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Veres Pál polgármester: Köszönti a Közgyűlés mai ülésén megjelent vendégeket, érdeklődőket, 
a nemzetiségi önkormányzatok elnökeit, a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzati gazdasági 
társaságok és intézmények, valamint az elektronikus és az írott sajtó képviselőit, Képviselőtársait. 
Külön köszönti Miskolczi István rendőr alezredes, kapitányságvezető urat, Lipták Attila tűzoltó 
dandártábornok urat, Dócs Róbert tűzoltó ezredes, kirendeltségvezető urat, Bajnok István tűzoltó 
alezredes, tűzoltóparancsnok urat. 
Bejelenti, hogy a Testület 28 tagja közül a jelenléti ív szerint megjelent 23 fő. Megállapítja, hogy a 
Közgyűlés határozatképes, az ülést megnyitja. 
A Közgyűlés elején szeretne beszámolni néhány gondolatban egyrészt az elmúlt hónap 
eseményeiről, másrészt kis tájékoztatást szeretne adni gazdaságfejlesztési ügyekben. Úgy gondolják, 
hogy most egy olyan pillanathoz érkeztek, ahol ezt érdemes megismertetni.  
Az elmúlt Közgyűlés óta igen mozgalmas és azt gondolja sikeres, valamint örömteli időszakot 
élhettek át. Az örömteli és felszabadult eseményeket sorolva meg kell említenie május 1-jét, ahol 
egy hihetetlenül sikeres, nagy létszámú majális volt a Majális parkban. A miskolciak nagyon 
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kedvelték, az időjárás is kedvezett. Nagyon sikeres rendezvény volt, amit szeretnének a következő 
évben is ugyanilyen módon megtartani. Tudják, hogy egy-két apró probléma volt, mint például a 
kijutás. Nagyon sokan gépkocsival érkeztek, és ismert a Majális park befogadóképessége. Erre a 
következő évben megoldást fognak találni. Mindesetre az a kedv és szándék, amivel a miskolciak 
május 1-jén megjelentek a Majális parkban, igazán örömteli.  
2022. május 6-8. között került sor a Miskolci Ötletmaratonra, ami egy olyan közösségi esemény 
volt, ahol megelőzően kértek ötleteket, melyekből kiválasztotta egy zsűri azt a 6-ot, amelynek a 
kidolgozását vállalták az ötletgazdák, illetve szerveztek hozzá csapatot. Ez a 6 ötlet igazán vegyes 
volt, mert volt benne olyan, ami egy elfeledett vagy újraélesztett gyakorlatot szeretne a városrészi 
központok használatával, és a városrészek közösségi életének felélénkítésével. Egészen fiatalos 
skeet és kerékpáros egyesület működtetéséig. Egy rendkívül jó hangulatú, igazán friss és jó ötleteket 
adó rendezvény volt, aminek folytatása van, hiszen képzéseken vesznek részt, ezeket az ötleteket 
kidolgozzák, és egyrészt a város, másrészt az egyéb felajánlók pénzbeli, anyagi támogatással is 
segítik az ötletek megvalósítását. Ezekről majd beszámolnak részletesen a későbbiekben, ha ez 
megvalósul.  
Folytatódott az az irány, hogy befektetők keresik meg a várost, nagyszámban. El tudja mondani, 
hogy 2022. május 15-ig 29, tavalyi évben 60 megkeresés volt. A 2020-as év szerényebb eredményei 
után, ahol körülbelül 40-en voltak itt a városban, ismét megjelentek a befektetők, egyre nagyobb 
igényekkel, ami vonatkozik mind a területre, mind az energiára. A legutóbbi befektetés is egy olyan 
mértékű beruházás, amely abszolút országos és kiemelt gazdasági lehetőségként nyilvánul meg. 
Remélik, hogy ezeket a területeket választják, de erről majd a későbbiekben szeretne pár szót 
mondani. 
Nagy öröm volt számukra, hogy május 11-én két év után ismét ünnepelhettek. Ünnepelhették 
városukat, ezt a fantasztikus várost és polgárait. Azt gondolja, hogy az a nap, annak ellenére, hogy 
hétköznapra esett, a városlakók számára valóban ünnep volt. Ünnepi volt a Közgyűlés a 
Kamaraszínházban. Kicsit sajnálja azt, hogy a Fidesz-KDNP képviselői közül nem látott az 
ünnepségen résztvevőket. Ezt követte a fantasztikus gálaest, a 70 éves Állami Népi Együttes előtt 
is tisztelegve valóban egy másik siker volt ezen a napon. Szerették a miskolciak, és várják is, hogy 
ünnepeljék a várost.  
Szintén ezen a napon érkezett meg a testvérváros, Aschaffenburg küldöttsége, Polgármester Úr 
vezetésével. Egy szép, gazdag programot állítottak össze számukra. Rendkívül sok információ 
hangzott el mindkét oldalról. Úgy gondolja, sokat gazdagodott ezáltal mindkét város, a küldöttség 
– úgy vették észre – nagy megelégedettséggel távozott. Kaptak meghívást tőlük Aschaffenburgba, 
testvérvárosi látogatásra. Egy rendkívül jó hangulatú, közvetlen tanácskozás volt. 
Ennek a hétnek a végén került sor a Borangolásra, ami szintén, talán soha nem látott tömegeket 
mozgatott meg. Mindkét napon nagyságrendileg tízezer ember látogatott ki a rendezvényre, amely 
fantasztikus programokkal, nagyon jó hangulattal bírt. Igazán jól érezte magát, mikor felment, és 
látta a hegyen, hogy milyen sokan vannak és milyen felhőtlen, vidám hangulattal.  
Sűrű hét volt, melynek a végén a Tour de Hongrie utolsó szakaszának indulása volt innen. Azt 
gondolja, annál nagyobb dicséretet nem kaphattak, mint az induláskor, egyrészt a szervezőktől, akik 
hihetetlen megdicsérték azt a nagy odafigyelést és vendégszeretetet, amivel fogadták őket. Valamint 
a televíziós közvetítés, amelyet nemcsak Magyarországon, hanem máshol is láthattak, megmutatta 
