közgyűlésnek helyi szintű gazdaságfejlesztési 
célkitűzéseket, közszolgáltatásokkal kapcsolatos fejlesztési elképzeléseket, azok irányvonalait kell 
meghatározni a gazdasági programban, amely akár egy egész cikluson túlmenően keretet ad az 
önkormányzat fejlesztési tevékenységének. Ez a keret azonban nem a konkrét beruházások 
nevesítését jelenti, hanem azoknak az elképzeléseknek meghatározott szempontok szerinti 
rendszerezését, amelyek a későbbiekben, amikor már ismertek, például az Európai Uniós 
forrástérképek, konkrét projekttervekben nyerhetnek megfogalmazást, részletes kibontást 
követően majd megvalósításra kerülhetnek. Az előbbiekben említetteken túlmenően kiemeli azt a 
jellemzőjét a gazdasági programnak, hogy a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok 
átfogó figyelembevételével kell elkészíteni a programot, melynek megismeréséhez közérdek 
fűződik. Ezen tulajdonságaira figyelemmel az előterjesztés szerint elfogadni javasolt gazdasági 
program a törvényi előírásoknak megfelelően részletesen ismerteti a munkaanyag összeállításakor 
fennálló, illetve a tervezést jelentősen befolyásoló, akár többéves kihatással rendelkező 
körülményeket, valamint a tervezési tevékenység során a kötelezően alkalmazandó, de sajnos 
hiányzó szempontokat. A Közgyűlés 2020. augusztus 28. napján tartott ülése alkalmával 
napirendről levételre került munkaanyag tartalma kismértékben változott, ugyanis kiegészítésre 
került egyfelől az időközben kihirdetésre került kormányhatározatokkal, amelyek alapján az 
Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztési programjának központja 
Miskolc lesz. A zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztosként pedig dr. Palkovics László 
miniszter úr került kinevezésre. A kiegészített munkaanyag tartalmazza továbbá a szakképzésben 
bekövetkezett, az átstrukturálásból adódó, illetve a felsőoktatásban időközben bekövetkezett 
változásokat, továbbá a felhasznált irodalmat, hírközléseket, jogszabályokat felsoroló függeléket.  
 
Veres Pál polgármester: Köszöni a kiegészítést.  
A vitát megnyitja, hozzászólásra jelentkező képviselőknek adja meg a szót. 
 
A vitában hozzászólók: 
 
Dr. Nagy Ákos: Megnézték a programot és sajnálják, hogy egy hónap is kevés volt ahhoz, hogy 
ezt módosítsák, de legalább az iskola nevek javításra kerültek. Változatlanul az anyag kapcsán 
választ várnak néhány kérdésre, ahogy a miskolciak is. Szeretnék tudni, ki hozta tető alá ezt az 
anyagot, miért rejtegetik ennek az anyagnak a szerzőjét. Szégyenként élik meg, és sok miskolci 
szégyenként éli meg, hogy ennyit sikerült egy hosszútávú gazdaságfejlesztési programként előadni. 
Elmondja, hogy a FIDESZ Frakciója azt szeretné, ha Miskolc az ipar és nem az ipari méretű 
ollózások városa lenne. Elmondja azt is, hogy önálló gondolatokról bármikor tárgyalnak. Az a 



problémája ezzel az anyaggal változatlanul, hogy az összeállításánál a tisztesség azt kívánta volna, 
hogy akinek az írásait felhasználják, azt jelöljék meg az anyagban, például idézőjellel jelölve. Addig 
azt kell gondolniuk, amíg Polgármester Úr bevezetőjében is két komoly mennyiségű idézet szerepel 
idézőjel nélkül, akkor azt kell gondolniuk, hogy ez az előterjesztés ebből a szempontból is 
komolytalan. Változatlanul várják azt, hogy számot adjon az előterjesztésről a város vezetése, hogy 
mégis kitől származik. Azt gondolja, hogy a jóérzés és a normalitás azt kívánta volna, hogyha miután 
az anyag nagyrészéről tudják, hogy máshonnan származik, egy idézőjellel megjelölték volna, és ha 
ezt megtették volna, akkor ugyan kellemetlen lenne, de nagyon tisztességes az anyag összeállítása. 
Mindaddig, amíg ezekre a kérdésekre választ nem kapnak, amíg ki nem derül az igazság az anyag 
előállítása vagy összeállítása körül, és akörül, hogy mégis honnan származik, a FIDESZ Frakció 
ennek az anyagnak a vitájában nem vesz részt. Teszik ezt tekintettel arra, hogy önálló 
gondolatokról, önálló városfejlesztési stratégiáról bármikor tárgyalnak, de a vitáról való 
távolmaradásukkal azt szeretnék jelezni, hogy ez az anyag változatlanul plagizált, és mint ilyen, 
tárgyalásra alkalmatlan.  
 

- A FIDESZ-KDNP Frakció jelenlévő tagjai kivonulnak az ülésteremből. - 
 
Bartha György: Már többször említette, hogy végig szenvedte az előző 9 évet a Kriza-érában. 
Sajnálja, hogy kimegy Frakcióvezető Úr, de jellemző a FIDESZ-re, hogy elmondja a véleményét, 
de nem hajlandó még a választ sem meghallgatni. Ez a polgári gondolkodás, láthatják a miskolciak. 
A 2014-es gazdasági programot annak idején végignézte, egyetlen egy komoly pontja és nagy előnye 
van ennek a mostaninak, hogy azt a hatalmas blődséget, amit annak idején a FIDESZ elkövetett, a 
Szinva hajózhatóvá tétele, az nem szerepel benne. Ettől lesz sokkal komolyabb, így nem nagyon 
érti ezt a viselkedést, de ilyen világban élnek. 
 
Dr. Simon Gábor: Jelentős vita nem várható a Közgyűlési Teremben. Amikor a gazdasági 
programról az elmúlt ülésen beszéltek, akkor volt egy kérdése, elsősorban a fideszes képviselőtársai 
felé, hogy az anyagban bármilyen tartalmi problémát találnak-e. Bent ültek a teremben, de senki 
nem jelentkezett, válasz nem érkezett. Ezt egy módon lehet csak értelmezni, hogy az anyaggal 
kapcsolatban nincs semmilyen problémájuk. A mai napon meghallgatták a FIDESZ új 
frakcióvezetőjének a felszólalását, és ismét erről győződtek meg, hogy a gazdasági program 
vonatkozásában, semmilyen tartalmi vita nincs közöttük, ugyanis tartalmilag egyetlen mondatot 
nem tudtak megfogalmazni, hogy az anyagban bármivel nem értenek egyet. Azaz úgy, mint a 
múltkor, így most, a kritikájuk formai kritikára degradálódott. Egy nagy probléma van ezzel – ahogy 
Bartha képviselőtársa is mondta –, hogy a formai kritikánál érdemes megnézni azokat a közjogi 
hagyományokat, amit Miskolc Város Közgyűlése követett. Ugyanis a korábbi gazdasági 
programokkal, nemcsak a tartalma miatt, hanem formai problémák is voltak, mint például a fideszes 
városvezetés által elfogadott programban a szöveg 31%-a összeollózott szöveg volt, hogyha az ő 
logikájukat követi. Azt is tudják, honnan ollózták össze, a bűnmegelőzési tanulmányok a rendőrség 
anyagaiból, különböző más magyarországi városok bűnmegelőzési stratégiáiból, különböző 
jogszabályok és normaszövegek felhasználásával, különböző tanulmányok – melyek között volt 
jogilag védett is – felhasználásával. A kérdés az, hogy ezekben az anyagokban volt-e idézőjel, ahogy 
ezt Nagy Ákos számonkérte, volt-e forrásmegjelölés, függelék?  Nem volt. A FIDESZ két anyagot 
készített, egyik anyagban sem volt forrásmegjelölés, viszont mindkettőben volt bőven felhasznált 
egyéb megállapítás. Összességében a kritikájuk az álláspontja szerint teljesen hiteltelen. Ez a 
gazdasági program megfelelő arra, hogy a Közgyűlés megtárgyalja és megszavazza. 
 