igazán Miskolc szépségét. Az büszkeségre ad okot, amikor a lillafüredi tó fölött szállt a helikopter, 
megmutatta a tavat és a Kastélyszállót, és ekkor azt mondta Knézy Jenő, hogy ezért az egy snittért 
is érdemes volt ezt az egész versenyt végig közvetíteni. Szuperlatívuszokban beszéltek Miskolcról, 
és valóban megmutatták a szépségeit.  
Átadták azon a héten a várva várt futókört, ami a Népkert fejlesztésének egy jelentős állomása. 
Természetesen a Népkert fejlesztését folytatni kívánják, ha a megfelelő források majd rendelkezésre 
állnak. Bíznak abban, hogy ezeket a forrásokat a TOP Plusz, vagy valamilyen más pályázati keretből 
meg tudják szerezni, és így azt a sok-sok ötletet, ami elhangzott már a parkkal kapcsolatban, és az 
a sok-sok aktivitást, ami megnyilvánult, remélik, hogy valóban meg is tudják valósítani. Egy hétre 
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rá a futókörök napján adták át igazán hivatalosan, olyan értelemben, hogy valóban használhatták a 
futókört. Ekkor volt egy sportág választó is, amely szintén nagyon népszerű volt az érdeklődők 
körében. Most nem sikerült megnyerni ezt a nemes vetélkedést a 16 város között, de bízik abban, 
hogy a jövő évben még jobb szervezéssel sikerül majd ezt a futókörök napján megnyerni.  
Szintén múlt hétvégén került sor egy fantasztikus rendezvényre a Miskolci Egyetemen, a város és 
az Egyetem közös megvalósításában a Magyar Egyetemisták, Főiskolások Országos Bajnokságának 
a döntőjére 2022. május 19-22. között. Első ilyen alkalom volt, hogy egy helyszínen, egy városban, 
egy egyetemen valósították meg a döntőt. Egy fantasztikus sportkonferenciával párosult ez a 
rendezvény. Azt gondolja, hogy a sportközélet, sportdiplomácia szempontjából kiemelkedő volt, a 
magyarok legnagyobbjai voltak jelen, olimpikonokkal. Nagyon jó minősítést kapott elsősorban a 
Miskolci Egyetem, de a város is ennek a rendezvénynek a megszervezéséért.  
2022. május 21-én került sor Kassa-Miskolc IV. Ultramaratonra, ahol kiváló futóidőben 
fantasztikus teljesítmények születtek. Ismét bizonyították azt, hogy a két város képes közösen 
rendezni ilyen méretű rendezvényeket. Ide ellátogatott Alpolgármester Asszony, illetve 
Alpolgármester Úr volt Kassán, az indításnál. Így nemcsak a futásról, hanem egyéb 
rendezvényekről is egyeztettek, közös együttműködésről. Reményeik szerint folytatódik a két város 
nagyon jó kapcsolata.  
Szintén május 21-én, a Magyar honvédelem napján avatták fel hivatalosan a Sassy Csaba teret a 
tizeshonvédek tiszteletére is. Ez is egy méltó ünnepe volt a magyar honvédelemnek, illetve tisztelgés 
a tizeshonvédok előtt.  
Nagy tisztelettel köszöni mindazoknak, akik ezeket a rendezvényeket összerendezték, 
megszervezték, ott voltak és odafigyeltek mindenre. Nagyon sokan voltak, így mindannyiukat nem 
tudja felsorolni, de őszinte tiszteletét és köszönetét fejezi ki valamennyi miskolci nevében is.  
Örömteli esemény volt még az elmúlt hetekben az, hogy kihirdette az Európai Unió a 
klímasemleges és intelligens városok 2030-ig való megvalósítását célzó uniós küldetés nyerteseit. 
377 város pályázott Európában, ebből 100-at választottak ki. Nagy megtiszteltetés és öröm 
számukra, és talán eddigi munkájuk elismerése is, hogy bekerült Miskolc is. Ezen 100 város feladata 
a klímastratégia kidolgozása és megvalósítása, a klímasemlegesség és intelligens város kialakítása. 
Megköszöni mindazok munkáját, kiemelve Alpolgármester Asszonyt, valamint azoknak, akik ennek 
a pályázatnak az előkészítésében részt vettek. Ez azt jelenti most, hogy munkájuk lesz, mégpedig 
az, hogy egy olyan stratégiát dolgozzanak ki, amelyet 2030-ig meg tudnak valósítani. Ehhez a 
stratégiához kapnak forrásokat, egyrészt közvetlenül a stratégiai elemek megvalósításához. Terveik 
szerint az ősz elején ez a stratégia, akcióterv összeáll. Utána pedig nyílnak meg olyan pályázati 
források, amelyek ennek a 100 városnak lesznek kiírva, ahol komoly beruházásokat, fejlesztéseket 
lehet végrehajtani. Az is örömteli, hogy ezt nemcsak a város, az Önkormányzat kapja, hanem a 
városban működő intézmények, cégek. Városkörnyéki is lehet az a cég, ami ezt a célt megvalósítja. 
Azt gondolják és remélik, hogy 10 milliárd forintos nagyságrendű forrást sikerül ide allokálniuk 
ebből a pályázatból.  
Ezek voltak az örömteli események, és ahogy említette is, a befektetői megkeresések tovább 
folytatódtak a város irányába. Azt gondolják, azzal, hogy Debrecen ipari parki kapacitása betelt, 
illetve ott a nagy beruházások már folynak, felértékelődött Miskolc város olyan értelemben is, hogy 
egyrészt a beszállítói befektetők, másrészt az egyéb területen működő befektetők keresik fel a 
várost. Természetesen látszik is az, hogy a megkeresések jelentős részében az autóipar, tehát 
járműipari beszállítók, illetve most megjelent akkumulátor és akkumulátor alkatrész ipar a 
meghatározó, de számtalan más megkeresés is volt.  
Kéri, engedjenek meg neki néhány gondolatot és kivetítést arra vonatkozóan, hogy hol tartanak 
most jelen pillanatban a városban.  
 
 

Polgármester Úr a tájékoztatóját projektoros kivetítéssel prezentálja. 
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Veres Pál polgármester: Egy kivetítéssel kezdi, mely kapcsán beszámol arról, hogy hol tartanak 
jelen pillanatban az iparterület fejlesztéssel, és mik azok a területek, amin nekik majd előre kell lépni 
és miben szeretnének haladni. Ipari parkok és iparterületek Miskolcon kapcsán mutat néhány slide-
ot. Az egyik a régen északi, mostani hivatalos nevén Mechatronikai Ipari Park, amelyet 2020-ban 
egy 14,4 hektár visszavásárlásával nyitottak meg újra az érdeklődők előtt. Egy cég vásárolt meg 
területet, de nem tudta megvalósítani a beruházást, így ebből a területből 8 hektárt értékesítettek a 
Chervon Autó részére, a 6,2 hektáros Lufthansa területet is visszavásárolták, így ki tudtak ajánlani 
további 6,2-6,4 hektárt, amit értékesítettek is. Módosították a szabályozási tervet, és elindultak a 
befektetések. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy nincs további értékesíthető ingatlan a Mechatronikai 
Ipari Parkban. Megjegyzi, a Repülőtér területe is értékesítésre kerül. A Chervon Autó bejelentette, 
hogy a 8 hektáron megvalósul ez a most 50 millió eurós beruházás, ami 26 ezer négyzetméter 
gyártóüzemet jelent, körülbelül 138 munkahellyel. Már bejelentették, pedig még el sem készült az 
I. ütem, hogy a II. ütemben 100 millió eurós beruházással egy újabb 26 ezer négyzetméteres 
gyártóüzemet állítanak majd fel, és ebbe plusz 122 munkahelyet teremtenek, elsősorban miskolci, 
Miskolc környékiek számra, valóban XXI. századi színvonalon. A Chervon Autó egy kínai 
tulajdonú autóipari beszállító, amely Kínán kívüli első és eddig egyetlen gyárát itt, Miskolcon hozza 
létre. Ez egy nagy konszern, fantasztikus teljesítményekkel. Remélik, hogy itt is megvalósulhat ez a 
beruházás sikerrel. Jelen pillanatban az I. ütem épületei készülnek. Remélik, hogy néhány hónapon 
belül még látványosabb képeket láthatnak.  
Újabb beruházás települt a Mechatronikai Ipari Parkba, az említett 6,4 hektár ipari parki területre. 
Ezt egy gyártó és logisztikai bázis létrehozására értékesítették, a fejlesztést két ütemben valósítják 
meg, az I. ütemben 19 ezer négyzetméteres csarnokot. Jelen pillanatban már építési engedéllyel 
rendelkeznek. Itt a befektető is megvan, aki ezt hasznosítani fogja.  
A Déli Ipari Park kapcsán elmondja, hogy 2020-ban megkapták a tudományos és technológiai ipari 
park címet, de 2022-től hivatalosan Miskolci Déli Technológiai Park néven tartják nyilván ezt a 
területet. Néhány értékesítést sikerült itt is végrehajtani. Az Épfer részére egy kisebb területet, illetve 
a Xanga Group részére egy 6,2 hektárt, valamint a Metal Shredder részére 2,3 hektárt értékesítettek. 
Jelen pillanatban ott 20 hektár van, ami még értékesíthető. Megjegyzi, ez is előkészítés alatt áll, 
hiszen az érdeklődők megvannak. Az a probléma, hogy van ott egy Inpark-os terület, ami 85 hektár, 
ami állami kezelésben van. Sajnos ebben az Inpark-os területben továbbra sem sikerült értékesíteni 
egyetlen négyzetmétert sem. Az a bizonyos megkeresés, amit az előbb említett, erre a területre 
vonatkozott, szinte az egész területre szükség lenne. Bíznak abban, hogy végre értékesítésre 
kerülhet ez a rendkívül értékes terület. A vezetés szeretné azt is, hogy közösen az Inpark-kal, sokkal 
szorosabban együttműködve, akár a város kezelésébe is kerülhetne ez a terület, és reménykednének 
abban, hogy talán sikeresebben tudnák értékesíteni. Ahogy említette egy 6,2 hektáros területen a 
Déli Technológiai Ipari Parkban egy logisztikai inkubátor építése történik, több ütemben, az I. ütem 
egy 5 ezer négyzetméteres csarnok. Együttműködik a befektető a Xanga Csoporttal, a Miskolci 
Egyetemmel, és bejelentette azt, hogy további fejlesztéseket tervez. Itt is arról tud beszámolni, hogy 
a szerkezet épül, és reményeik szerint néhány hónapon belül maga a csarnok rendelkezésre áll. Ez 
egy hiánypótló beruházás, hiszen egyre több olyan cég jelenik meg, amely csarnokot vagy félkész 
csarnokot kér, amelyet a saját céljaira tud befektetni, használni. Ez azt jelenti, hogy lerövidült az a 
megvalósítási időszak, amivel a befektetők ide érkeznek. A városnak erre kell majd előkészülni, 
hogy akár félkész, akár kész csarnok, iroda kapacitást is ki tudjanak ajánlani a városból, ebbe az 
irányba kell fejleszteniük.  
Szintén a Déli Technológiai Parkban a Shredder Csoport hoz létre egy üzemet 2,3 hektáron, ami 
elektronikai alkatrészekből nyeri ki a még használható alapanyagokat. Ez szintén a körforgásos 
gazdaságot segíti.  
A duális képzésre vonatkozó megállapodás aláírásra került a Miskolci Egyetem két karával. Ahogy 
már említette többször is, a Miskolci Egyetem kulcsszerepet játszik abban, hogy a befektetők ide 
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érkezzenek. Rugalmas, jó minőségű képzéseivel tudnak igazán érvelni a befektetők előtt, és a példa 
úgy mutatja, sikerrel.  
Infrastrukturális fejlesztésekre szükség van még az ipari parkok esetében. Az északiban a TOP 
keretből szeretnének még infrastruktúrát fejleszteni, összekötő utakat, hogy feltárható legyen az 
ipari park teljes területe egyrészt a szállítás, másrészt a közösségi közlekedés számára, hogy a 
munkavállalók minél jobban, egyszerűbben jussanak el a munkahelyükre. Ez 100%-os intenzitású, 
50,5 millió forintos beruházásból valósul meg. A Déli Technológiai Ipari Parkban szintén 
infrastrukturális fejlesztés következik, utakat szeretnének kialakítani, hogy az ipari park teljes 
területe feltárható legyen szintén hasonló okok miatt, mint a szállítás és a munkaerő közlekedése 
szempontjából is. Közbeszerzési eljárások vannak, melyek kapcsán mutat néhány diát, hogy milyen 
fejlesztéseket céloz ez a bizonyos infrastrukturális fejlesztés a Déli Ipari Parkban. Szintén itt, a 
Bogáncs utca környékén, az ipari parki területen néhány évvel ezelőtt az fogadta őket, hogy értékes 
ipari területekre egy illegális szemétlerakás történt. 1200 tonna, mintegy 1320 köbméter szemetet 
szállítottak el. De már tudják várni arra a bizonyos szabadterületekre a befektetőket. Reményeik 
szerint ez is hamarosan megtelik. Gyakorlatilag alig tudnak már kiajánlani megfejlesztett ipari parki 
területeket. Néhány számot is mutat, hogy milyen áron értékesítettek, illetve vásároltak vissza, és 
ebből milyen forrásokat tudtak előteremteni, amiket természetesen szintén gazdaságfejlesztési 
célokra fognak fordítani. 
Fejlődik a város ilyen tekintetben, ahogy mondta is, a gazdasági befektetők számára értékes lett a 
város újra. Azt gondolja, hogyha ezt az irányt folytatják, és sikeresek lesznek gazdaságfejlesztésben, 
akkor megerősödhet a város infrastrukturálisan és gazdasági szempontból is. Megköszöni a Miskolc 
Holding Gazdaságfejlesztési Igazgatóság munkáját, amivel ezeket az eredményeket elérte. 
Rendkívül pozitív a megítélése Miskolc városának és a Miskolc Holdingnak a befektetők körében. 
Ezek valóban örömteli események, amelyek az elmúlt időszakhoz köthetők. Fontosnak gondolta, 
hogy tájékoztassa erről a Közgyűlést, illetve a miskolciakat.  
 