Szilágyi Szabolcs: Nem tudja, hogy fogják-e a fideszes képviselők azt, amit mond, bár reméli, 
hogy a Miskolc vége táblánál járnak. Azonban Miskolc Megyei Jogú Város érdekében kéri tőlük, 
maradjanak is kint.  
 



Veres Pál polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás, a vitát lezárja. 
A vitában elhangzottakra kíván reflektálni Albertné dr. Lénert Viktória osztályvezető asszony, 
megadja neki a szót. 
 
Albertné dr. Lénert Viktória: Az előterjesztés, illetve a munkaanyag készítésével kapcsolatban 
csak ugyanazt tudja mondani, amit egyébként is a kollégák által előkészített előterjesztésekről is tud 
mondani, hogy ez a Polgármesteri Kabinet koordinációjával, a Polgármesteri Hivatal és a gazdasági 
társaságok apparátusa által készített anyag, mint minden egyéb más előterjesztés is, amit készítenek 
a Közgyűlés elé. A plágium kapcsán, ami az előző Közgyűlés tekintetében felmerült, illetve annak 
eredményét szeretné ismertetni röviden. A felvetett plágium kapcsán, ha részletesebben megnézik 
az érdeklődők, nagyon érdekes körülményekre bukkanhatnak, mégpedig arra, hogy többször 
felhasználta az Önkormányzat a saját anyagait, mint az ITS, IVS, Helyi Esélyegyenlőségi Program. 
A korábbiakban hivatkozott tanulmány is, amelyikre legutóbb hivatkoztak, hogy annak egy 
mondata szó szerint benne van a munkaanyagban, ezt is szeretné megvilágosítani, és akkor látható 
honnan ered a plágium felmerülése. Józsa Viktória a Szent István Egyetemen készített egy 
tanulmányt, amiben egy mondat merül el, melyet idéz, és elmondja, hogy ez a 2017-es tanulmány 
mondata, amely eredetileg a 2014-ben elfogadott Településfejlesztési Koncepcióban szerepel, amit 
a tanulmány szerzője meg is jelölt, hogy onnan vette. Az egyezés abból ered, hogy többnyire a saját 
anyagaikat használták, amit mások is használtak, illetve amik megtalálhatóak az interneten, és a 
plágiumkereső nem tesz különbséget szerző és szerző között, csak megtalálja az azonos 
vonatkozásokat.  
 

- A FIDESZ-KDNP Frakció jelenlévő tagjai visszatérnek az ülésterembe. - 
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni a szóbeli kiegészítést.  
 
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 napirendekről történő szavazással folytatják munkájukat. – 

 
 
Veres Pál polgármester: Bejelenti, hogy a nyílt ülés napirendjeiről történő szavazás következik. 
 
 
Meghívó szerinti 1. napirend: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 

Miskolc Holding Zrt. közötti gazdaságfejlesztési tevékenység 
ellátásához kapcsolódó közszolgáltatási szerződés 
jóváhagyására 

 
Veres Pál polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell dönteniük. 
 



A Közgyűlés 16 igen, 7 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett (távol: 
3 fő) elfogadta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot és 
meghozta a  

 
113/2020. (IX. 24.) számú határozatot 

 
Tárgy:  gazdaságfejlesztési tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási 

szerződés megkötése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a 
gazdaságfejlesztési tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés 
megkötésére” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában 
meghatározott kötelező, továbbá az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés 16. és 21. pontja szerint önként vállalt 
közfeladatok ellátása céljából, valamint Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Miskolc 
vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési programjáról szóló 32/2008. (XI. 26.) számú rendelet 
5. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével jóváhagyja a Miskolc Holding Zrt.-vel a 
gazdaságfejlesztési feladatok, ezen belül különösen a befektetés-szervezési, a vállalkozásfejlesztési 
és a gazdaságfejlesztési célú ingatlanfejlesztési tevékenységek ellátására irányuló, 2029. december 
hó 31. napjáig terjedő határozott időtartamra történő közszolgáltatási szerződés megkötését a 
melléklet szerinti tartalommal. 
 
2./ A jelen határozatban foglalt feladatok ellátásának finanszírozását a mindenkori költségvetési 
rendeletben meghatározott összeg biztosítja. 
 
3./ Miskolc Megyei Jogú Váras Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert az 
1./ pontban körülírt szerződés jelen határozat melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és 
az egyéb szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt.  
Végrehajtást felügyelő osztály: Gazdálkodási Főosztály 
 Polgármesteri Kabinet 
Határidő:  1. és 2. pont tekintetében azonnal 
     3. pont tekintetében 30 napon belül 

 
/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 
 
Meghívó szerinti 2. napirend: Javaslat a Miskolci Önkormányzati Rendészet 2019. évi 

munkájáról szóló beszámoló elfogadására 
 
Veres Pál polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell dönteniük, 
melyhez dr. Nagy Ákos képviselő úr módosító indítványt nyújtott be. 
Elsőként a módosító indítványt teszi föl szavazásra. 
 

A Közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
(távol: 3 fő) a módosító indítványt elfogadta. 



 
Veres Pál polgármester: Most szavaznak a határozati javaslatról, a módosító indítvány kapcsán 
meghozott döntésre figyelemmel. 
 

A Közgyűlés 7 igen, 15 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett 
(távol: 3 fő) nem fogadta el az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot. 

 
 
Meghívó szerinti 3. napirend: Javaslat a Közgyűlés utólagos tájékoztatására a 

halaszthatatlan önkormányzati ügyekben meghozott 
polgármesteri döntésekről 

 
Veres Pál polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell dönteniük. 
 