Az örömteli percek után sajnos szomorú kötelességének tesz eleget, amikor tájékoztatja a 
megjelenteket, hogy az elmúlt közgyűlés óta a város két ismert és neves személyisége távozott. 69 
éves korában rövid, súlyos betegségben elhunyt Farkas László okleveles építőmérnök, az FK 
Raszter Építő Zrt. vezérigazgatója. Életének 77. évében csendesen elhunyt Dr. Majoros Györgyné 
aranydiplomás közgazdász-tanár, aki 22 éven át volt a Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola 
igazgatója. 
Kéri, hogy egyperces néma felállással emlékezzenek meg Róluk. 

 
(megemlékezést követően) 

 
Veres Pál polgármester: A vonatkozó jogszabályi előírások alapján tájékoztatja a Közgyűlést, 
hogy az elmúlt közgyűlés óta nem volt szabadságon. 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 30.§ (2) bekezdése 
alapján tájékoztatja a Közgyűlést, hogy Hegedűs Andrea képviselő asszony 2022. május 19-én 
összeférhetetlensége kapcsán benyújtotta a nyilatkozatát arról, hogy 2022. május 28. napjával 
lemond a települési önkormányzati képviselői tisztségéről. További országgyűlési képviselői 
munkájához sok sikert és jó egészséget kíván. Képviselő Asszony jelezte, hogy szólni kíván, 
megadja neki a szót. 
 