A Közgyűlés 16 igen, 8 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
(távol: 3 fő) elfogadta az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot és meghozta a  

 
114/2020. (IX. 24.) számú határozatot 

 
Tárgy:  A Közgyűlés utólagos tájékoztatása a halaszthatatlan önkormányzati ügyekben 

meghozott polgármesteri döntésekről 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Közgyűlés 
utólagos tájékoztatására a halaszthatatlan önkormányzati ügyekben meghozott 
polgármesteri döntésekről” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 60. §-ban foglaltak 
alapján, tudomásul veszi az utólagos tájékoztatást a Közgyűlés két ülése közötti időszakban a 
halaszthatatlan önkormányzati ügyekben meghozott, a jelen határozat 1-15. számú mellékletét 
képező polgármesteri határozatok vonatkozásában. 
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  azonnal 

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
 
Képviselői indítvány:  Javaslat az éghajlati vészhelyzetről és a Párizsi Megállapodásban 

lefektetett célok eléréséhez szükséges döntések meghozatalára 
 
Veres Pál polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell dönteniük, 
melyhez dr. Nagy Ákos képviselő úr módosító indítványt nyújtott be. 
Elsőként a módosító indítványról döntenek.  
 

A Közgyűlés 9 igen, 0 nem szavazattal, 15 tartózkodás mellett 
(távol: 3 fő) a módosító indítványt nem fogadta el. 

 



Veres Pál polgármester: Most szavaznak a határozati javaslatról, a módosító indítvány kapcsán 
meghozott döntésre figyelemmel. 

A Közgyűlés 17 igen, 0 nem szavazattal, 7 tartózkodás mellett 
(távol: 3 fő) elfogadta az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot és meghozta a  
 

115/2020. (IX. 24.) számú határozatot 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az éghajlati 
vészhelyzetről és a Párizsi Megállapodásban lefektetett célok eléréséhez szükséges 
döntések meghozatalára” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megállapítja, hogy környezeti és 

éghajlati vészhelyzet áll fenn, és kinyilvánítja, hogy feladat- és hatáskörén belül minden 
lehetséges intézkedést meg kíván tenni a veszély elhárítására. 

 
2.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy 

terjesszen elő döntéstervezetet a klímasemlegesség elérése, a környezeti szempontból káros 
támogatások megszüntetése érdekében teendő konkrét lépésekről, különös tekintettel 

 
a.  az önkormányzat tulajdonában álló épületek, valamint a település lakóépületei fűtésének 

korszerűsítésére, 
b.  az önkormányzat tulajdonában álló épületek, valamint a lakóépületek hőszigetelésére, 
c.  az önkormányzat, annak cégei, valamint a településen működő gazdasági társaságok 

tulajdonában álló gépjárművek nulla kibocsátású járművekkel való felváltására. 
 

Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Polgármesteri Kabinet 
Közreműködik:  Városfejlesztési Főosztály 
 Miskolc Holding Zrt. 
Határidő:  2020. december 1. 

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

terjesszen elő döntéstervezetet az éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedésekhez társuló 
szociális intézkedésekre, az igazságos és méltányos átmenet biztosítása érdekében. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Polgármesteri Kabinet 
Közreműködik:  Lakosságszolgálati Főosztály 
Határidő:  2020. december 1. 

 
4.   Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy az 

önkormányzat nevében nyújtson be pályázatot a 2. és a 3. pontban említett intézkedések 
finanszírozásának az Európai Unió forrásai terhére történő támogatására. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Polgármesteri Kabinet 
Közreműködik:  Városfejlesztési Főosztály 
 Miskolc Holding Zrt. 
Határidő:  2020. december 1. 

 



5.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy 
évente nyújtson be jelentést a fenti rendelkezések végrehajtásáról, és tegyen javaslatot az 
éghajlati vészhelyzet elhárításához való hozzájárulás érdekében alkotott döntéseknek a cél 
elérése érdekében szükséges módosítására. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Polgármesteri Kabinet 
Határidő:  minden évben a zárszámadással egyidejűleg 

 
 

 
2. sürgősségi napirend: Javaslat belterületbe vonási kérelmek jóváhagyására 
 
Veres Pál polgármester: Az előterjesztés szerint két határozati javaslatról kell dönteniük. 
Kéri, hogy szavazzanak az I. határozati javaslatról, amelynek tárgya a 01470/11 helyrajzi számú 
ingatlanra vonatkozó belterületbe vonási kérelem jóváhagyása. 
 

A Közgyűlés 16 igen, 0 nem szavazattal, 8 tartózkodás mellett 
(távol: 3 fő) elfogadta az előterjesztés szerinti I. határozati 
javaslatot és meghozta a  

 
116/2020. (IX. 24.) számú határozatot 

 
Tárgy:  A 01470/11 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó belterületbe vonási kérelem 

jóváhagyása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat belterületbe 
vonási kérelmek jóváhagyására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése támogatja a Miskolc 
01470/11 helyrajzi számú, 44788 m2 alapterületű ingatlan belterületbe vonását. A terület 
felhasználási célja Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. 
(VII.6.) önkormányzati rendelet szerint kertvárosias lakózónában kialakuló építési telek. 

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a kérelmezőket értesítse a döntésről. Egyúttal felkéri a Polgármestert, 
hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti ingatlan tulajdonosaival kötendő megállapodás 
előkészítéséről, amely tartalmazza Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének 59/2018. (V.17.) számú határozatában megfogalmazott feltételrendszert. 

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

az 59/2018. (V.17.) számú határozatban foglaltakon túl az ingatlan tulajdonosaival 
kötendő megállapodásban kerüljön kikötésre, hogy a belterületbe vont ingatlanból az 
építési telkek kialakításával egyidejűleg kialakuló útterületet a kérelmező köteles az 
Önkormányzattal egyeztetett és az Önkormányzat által elfogadott tervek alapján, annak 
megfelelően kiépíteni, valamint azt követően az „út” ingatlant az Önkormányzat részére 
térítésmentesen átadni. Az Önkormányzat a felhasználási célt abban az esetben tekinti 
teljesítettnek, amikor az építési telkek kialakításra kerülnek és az építési telkek 
kialakításával összefüggő útterületek a jogszabályokban előírt közművekkel együtt az 
előzetesen az Önkormányzat által jóváhagyott tervek alapján és azokban foglaltak szerint 
megépítésre kerülnek, valamint térítésmentes átadásuk az Önkormányzat részére 



megvalósul. A kérelmező köteles vállalni az „út” ingatlan átadásával egyidejűleg az 
Önkormányzat feladatellátási kötelezettségének növekedéséből adódó költségnövekmény 
50%-ának 10 évre vetített összegének megtérítését.  

 
4. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a 

Polgármestert az ingatlan tulajdonosokkal történő megállapodás jelen, valamint az 
59/2018. (V.17.) számú határozat keretei között történő aláírására, valamint egyéb 
kapcsolódó intézkedések megtételére, továbbá az 1. pont szerinti ingatlan belterületbe 
vonása iránti kérelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalhoz történő 
benyújtására. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő: Az 1. pont tekintetében azonnal. 

Az 2-3. pont tekintetében a határozat meghozatalát követő 8 napon belül 
A 4. pont tekintetében a kérelmező által a szükséges dokumentumok 
becsatolását követően. 

 
 
Veres Pál polgármester: Kéri, szavazzanak az II. határozati javaslatról, melynek tárgya a 60795 
helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó belterületbe vonási kérelem jóváhagyása. 
 

A Közgyűlés 16 igen, 0 nem szavazattal, 8 tartózkodás mellett 
(távol: 3 fő) elfogadta az előterjesztés szerinti II. 
határozati javaslatot. 

 
117/2020. (IX. 24.) számú határozatot 

 
Tárgy:  A 60795 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó belterületbe vonási kérelem 

jóváhagyása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat belterületbe 
vonási kérelmek jóváhagyására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése támogatja a Miskolc 60795 
helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonását. A terület felhasználási célja Miskolc Megyei 
Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII.6.) önkormányzati rendelet szerint  

      hétvégiházas üdülőzóna.  
 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről és a költségek viselésének feltételeiről. Egyúttal 
felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti ingatlan tulajdonosával 
kötendő megállapodás előkészítéséről, amely tartalmazza Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének 59/2018. (V.17.) számú határozatában megfogalmazott 
feltételrendszert. 

 
3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert 

az ingatlan tulajdonosával történő megállapodás jelen, valamint az 59/2018. (V.17.) számú 
határozat keretei között történő aláírására, valamint egyéb kapcsolódó intézkedések 
megtételére, továbbá az 1. pont szerinti ingatlan belterületbe vonása iránti kérelem Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalhoz történő benyújtására. 



 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Vagyongazdálkodási Osztály    
Határidő: Az első pont tekintetében azonnal. 
 Az 2. pont tekintetében a határozat meghozatalát követő 8 napon 

belül 
A 3. pont tekintetében a kérelmező által a szükséges dokumentumok 
becsatolását követően. 

 
 
3. sürgősségi napirend: Javaslat a LIFE IP HungAIRy projekt keretében 

komposztkeretek átadásával kapcsolatos döntések 
meghozatalára 

 
Veres Pál polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozati javaslatról kell dönteniük. 
 

A Közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
(távol: 3 fő) elfogadta az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot és meghozta a  

 
118/2020. (IX. 24.) számú határozatot 

 
Tárgy:  Komposztkeretek térítésmentes használatba adása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a LIFE 
projekt keretében komposztkeretek átadásával kapcsolatos döntések meghozatalára” című 
előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontja szerinti 
helyi környezet- és természetvédelem közfeladat ellátásának elősegítése érdekében 
térítésmentes használatba ad bejelentett miskolci lakcímmel rendelkező természetes 
személyek, illetve az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontja alapján – a törvény erejénél 
fogva – átlátható szervezetnek minősülő, miskolci székhellyel rendelkező jogi személyek 
részére 600 darab vörösfenyő anyagú, lapra szerelt komposztkeretet az igénylőlapok beérkezési 
sorrendje szerint, a rendelkezésre álló mennyiség erejéig. 
 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat vagyonáról és 
vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 17. § b) pontja 
alapján felhatalmazza a Polgármestert az 1. pont szerinti használati szerződés szövegének 
megállapítására, elfogadására, és a szerződés aláírására, valamint annak esetleges módosítására.  
 

3. A 2. pont szerinti szerződésben rögzíteni kell különösen, de nem kizárólagosan: 
a) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata térítésmentes használatba ad az igénylőnek 

ingatlanonként egy darab komposztkeretet; 
b) a jogviszony 3 év határozott időre, de legfeljebb a közfeladat ellátás idejére jön létre; 
c) a vagyontárgyak használatával járó, a használót terhelő, illetve megillető – nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben is foglalt – kötelezettségeket és jogokat, a 
szerződés jogszabályban meghatározott kötelező tartalmi elemeit. 

d) a használó részt vesz egy 45 perces tájékoztatón, ahol a komposztálás jó gyakorlatához 
kap segítséget,  



e) a tájékoztatót követően a komposztkeretet önerőből elszállítják,  
f) a szerződés hatálya alatt rendeltetésszerűen használják a használatukba adott 

komposztkeretet és biztosítják a rendeltetésszerű használat ellenőrzésének lehetőségét. 
 

Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Városfejlesztési Főosztály   
Határidő: Az 1. pont tekintetében azonnal, a 2-3. pont tekintetében 30 

nap 
 
 
4. sürgősségi napirend: Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

 
Veres Pál polgármester: Az előterjesztés szerint egy rendelettervezetről kell dönteniük, 
minősített többséggel. 
 

A Közgyűlés 16 igen, 8 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
(távol: 3 fő) megalkotta a 28/2020. önkormányzati 
rendeletét az Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 
 
5. sürgősségi napirend: Javaslat a Magyar Házak Nonprofit Kft.-vel fennálló 

közművelődési- és közfeladat ellátási szerződéssel 
összefüggésben helyiségbérlet biztosítására 

 
Veres Pál polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell dönteniük. 
 

A Közgyűlés 22 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett (nem 
szavazott: 1 fő, távol: 3 fő) elfogadta az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot és meghozta a  

 
 

119/2020. (IX. 24.) számú határozatot 
 
Tárgy:  a Magyar Házak Nonprofit Kft. részére ingatlanhasználat biztosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a „Javaslat a Magyar Házak 
Nonprofit Kft.-vel fennálló közművelődési- és közfeladat ellátási szerződéssel 
összefüggésben helyiségbérlet biztosítására” című előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése akként dönt, hogy a helyiségek 

bérletéről szóló 19/2011. (V. 18.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján a Magyar 
Házak Nonprofit Kft. részére Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 7. és 16. 
pontjában meghatározott közfeladatok ellátásának elősegítése céljából, - figyelemmel a Magyar 



Házak Nonprofit Kft. és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata között, a Felvidék Ház 
létrehozása és üzemeltetése céljából létrejött közművelődési- és közfeladat ellátási 
megállapodásra - legfeljebb a közművelődési- és közfeladat ellátási szerződés időtartamára, 
75.000,-Ft/hó+ÁFA bérleti díj, valamint az ingatlanhasználattal felmerülő költségek (közös 
költség, közüzemi és rezsi díjak, karbantartási költségek) megfizetése mellett, 6 hónapos rendes 
felmondási idő kikötése mellett bérbe adja a Magyar Házak Nonprofit Kft. részére a Miskolc 
2450/A/25 hrsz.-ú, természetben Miskolc, Rákóczi Ferenc utca 1. szám alatti 19 m2 nagyságú 
helyiséget.  
 

2. A Magyar Házak Nonprofit Kft.-nek a bérleti szerződésben kell kötelezettséget vállalnia arra, 
hogy a közfeladatot az ingatlanban legkésőbb 2020. október hó 31. napjáig megkezdi, továbbá 
annak ellátásáról minden évben szakmai beszámolót készít az Önkormányzat felé a tárgyévet 
követő év május 31. napjáig. Ezen kötelezettségek teljesítésének elmaradása esetén az 
Önkormányzat javára a bérleti szerződés tekintetében az azonnali felmondás lehetőségét kell 
biztosítani. 
 

3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése utasítja a Miskolc Holding Zrt. 
Ingatlangazdálkodási Igazgatóságát, hogy gondoskodjon a bérleti szerződés előkészítéséről és 
megkötéséről.  

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. Ingatlangazdálkodási Igazgatósága 
Végrehajtást felügyelő osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:  az 1-2. pont tekintetében: azonnal 
  a 3. pont tekintetében: legkésőbb 2020. szeptember 30. 