Hegedüs Andrea: Azért kért szót a mai napirend előtt, mert szeretne tájékoztatást adni arról, hogy 
április 25-én felvette országgyűlési mandátumát. 2022. május 2-án az Országgyűlés ünnepi alakuló 
ülésén letette az esküt hazája és városa képviseletére. Ez azt jelenti, hogy összeférhetetlen. Ez a szó 
kicsit humoros, viszont nagyon sokan megkérdezték tőle, hogy ez miről is szól. Három feladatot 
egyszerre nem vihet, ezért lemondott már, illetve nem folytatja tovább, felfüggeszti tanári munkáját 
a közoktatásban, és a héten megszünteti az összeférhetetlenséget, vagyis lemond egyéni 
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önkormányzati mandátumáról. Arra is kéri viszont a választópolgárokat és a Velünk a Város 
Frakció képviselőit és a 3. választókerületben élőket, az ott választókat, hogy támogassák a 
Demokratikus Koalíció önkormányzati jelöltjét a várhatóan szeptemberre kiírt időközi választáson. 
 
 

A beszéd közben a Fidesz-KDNP Frakció tagjai elhagyják az üléstermet. 
 
Hegedüs Andrea: Mindezt azért teszi és kéri, mert a 3. számú választókerület kapcsán szeretné, 
ha nem maradna gazdátlanul erre az időre. Megbeszélte Polgármester Úrral, hogy az ez évi ütemterv 
szerint legyenek a képviselők gazdái ennek a választókerületnek, amíg az időközi választás 
várhatóan szeptember végén – ahogy a Petőfi-vers címében is szerepel – megtörténik. Garanciát 
szeretne arra vállalni a választók nevében is, hogy zökkenőmentes legyen az ott zajló munka, ami 
elkezdődött 2,5 évvel ezelőtt, és ami folyamatba lett helyezve ebben az időszakban, 
zökkenőmentesen folytatódjon. Nem fogja feladni azt az álmát, hogy egy demokratikus, szabad, 
európai Magyarországon éljenek. A Demokratikus Koalíció tagjaként olyan Magyarországot 
szeretne, amely nem a Fideszé, és pár oligarcháé, hanem mindannyiuké, az európai magyaroké. 
Amíg a Demokratikus Koalíció működik, és a velük a szimpatizáló közösség, ők nincsenek egyedül. 
Megígéri, hogy a Fidesz és a NER elleni küzdelemben minden törvényes eszközt használni fog, és 
nem teszi lábhoz a fegyvert csupán azért, mert sokan úgy gondolták, hogy a narancs kívülről még 
mindig egészségesebbnek látszik. Képviselni fog mindenkit, aki változást akar, és aki megszenvedte 
a Fidesz elmúlt 12 évét, és várhatóan félelemmel néz a következő Fideszes időszak elé. Mindenkit 
képviselni szeretne, aki keserves árat fog fizetni az esztelen osztogatásért, a kampányban kiszórt 
ezer milliárdokért. Az államadósság majdnem a duplája a 2010-esnek. Az élelmiszer árak olyan 
magasak, hogy kiverik lassan a biztosítékot. Az országban több évtizede nem volt ekkora infláció, 
sőt, ez már stagfláció, ami olyan kifejezés, amit meg kell tanulni, súlyosabb, mint az infláció. A 
Kormányinfón elhangzottak szerint brutális adóemelések és megszorítások jönnek. Sajnos, ezt már 
érezni. A tegnapi bejelentések alapján is, ami elhangzott, olyan megszorítások érkeznek, amire jobb, 
ha felkészülnek. Feladata, hogy képviselje azokat a választókat a Parlamentben, akik rájuk szavaztak, 
hiszen közel 1 millió 900 ezer ember erre adott felhatalmazást. Eddig sem hagyta cserben a 
választókat, azután sem fogja. Szülővárosa – lehetőségeihez mérten – számíthat rá. Szoros 
kapcsolatot kíván fenntartani a miskolci városvezetéssel, önkormányzati képviselőtársaival, hiszen 
Nagy-Miskolcot és környékét képviseli. Kapcsolati tőkét szeretne kialakítani és kiépíteni minden 
szinten, hogy városáról helytálló, igazi problématérkép készüljön, és ezeket a problémákat a 
Parlamentben képviselni fogja, és tolmácsolni fogja folyamatosan az ottani kormánytagoknak. Ha 
már Kormányt említ, minősíti a kormánypárti képviselőket, hogy kivonultak az ülésteremből. A 
Kormány által az önkormányzatoktól elvont források visszaadására rendszeresen emlékeztetni 
akarja a két Fideszes egyéni országgyűlési képviselőt. Luxusberuházások helyett – hiszen ebben volt 
része Miskolcnak – végre a hétköznapok nehézségeire keressék a megoldásokat. A kampányígéretek 
betartását – mely reméli, nemcsak annyiból áll, hogy „Folytatjuk!” – pedig folyamatosan nyomon 
fogja követni. A következő négy évben mindent megtesz azért, hogy leváltsák a Fideszt és újra egy 
demokratikus Magyarországon éljenek. Ezért kitartó lesz, kritikus és alapos. Nyitott szemmel fog 
járni, a korrupciót tűzzel-vassal irtani fogja. Megjegyzi, éppen a napokban hallott egy olyan 
kijelentést, hogy az országban, hazájukban a korrupció olyan, mint az illegális hulladék, 
újratermelődik. Sokat lesz az emberek között, mint eddig is, mert az ő igényeikre, elvárásaikra 
szeretne építeni. A város vezetőinek, a képviselőtársaknak pedig sikeres, eredményes munkát kíván 
a jövőben! Ne felejtsék, mindannyiuk figyelmébe ajánlja, csakis Miskolc számít! 
 