 
4. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése akként dönt, hogy a Miskolc 

Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Házak Nonprofit Kft. között a Felvidék Ház 
létrehozása és üzemeltetése tárgyában létrejött közművelődési- és közfeladat ellátási 
megállapodás kerüljön módosításra, ezzel egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert a 
közművelődési- és közfeladat ellátási megállapodás módosításának az alábbi tartalommal 
történő aláírására és az ehhez kapcsolódó intézkedések megtételére: 

- a hatályba lépésének időpontja, azaz a Felvidék Ház működésének megkezdése legkésőbb 
2020. október 31. napjában kerüljön meghatározásra, és 

-     az 1-4. pontok alapján megkötött bérleti szerződés megléte esetén, feladatellátási helyként a 
Miskolc, Rákóczi u. 2. szám alatti ingatlan földszintjén található 62,5 m2 alapterületű helyiség 
mellett, a Miskolc 2450/A/25 hrsz.-ú, természetben Miskolc, Rákóczi Ferenc utca 1. szám 
alatti 19 m2 nagyságú helyiség kerüljön megjelölésre. 

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály 
Határidő:  az 4. pont tekintetében: a 3. pontban megjelölt bérleti 

szerződés megkötését követően haladéktalanul 
 
 
6. sürgősségi napirend: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Bursa 

Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi 
fordulójához való csatlakozására 

 
Veres Pál polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell dönteniük. 
 



A Közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
(távol: 3 fő) elfogadta az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot és meghozta a  

 
120/2020. (IX. 24.) számú határozatot 

 
Tárgy:  A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi 

fordulójához való csatlakozás vonatkozásában felmerülő feladatok 
 
A Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. 
évi fordulójához való csatlakozására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1./Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójának jelen határozat 1. melléklete szerinti 
Általános Szerződési Feltételek dokumentumban közzétett eljárásrendjét elfogadva csatlakozik a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához, egyben 
felhatalmazza a Polgármestert a pályázathoz kapcsolódó valamennyi dokumentum, különös 
tekintettel a 2. melléklet szerinti nyilatkozat aláírására. 
 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Lakosságszolgálati Főosztály Szociális és Köznevelési Osztály 
Határidő:  azonnal 
 
2./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 
pályázatot jelen határozat 3. és 4. melléklet szerinti tartalommal írja ki. 
 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Lakosságszolgálati Főosztály Szociális és Köznevelési Osztály 
Határidő:  2020. október 5. 
 
3./Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése meghatározza, hogy a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójában 150 fő keret 
erejéig kerüljenek a pályázatok elfogadásra, melyből 130 fő „A” típusú, 20 fő „B” típusú pályázó 
részesülhet 5 000,- Ft/fő/hó támogatásban, jelen határozat 5. mellékletében meghatározott 
szempontrendszer alapján.   
Amennyiben az engedélyezett „B” típusú keret erejéig nem érkezik elegendő számú érvényes 
pályázat, akkor a megmaradó keretszám az „A” típusú pályázatra biztosított keretszámot növeli.  
Egyben felkéri a Polgármestert, hogy a 2021. évi költségvetésbe a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat önkormányzati támogatási összegének pénzügyi fedezetét építse 
be.  
 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: 2021. évi költségvetés elfogadásáig 
 
 
4./Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza az Egészségügyi, 
Szociális és Környezetegészségügyi Bizottságot és a Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és 
Sport Bizottságot, hogy a beérkezett pályázatokkal kapcsolatos döntéseket együttes ülésen hozzák 
meg, jelen határozat 5. mellékletében megfogalmazott bírálati szempontok alapján. 



 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Lakosságszolgálati Főosztály Szociális és Köznevelési Osztály 
Határidő: 2020. november 20. 
 

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
7. sürgősségi napirend: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020-

2024 közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának 
elfogadására 

 
Veres Pál polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell dönteniük. 

 
A Közgyűlés 14 igen, 7 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett 
(távol: 3 fő) elfogadta az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot és meghozta a  

 
121/2020. (IX. 24.) számú határozatot 

 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020-2024 közötti időszakra 

vonatkozó Gazdasági Programjának elfogadása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020-2024. közötti időszakra vonatkozó Gazdasági 
Programjának elfogadására című előterjesztést és a következő határozatot hozza. 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja szerinti át nem ruházható 
hatáskörében eljárva a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának 2020-2024. közötti időszakra vonatkozó Gazdasági Programját.  

 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet 
 Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   azonnal 

 
/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 
 
 
Veres Pál polgármester: Bejelenti, hogy a szavazás végére értek. A napirendi pontokat nem érintő 
közérdekű bejelentések következnek. 
 
 
  



Közérdekű bejelentések, hozzászólások 
 
 
Veres Pál polgármester: Borkuti képviselő úr ügyrendi javaslati szándékot jelez, megadja neki a 
szót. 
 
Borkuti László: Nyilatkozni szeretne arról, hogy a Velünk a Város Frakció nevében támogatják a 
Színház és Filmművészeti Egyetem kezdeményezését és kiállását, ehhez olyan eszközt kívánnak 
használni, amire engedélyt kell kérnie a Közgyűléstől. 
 
Veres Pál polgármester: Az ügyrendi javaslatról szavazni szükséges. Kéri a Közgyűlést, 
szavazzanak az ügyrendi javaslatról. 

 
A Közgyűlés 15 igen, 8 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
(nem szavazott: 1 fő, távol van: 3 fő) elfogadta az ügyrendi 
javaslatot. 

 
Dr. Kovács László: Az elmúlt Közgyűlésen kérdést intézett Polgármester Úrhoz az Árpád utcai 
parkolók ügyében, illetve a 101B busz járataival kapcsolatosan. Polgármester Úrnak megköszöni a 
választ. Elmondja, hogy úgy fejeződik be a válaszadás, hogy az Árpád utcai volt 101B-s 
végállomásánál a pakolókat 2020. szeptember 18-ig helyreállítják. Megjegyzi, ez megtörtént, 
köszöni a segítséget. Ugyanakkor a válaszból nem tudja értelmezni, és így elfogadni se, hogy az 1B-
s busz kimegy már Berekaljára, és úgy fogalmaz a polgármesteri válaszlevél, hogy „az esti, éjszakai 
és kora reggeli közlekedés javítása a meghirdetett garázsmeneti járatok révén javulni fog”. 
Elmondja, hogy ezt nem érzékelik az ottani lakók. A Papírgyár környéki lakók azt egyáltalán nem 
érzékelik, hogy javult volna a buszközlekedés az ő vonatkozásukban. Annak örülnek, hogy 
Berekaljának javult, de a Papírgyár környékén ez továbbra sincs megoldva. 
Sok lakó kereste meg azzal, hogy a FIDESZ-KDNP-s időszakban, 2019-ben, amikor a Kiss Ernő 
utcának az útépítése zajlott, akkor az szeptember 1-jére, iskolakezdésre befejeződött. 
Megkezdődött az Y-híd kialakítása, szerencsére, ott nagyobb tumultusok nincsenek, legalábbis 
olyan mértékben, amelyik a Martintelepre történő közlekedést – egyelőre – korlátozná. Viszont a 
Kis-Hunyad utcának az útépítése, illetve a Szinva ABC-nél történő építkezés – ami már több mint 
egy hónapja zajlik –, valamint a Kossuth utcának az építkezése komoly közlekedési nehézségeket 
okoz. Kérdése, hogy miért nem sikerült ezt szeptember 1-jére, iskolakezdésre befejezni, hogy 
zökkenőmentes legyen az iskolába járás. 
 
Veres Pál polgármester: Írásban kap választ Képviselő Úr. Kiegészítésként elmondja, hogy a 
vezetésnek is célja és érdeke volt, hogy ezek befejeződjenek iskolakezdésre, ebben természetesen 
egyetértenek. 
 
Pakusza Zoltán: Néhány gyakorlati problémát hozott a Közgyűlés elé. Az egyik a Honszerző 
utcának kátyúzása, ami Perecesen egy rendkívül meredek utca, több mellékutcát köt össze, fontos 
közlekedési útvonal. Télen különösen nehéz felmenni rajta, nagy lendület szükséges hozzá. Tele 
van gödrökkel, mindenképp fontos lenne, valamint a Farbaky utcán szintén indokolt lenne a 
kátyúzás. 
Illegális szeméttel kapcsolatban keresték meg lakók a Lauday utcáról, ami szintén Perecesen van. A 
Lauday és Tábor utcánál lévő szakaszon, a lakók elmondása szerint, az elmúlt 3-4 hónapban 
jelentősen megszaporodott az illegális hulladék elhelyezése. Elmondja, hogy addig nem volt 
jellemző, tegnap azonban a helyszínen járt, és jól látható volt, hogy rengeteg illegális hulladék van 
az árokban, ami jelentős részében háztartási hulladék, aminek a sorsát rendezni kellene.  
 



Veres Pál polgármester: Az üggyel foglalkoznak, és írásban kap választ Képviselő Úr, köszöni a 
jelzést.  
 
Bartha György: A napokban derült ki, hogy az elmúlt 9 év Kriza-éra, FIDESZ vezetés kettő 
kamerát és mikrofont szerelt fel a Közgyűlési Teremben, amivel – a mai napig nem tudják –, hogy 
mi volt a céljuk, nem lehet tudni, hogy hol vannak ezek a hang- és képanyagok tárolva, és azt sem, 
hogy mit szolgáltak. Nagy valószínűséggel a képviselők megfigyelése volt a cél, hallgatni, hogy mit 
beszélnek. Ilyenkor felsejlenek neki Demeter Ervin szavai. Kéri Jegyző Urat, hogy tegyenek 
feljelentést ebben az ügyben, mert szerinte ez törvénytelen. Törvénytelen különösen azért – amire 
fel is hívja a figyelmet –, mert nem lehet tudni, hogy a zárt üléseken, ahol az elmúlt 9 évben nagyon 
komoly befektetői anyagok voltak, külön a befektető kért titkosítást és egyéb nyilatkozatokat is. 
Ezeket a kamerákat külön helyről mozgatták, a mai napig titok fedi, hol vannak, az akkori illetékesek 
mélyen hallgatnak róla. Bízik abban, hogy a rendőrségnek lesz lehetősége arra, hogy megkérdezze 
az akkori illetékeseket, hogy miért volt erre szükség.  
 
Bazin Levente Dávid: Egy nyilatkozatot szeretne felolvasni. 
 

- A FIDESZ-KDNP Frakció jelenlévő tagjai kivonulnak az ülésteremből Bazin Levente Dávid képviselő 
felszólalása alatt. - 

 
Bazin Levente Dávid: Az idén 155 éves Színház és Filmművészeti Egyetem egyedülálló kulturális 
és művészeti értékeinek megőrzése érdekében támogatásukkal biztosítják az intézmény hallgatóit 
és céljait. Az 1865-ben alapított SZFE, amely saját előadói színpaddal is rendelkezik, évente 20-nál 
több művészeti területen indít különböző szintű képzéseket. Az oktatók és hallgatók közös 
munkáinak eredményeként számos hazai és nemzetközi díjjal ismerték el. Az elmúlt hónapok 
kormányzati szintű beavatkozásai miatt az SZFE átalakítása veszélyezteti a magas színvonalú, 
eredményes, világszerte elismert szabad munka folytatását. Sőt! Előrevetíti annak ellehetetlenítését. 
Az ezzel szemben fellépő diákok akcióját legitim eszköznek tartják, nemcsak a színművészetin 
elérhető szakmai képzések folytatása, hanem a művészeti kifejezés szabadsága és az intézmény 
autonómiájának megőrzése érdekében is. Erre a kiállásra bíztatnak mindenkit, aki szintén fontosnak 
tartja a szabadságjogok érvényesülését az oktatásban és a kultúrában, valamint az élet megannyi 
területén. Szolidaritást vállalnak az SZFE oktatóival és hallgatóival, kiállnak a magas színvonalú 
oktatás mellett, az intézmény autonómiája mellett, a művészi kifejezés szabadsága mellett.  
Felsorolja, hogy kik írták alá, és szerette volna kérni az ellenzéki képviselőket, hogyha ők is 
fontosnak tartják a magas színvonalú oktatás megőrzését, akkor írják ezt a nyilatkozatot alá. 
Azonban úgy látja, hogy szembe mennek a magyar társadalommal. 
 
Gazdusné Pankucsi Katalin: A 2020. augusztus 28-i közgyűlési ülés közérdekűjében szóvá tett 
néhány dolgot. Megkapta rá a választ, amit nem tud teljes egészében elfogadni, mert a Nádastó 
utcai csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatban nem az történt, ami le van írva. Valóban megvonták a 
képviselői fejlesztési alapjukat, de az jóval később történt, mint ahogy kikerült a pályázatból a 
Nádastó utcai csapadékvíz elvezetés kiépítése. Azt gondolja, ha az éven nem is volt fejlesztési 
alapjuk, de jövőre remélhetőleg lesz. Ígéretet tett az ottani lakosoknak, hogy a csapadékvíz elvezetés 
kiépítésével egyidőben a képviselői keretéből leaszfaltoztatja az utat. Ennek ellenére kivették a 
projektből ezt.  
Tegnap voltak kint Bükkszentlászlón, mert bejelentés érkezett, hogy a Fő út 11., 13., 15. szám alatt 
pereg ki a támfalból a kő, ami azonnali intézkedést igényel. Tudja, hogy minden le van állítva a 
városban – legalábbis ez a visszajelzés jön feléjük –, hogy mégis kérnék, ezt soron kívül javítsák 
meg, mert ha ez a rázkódástól tovább fog peregni, akkor a közlekedés veszélyes lesz, esetleg meg 
is szűnik.  
 