Veres Pál polgármester: A sürgősségi előterjesztések napirendre tűzésével folytatják munkájukat. 
Az SZMSZ 20. szakasz (5) bekezdése alapján az alábbi javaslatokat teszi. 
 

A Fidesz-KDNP Frakció tagjai visszatérnek az ülésterembe 
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1. sürgősségi napirend – nyílt ülés:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

fenntartásában működő Miskolci Integrált Óvodai 
Intézmény alapító okiratának módosítására és a 
kapcsolódó intézkedések megtételére 

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

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 17 igen, 3 nem szavazattal, 0 
tartózkodás (nem szavazott: 4 fő, távol: 4 fő) mellett a 
sürgősségi indítványt a nyílt ülés napirendjére felvette. 

 
2. sürgősségi napirend – nyílt ülés:  Javaslat a Miskolci Szakképzési Centrum Martin János 

Szakiskola és Készségfejlesztő Iskolának helyet adó 
ingatlanok térítésmentes használatba adásáról szóló 
szerződés módosítása tárgyában 

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

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 23 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás (nem szavazott: 1 fő, távol: 4 fő) mellett a 
sürgősségi indítványt a nyílt ülés napirendjére felvette. 

 
3. sürgősségi napirend – nyílt ülés:  Javaslat telepítési tanulmányterv és a kapcsolódó 

településrendezési és tervezési szerződés jóváhagyására, 
valamint kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására a 
Miskolc-Egyetemváros területén 

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

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 23 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás (nem szavazott: 1 fő, távol: 4 fő) mellett a 
sürgősségi indítványt a nyílt ülés napirendjére felvette. 

 
Veres Pál polgármester: Az SZMSZ 20. § (1) bekezdése alapján javasolja, hogy elsőként a 
meghívó szerinti 7. napirendi pontot (Javaslat a Miskolci Rendőrkapitányság 2021. évi munkájáról 
szóló beszámoló elfogadására), másodikként a meghívó szerinti 9. napirendi pontot (Javaslat a 
Miskolci Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására). 
Harmadikként pedig a meghívó szerinti 8. napirendi pontot (Javaslat a Miskolci Önkormányzati 
Rendészet 2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására) tárgyalják, ezt követően a meghívó szerinti 
sorrendben haladjanak tovább az 1. napirendi ponttól kezdve. 
Kéri, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 21 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás (nem szavazott: 3 fő, távol: 4 fő) mellett a 
javaslatot elfogadta. 

 
Veres Pál polgármester: Kéri, most szavazzanak a napirendi javaslat elfogadásáról, 
figyelemmel a napirendre tűzött sürgősségi előterjesztésekre, valamint a tárgyalási sorrend kapcsán 
meghozott döntésre. 
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Megállapítja, hogy a Közgyűlés 23 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás (nem szavazott: 1 fő, távol: 4 fő) mellett az ülés 
napirendjét – a napirendre felvett sürgősségi 
előterjesztésekre, valamint a tárgyalási sorrend kapcsán 
meghozott döntésre figyelemmel – a meghívóban foglaltak 
szerint állapította meg. 

 
(Az előterjesztések a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 
 
 
Napirendi pontok: 
 
 
7. Javaslat a Miskolci Rendőrkapitányság 2021. évi munkájáról szóló beszámoló 

elfogadására 
 Előterjesztő:  Veres Pál polgármester 
 
9. Javaslat a Miskolci Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi munkájáról szóló 

beszámoló elfogadására 
 Előterjesztő:  Veres Pál polgármester 
 
8. Javaslat a Miskolci Önkormányzati Rendészet 2021. évi munkájáról szóló beszámoló 

elfogadására 
 Előterjesztő:  Veres Pál polgármester 
 
1.  Javaslat a személytaxi-szolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és 

a díjalkalmazás feltételeiről szóló önkormányzati rendelet módosítására  
 Előterjesztő:  Badány Lajos alpolgármester 
 
2.  Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. 

(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításárára törzsvagyonból kivonás tárgyában 
 Előterjesztő:  Veres Pál polgármester 
 
3.  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének és Építési 

Szabályzatának módosítására 
 Előterjesztő:  Veres Pál polgármester 
 
4. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a MIHŐ Miskolci 

Hőszolgáltató Kft. között Közszolgáltatási szerződés megkötésére 2022-2032 közötti 
időszakra 

 Előterjesztő:  Veres Pál polgármester 
 
5. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere által a Közgyűlés feladat- és 

hatáskörében eljárva hozott 66/2020. (VI.17.) sz. határozat módosítására 
 Előterjesztő:  Veres Pál polgármester 
 
6. Javaslat az MVK Zrt. 2021. évi közszolgáltatási tevékenységéről készült éves 

Közszolgáltatói Jelentés és a 2021. évi Éves Pénzügyi Ellentételezés összegének 
elfogadására 

 Előterjesztő:  Veres Pál polgármester 
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10. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolójának elfogadására 