Az Isaszegi utat is szemrevételezte, és ha a télnek így mennek neki, az ott lakók nem fognak tudni 
az utcába bemenni, olyan mértékben károsodott az út, hogy autóval már nem lehet ott közlekedni, 
száraz időben sem.  
Kérdése, hogy a nagy TOP-os projektben, amiben a csapadékvíz elvezetése szerepel, Tapolca miért 
nem került bele. Az Enyedi útra érkezik le több utcának az összes csapadéka, így ott szinte egy tó 
keletkezik, amikor nagyobb mennyiségű eső esik.  
Nagy hiányosság, hogy az éven nincs nagy volumenű zúzalékos útjavítás. Szinte naponta jön több 
e-mail, telefon, hogy már járhatatlanok a zúzalékos utak, mint a Völgy, a Lejtő, a Sás és a többi 
tapolcai zúzalékos út.  
A bükkszentlászlói vis maior pályázattal kapcsolatban az a gondja, hogy még mindig nem indult el 
a közbeszerzési eljárás. Azt tudják, nem rövid idő, amíg az lezajlik. Azt gondolja, hogy december-
január hónapokban nem fogják javítani a patakmedret. Félnek az emberek az esős ősztől, illetve a 
csapadékos téltől. Ott vannak olyan munkálatok, amiket mindenképp meg kellene csinálni, még a 
rossz idő beállta előtt.  
Ezen ügyekben kéri Polgármester Úr segítségét.  
 
Veres Pál polgármester: Válaszában elmondja, hogy a TOP-os pályázatról már sokszor esett szó. 
Ennek a tervezése nem a jelen vezetéshez tartozott, ők már csak rom-eltakarítanak, és a maradék 
forrásból próbálják rendbe állítani, amit lehet. Nagyon sok igény van, amit látnak. A következő 
fejlesztési szakaszban el kezdik összeállítani, illetve már most is állítják össze azt a listát, amiket fel 
kellene újítani. Megadja a szót Főosztályvezető Úrnak a felmerült kérés megválaszolására. 
 
Nagy László: A feltett kérdések közül jó néhányra készültek. A bükkszentlászlói, valamint az 
Isaszegi út problémáival kapcsolatban a Városgazda illetékes kollégái már voltak a helyszínen, 
megkapta a felmérést, és Igazgató Úrral egyeztetve a munkálatokat el is kezdik. Hangsúlyozza, 
tudnak a problémákról  
A Nádastó utca csapadékvíz elvezetése pályázatban ismét beadható, megpróbálják megint, és 
amennyiben sikeres lesz, akkor ezt is megvalósítják. 
A zúzalékos útjavítások még nem értek véget. Igazgató Úrral egyeztetett arról, hogy mely utakat 
lehet még szintén megjavítani az idén.  
A bükkszentlászlói pályázattal kapcsolatban elmondja, hogy kimentek a felhívások. A közbeszerzés 
elindítása megtörtént, és amennyiben sikeres lesz, akkor idén el is kezdik. Abban reménykednek, 
hogy az október időjárás szempontjából megfelelő hónap lesz, és akkor már tudnak dolgozni. 
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni a választ.  
 
Borkuti László: Hosszan tudná sorolni azokat a problémákat, amelyek felvetődnek 
választókerületében. Eddig körülbelül 57 problémát gondoz operatívan választókerületében. 
Nagyon köszöni a Városgazdának és a Városfejlesztési, Városüzemeltetési Főosztálynak, hogy 
ezekre a felvetett kérdésekre szakszerűen és viszonylag gyorsan válaszolnak és keresik a 
megoldásokat.  
Olyan pozitív bejelentést szeretne tenni, ami egy kicsit hozzá is kötődik. 2003-2005. környékén 
sokat dolgozott azért, hogy Miskolc egy turisztikai attrakcióval gyarapodjon, ami a bobpálya 
megépítése volt. A napokban megkereste a bobpálya tulajdonosa, és kérte azt, hogy a sajtó 
nyilvánosságán keresztül tegye közzé azt, hogy 2020. október 1-jétől a bobpályát minden 65 éven 
felüli ingyen látogathatja, ugyanúgy, mint ahogy az autóbuszon közlekedni lehet. Ennek az az oka, 
hogy sokan mennek ki nagyszülők unokákkal, és csak azért van sorban állás, mert nekik is jegyet 
kell venni. Ezen szeretne segíteni a tulajdonos.  
 
 
 



Hegedüs Andrea: Három lakossági kérdésre szeretne ráerősíteni. 
Az egyik, hogy Hejőcsabán a műemlék gyógyszertár mellett volt három bódé, amiből kettő 
lebontásra került, egy viszont nem. Kérdése, hogy miért nem, sorra kerül-e, ha igen, akkor mikor. 
A Csabavezér és a Futó utca közúti szigetén található egy kiszáradt fenyőfa. Szeretné ismételten 
kérni ennek a fának az eltávolítását.  
Az Avas városrész Testvérvárosok útján nagyok sok olyan játékeszköz, játszóeszköz található, 
amely már leamortizált, nem EU szabványos, használaton kívüli. Szeretné ezeknek az eltávolítását, 
lebontását kérni. 
A Petneházy városrész lakói nevében kér a környéken egy teljeskörű kátyúzást. 
 
Veres Pál polgármester: A felvetés megválaszolására Főosztályvezető Úrnak adja meg a szót.  
 
Nagy László: A hejőcsabai bódésor bontása folytatódik, csak most megállt.  
A kiszáradt fával kapcsolatban elmondja, hogy az egész városban folytatnak a Városgazda Kft.-vel 
egy felmérést, hogy mely fákat szükséges kivágni, pontosan azért, hogy egyéb káresemények ne 
következzenek be.  
A játszóeszközök bontása folyamatosan történik, terv szerint. Egy jó része már le is lett bontva, 
valószínű, hogy abba a képviselői körzetbe még nem jutottak el. 
A Petneházy utcával kapcsolatban fel kell mérniük, hogy mit tudnak még ebben az évben a 
lehetőségeikhez képest megtenni. A kátyúzás ott is folyamatosan megy majd. 
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni a választ.  
 
Deák-Bárdos Mihály: A Városgazdához, Igazgató Úrhoz kíván szólni. Körülbelül egy hónapja 
leadott egy kérelmet Lyukó-völgyben az első és második lejárónál történt a kaszálásra, illetve a 
bokrok, fák kiírtására, ami a mai napig nem történt meg. Szeretné, ha ez minél hamarabb 
megtörténne.  
Szeretné kérni, hogy folyamatos legyen Lyukóból az összedepózott hulladék elszállítása. 
Köszönetét fejezi ki a Géza és Gálffy Ignác utca közötti fasor gallyazása miatt. Megjegyzi, vannak 
a városban egyéb szerencsétlen részek. Szeptember elején az Arany János utcában, közterületen egy 
játszótér mellett álló fa le nem gallyazott ágai szó szerint rászakadt egy három gyerekes család 
autójára. Elmondja, hogy a balestet nem előzte meg vihar sem. Ez azért történhetett meg, mert 
nem kezelték elég gondosan. Kérdése Polgármester Úr felé, hogy ki vállalja a felelősséget akkor, 
hogyha a fa súlyos ágai a játszótérre esnek. Van a városnak több olyan része, ahol sok kiszáradt fa 
és ág van. Amennyiben ezek olyan területre esnek, amely balesetet okoz, akkor ki felé lehet 
kárigényért fordulni? 
Kérése továbbá az, hogy minden olyan, a Városgazdához beérkezett bejelentést, amit esetleg 
ellenzéki képviselők adnak, ugyanolyan körültekintéssel fogadják.  
 
Veres Pál polgármester: A felmerült kérdések megválaszolására megadja a szót Igazgató Úrnak. 
 
Osváth Zoltán: Az utolsó gondolattal kezdené, amit Képviselő Úr mondott. A Városgazdában 
nem szoktak különbséget tenni képviselő és képviselő között. Hangsúlyozza, minden képviselőnek 
egyformán próbálják a kívánságát, az igényét végrehajtani.  
Példaként elmondja, hogy a zúzalékos utak karbantartása tekintetében Képviselő Úr 
választókerülete és a tapolcai Kis-kőkötő, Nagy-kőkötő a leginkább karbantartott utakhoz 
tartozott. Négyszer tartották karban azokat az utakat. Az, hogy az eső újra elmosta, egy dolog, de 
minden esőzés után ezeket megcsinálták. 
A szemétszállítással kapcsolatban elmondja, hogy amint kapacitásuk lehetővé teszi, természetesen 
elviszik. 



Az, hogy az említett terület a kaszálásból kimaradt – emlékszik az e-mailre – nem volt szándékos. 
Megvizsgálja, hogy hol tart a dolog. 
A fákkal, gallyakkal kapcsolatban elmondja, hogy Miskolc fával egy nagyon jól ellátott város. A 
Városgazda a bejelentések kapcsán – amiket kapnak – folyamatosan vizsgálja, hogy melyik fák 
vághatók. Tavasszal volt egy kis vélemény differencia a „zöldekkel”, aminek a kapcsán figyelembe 
veszik a „zöldeknek” a fészkelésekkel és egyéb tevékenységekre vonatkozó érveiket. Minden egyes 
fakivágás előtt megnézik, hogy az vágható-e vagy sem. Amennyiben egy egészséges fáról szakad le 
valami, az a baleset kategóriája, és azt nagyon nehéz megjósolni előre. Ezt sajnos nem tudják 
elkerülni, a kollégái folyamatosan járnak, vizsgálják. Ezúton is mindenkit kér, hogyha ilyet lát, 
tapasztal, azonnal jelentse be. Bármi, ami élet- és balesetveszélyes fa, azt azonnal kivágják. Ami 
pedig olyan, hogy esetleg ráér, annak a vizsgálat után eldől a sorsa, és vagy ők, vagy a közbeszerzést 
elnyert vállalkozó kivágja.  
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni a választ.  
 
Dr. Nagy Ákos: Elhangzott ma a közgyűlési ülésterembe elhelyezett kamarák kapcsán egy felvetés. 
Szintén arra bíztatja a város vezetését, és azt kéri, hogy minden eszközzel vizsgálja meg a kamerák 
telepítésének és felhasználásának jogszerűségét. Ugyanakkor azt is kell kérje a város vezetésétől, 
hogy ahol eredmény van, például a Hírközlési Hatóság vonalán, esetleg az Adatvédelmi Biztos 
vonalán, teljes egészében tegye közzé az állásfoglalásokat és nyilatkozatokat. Se álomfejtésre, se 
lebegtetésre, se mindenféle buta kérdés feltételére nincs szükség. Magyarországon azért vannak a 
hatóságok, hogy kiderüljenek, hogy történ-e jogosulatlan felszerelés, felhasználás, esetleg 
bűncselekmény. Arra kéri Polgármester Urat, hogy minden eszközzel derüljön ez ki, és a 
közvéleményt, a miskolciakat minden fórum döntéséről maradéktalanul tájékoztassa.  
 
Molnár Péter: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése nem egész egy hónappal ezelőtt, augusztus 
28-án ülésezett, és számtalan súlyos és húsbavágó döntést hozott meg a Közgyűlés, illetve annak 
baloldali többsége. Egyrészt gondol a költségvetési megszorításokra, másrészt a miskolci 
lakásbérletekkel kapcsolatos döntésre. Elmondja, hogy egy önkormányzati rendelet módosítására 
került sor, amit akkor a FIDESZ-KDNP Frakció képviselői kritikával illettek, elmondták 
problémáikat, aggályaikat, kifejtették, miért nem tudták támogatni az előterjesztést, amit a baloldali 
városvezetés teljes egészében megszavazott. Azok a miskolciak, akik a miskolci önkormányzati 
bérlakás állományban élek és laknak, a hírekből tájékozódtak, vagy nem is olvasták még az 
információt, hogy ez egészen pontosan mit jelent majd a számukra. Főként tegnap robbant a 
bomba a választópolgárok részéről, érkezhetnek a panaszos megkeresések és felháborodások, 
ugyanis kézhez kapták a miskolci önkormányzati bérlakásban lakók azokat a leveleket, amelyben 
arról tájékoztatja őket a Miskolc Holding, hogy a következő hónaptól milyen megemelt bért kell 
fizetniük, illetve, hogy januárt 31-ig a legtöbb esetben több százezer forintos óvadékot kell 
kifizetniük. Tegnap egy néni kereste meg, hogy nem fogja tudnia ezt a közel 300 ezer forintos 
óvadékot kifizetni, amit most rá kirótt a baloldali városvezetés. Tömegével érkeznek ezek a 
panaszos megkeresések. Azért szerette volna ezt most itt elmondani, hogy ezt Miskolc 
Közgyűlésének baloldali többsége döntötte el, egy önkormányzati rendelet módosításával. Az a hír 
is járja, hogy a panaszos betelefonálóknak olyan homályos választ adnak, hogy itt valami 
kormányzati döntésről van szó. Hangsúlyozza, szó nincs erről. Kiemeli, Miskolc 
Önkormányzatának baloldali többsége döntött úgy, hogy megemeli a lakások bérleti díját, és ennek 
isszák sajnos a levét.  
 
Veres Pál polgármester: Megállapítja, hogy nincs több felszólalásra jelentkező képviselő. 
Bejelenti, hogy a mai Közgyűlés végére értek. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a következő ülésükre 
előre láthatólag 2020. október 29-én kerül sor. Bizakodnak abban, hogy a járvány súlyosabb 
következményeket nem ró a városra. Kér mindenit, hogy vigyázzon magára, vigyázzanak egymásra. 



Miskolc város vezetése még a kormányzati döntések előtt meghozta azokat a szigorú 
intézkedéseket, amik egyértelműen a lakosság védelmét szolgálják, illetve a legkiemeltebb 
veszélynek kitett csoportok védelmét elősegítik. Kér mindenkit, tartsák be ezeket a szabályokat, 
mint a távolságtartás, maszkviselés, idős otthonok látogatásának tilalma. Természetesen igyekeznek 
megadni minden segítséget a további intézkedések során valamennyi miskolci lakosnak.  
Vigyázzanak egymásra, jó egészséget kíván mindenkinek. 
Megköszöni mindenki munkáját. Az ülést 13 óra 13 perckor bezárja.  
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