 Előterjesztő:  Varga Andrea Klára alpolgármester 
 
 
1. sürgősségi napirend:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

fenntartásában működő Miskolci Integrált Óvodai Intézmény 
alapító okiratának módosítására és a kapcsolódó intézkedések 
megtételére 

 
2. sürgősségi napirend:  Javaslat a Miskolci Szakképzési Centrum Martin János Szakiskola 

és Készségfejlesztő Iskolának helyet adó ingatlanok térítésmentes 
használatba adásáról szóló szerződés módosítása tárgyában 

 
3. sürgősségi napirend:  Javaslat telepítési tanulmányterv és a kapcsolódó településrendezési 

és tervezési szerződés jóváhagyására, valamint kiemelt fejlesztési 
területté nyilvánítására a Miskolc-Egyetemváros területén 

 
 
Zárt ülés: 
 
 
11. Javaslat a Miskolc Holding Zrt. által kibocsátott „Várost építünk I. - Miskolc Kötvény” 

és „Várost építünk II. - Miskolc Kötvény” visszafizetésére szolgáló hitelhez szükséges 
biztosítékok vállalására és a kapcsolódó döntések meghozatalára 

 Előterjesztő:  Veres Pál polgármester 
 
12. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága tagjának és 

póttagjainak megválasztására 
 Előterjesztő:  Dr. Ignácz Dávid jegyző, HVI vezető 
 
13.  Javaslat fellebbezés elbírálására egyedi szociális hatósági ügyben 
 Előterjesztő:  Veres Pál polgármester 
 
14. Javaslat fellebbezés elbírálására egyedi közterület-használati ügyekben 
 Előterjesztő:  Veres Pál polgármester 
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7. napirend:  Javaslat a Miskolci Rendőrkapitányság 2021. évi munkájáról szóló 

beszámoló elfogadására 
 
Veres Pál polgármester: A beszámoló ismertetésére felkéri Miskolczi István rendőr alezredes, 
kapitányságvezető urat. 
 
Miskolczi István: Néhány mondatban kívánja kiegészíteni a 2021. évi munkájukról szóló írásos 
beszámolójukat. Mielőtt belekezdene, el kell mondja, büszke az elért eredményekre. Hozzáteszi, 
érdekes ez a 2021. év abból a szempontból, hogy október 1-jével került a kapitányságvezetői 
posztra, tehát az elért eredmények teljes mértékben kollégáihoz köthetőek. Meg kell említenie dr. 
Bogyay Ferenc rendőrezredes úr nevét, aki októberig a legjobb tudása szerint, jó eredményekkel 
vezette a Kapitányságot. Néhány változásról számol be a Kapitányság életében. Nemcsak a 
személye változott, mint első számú vezető, hanem a két legfontosabb szolgálati ág, a bűnügyi és a 
közrendvédelmi szolgálati ág vezetése is. A későbbiek során, amikor beszámol az eredményekről, 
azt gondolja, hogy ez az ő nevükhöz és hozzáállásukhoz is nagymértékben köthető. Változás volt 
még a Vasgyári és az Avasi Rendőrörs vezetésének személyében is. A beszámolója során 
kiegészítéseket fog tenni, illetve visszatér azokra a feladatokra, amiket Főkapitány Úr meghatározott 
számára. Az írásos beszámoló első része a bűnügyi adatokat tartalmazza. Az, hogy jó eredményeket 
produkálnak számok alapján, azt nem biztos, hogy mindenki úgy érzi, teljesen meg van elégedve a 
rendőrség munkájával. Ez a 2923-as összbűncselekmény szám, egy olyan szám, amit néhány évvel 
ezelőtt el sem tudtak volna képzelni, ahogy a 74%-os felderítési mutatót sem, ami 2019-ben – ami 
az addigi legjobb év volt – 3128. Kritikusan szemlélve a munkájukat, illetve azt a sajátságos 
helyzetet, ahol szeretett városuk is van, ez a 3000-3400-as szám egy olyan szám, amihez nagyjából 
viszonyítaniuk kell. Ha ettől eltérnek felfelé, akkor ott már nagy a baj. Ez olyan szám, amiért 
rendkívüli módon teljesíteniük kell, hogy el tudják ezeket érni. Tehát ez nem azt jelenti, hogy ezek 
után lógatnák a lábukat, természetesen próbálják még jobbá tenni ezeket az eredményeket. A 
megbízásukból eredő feladatokat röviden felsorolja, mint a frekventált helyek ellenőrzése, 
bűncselekmények megelőzése, Lyukó, Széchenyi, Újgyőri főtér, Búza tér, a közlekedési helyzet és 
a morál javítása, illetőleg a kábítószer, az új pszichotróp anyagokkal való visszaélés és a prostitúció 
visszaszorítása. Amit nem tartalmaz a beszámoló, például a kábítószer és az új pszichoaktív 
anyaggal való visszaélés, amely kapcsán néhány számot ismertet. A tavalyi évben összesen 164 ügyet 
rendeltek, 131 személyt vontak eljárás alá, 12 fő előzetes letartóztatása mellett, ami azt jelenti, hogy 
12 fő terjesztőt tartóztattak le. Jelenleg 64 ügyben dolgoznak, 61 főt gyanúsítottak meg kábítószerrel 
való visszaélés miatt és 7 fő van előzetes letartóztatásban, 3 kereskedéses ügy miatt. Azt gondolja, 
van tennivaló, de természeten afelé kell menniük, hogy minél kevesebb és minél kisebb számban 
jussanak hozzá a fiatalok ezekhez az anyagokhoz. A prostitúcióval kapcsolatban elmondja, hogy 
összesen tiltott prostitúciós tevékenység miatt 113 esetben indítottak eljárást, 51 fővel szemben 
szabálysértési őrizet mellett. A 18 év alatti életkorral rendelkező prostituáltaknál az az eljárás, hogy 
fiatalkorút védelembe veszik. Ez azt jelenti, hogy nem büntetik őket, hiszen ők áldozatok, akként 
kezelik őket. 60 napra védelembe veszik őket, és egy esztergomi speciális intézetbe szállítják, 
mindemellett vizsgálják a környezetét, illetve azokat az adatokat, hogyan kerülhetett ki a területre. 
Azért mondaná ezt a négy esetet, mert a tavalyi évben ez országosan is Tiszaújváros mellett csak 
Miskolcon valósult meg. Természetesen itt is van tennivaló, és ezeket az akciókat folytatják. Sajnos 
van olyan szegmense a munkájuknak, ahol statisztikai értelemben romlás volt, ez a közlekedési 
helyzet, amit egy kicsit össze is von a közlekedési morállal. 3-ról 6-ra nőtt a halálos közlekedési 
balesetek száma, a sérüléses balesetek száma 198-ról 217-re nőtt, ami több mint 10%-os eredmény 
romlás. Problémák vannak természetesen, de hangsúlyozza, a megoldásra is tettek már 
intézkedéseket. Átszervezésre kerül a közlekedési állományuk, az ezzel kapcsolatos tevékenységet 
végzők külön képzést kapnak, és az állománytáblát elsősorban itt kezdik el feltölteni, illetve a 
közrendvédelmi állomány is feladatokat kapott ezzel kapcsolatban, hogy mit tegyen. Nagy 
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probléma még az ittas vezetés. Elmondja, változott az intézkedési aktivitásuk, amik nagy részénél 
a szondát alkalmazzák, és így próbálják kiszűrni az ittasan vezetőket. Komoly elvárások vannak 
azzal kapcsolatban, hogy az ittas vezetőket kiszűrjék, és a balesetek legkisebb részében legyenek 
okozók, hiszen potenciális elkövetők az ittas vezetők. Az év első időszakában elég rosszul álltak 
ebben, most már tudják azt a szintet hozni, amit az ORFK elvár tőlük. Szorosan összefügg a 
közlekedéssel a közterületi szolgálati ellátás, talán itt volt a legmarkánsabb változás. Kollégái 
legalább 50%-kal többet intézkednek, mint eddig. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy addig 
nem dolgoztak, azonban más szegmensek, más feladatok is voltak. Azonban különböző 
intézkedéseket hoztak, hogy ezt a számot növeljék, melyek meg is látszanak az elért 
eredményeikben. Szemléltetni szeretné, hogy milyen leterheltségben dolgoznak a kollégái. A 112-
be bejövő adatok, küldések Miskolcot tekintve több dunántúli megyének az összes küldését 
meghaladja. Hangsúlyozza, hogy kollégái nagyon sok intézkedést hajtanak végre, ami az írásos 
anyagban szerepel is. Említést tett arról, hogy nagyon szép a 2923-as szám. Amikor összeállította 
az anyagot, meglepően tapasztalta, hogy még mindig sikerült javulniuk az első negyedévben. Ennek 
az új szemléletű intézkedési módnak köszönhetően már még egy 20%-os javulást tudtak elérni a 
bűncselekmények alakulásának számában, amit remél, hogy az év folyamán is tudnak majd tartani. 
Kiemeli, ez természetesen egyedül nem megy, meg kell említenie azt a segítséget, amit kaptak. Az 
is egy új feladat volt, hogy mindenkivel működjenek együtt, akivel csak lehet, és mindenki segítse a 
munkájukat. Ezt bizonyítják a hétvégi bűnügyi akciók is, amit a társszervekkel hajtanak végre. A 
Miskolci Önkormányzati Rendészetet mindenféleképpen meg kell említenie, mint stratégiai 
partnert, akikkel hetente egyeztetnek a feladataikról. Büszkén sorolta az előbb az eredményeiket, 
de ezek nem jöhetnének létre, ha nem lenne Miskolcnak ez a szuper kamerarendszere. A tegnapi 
nap folyamán volt nála egy speciális egységnek a képviselője, aki kérdés nélkül jegyezte meg, hogy 
ilyen az országban nincs még egy, és rendkívüli módon szeretnek jönni ide dolgozni, mert rendkívül 
nagy segítséget kapnak, és ezt fel tudják használni a munkájuk során. Ez nincs másként az esetükben 
sem, mert nagyon sok esetben azért tudják hozni ezeket a felderítési eredményeket, mert ezeket az 
adatokat fel tudják használni. Változott még az Önkormányzattal a kapcsolattartás, amit szintén ki 
szeretne emelni. Minden hónapban találkoznak Badány alpolgármester úrral és Alföldi úrral, ahol 
megbeszélik a várossal kapcsolatos teendőket, azokat a feladatokat, szegmenseket, amiken 
változtatni kellene. Kiemeli az Önkormányzat támogatását, mert az a 80 millió forintos tétel, amit 
a túlóra támogatásra kapnak, az egy rendkívül jelentős összeg, és rendkívüli módon megnöveli a 
közterületi jelenlétüket. Ez mind az állomány hangulata, mind megbecsülése miatt feltétlenül 
köszönetre méltó. Ez úton is megköszöni az Önkormányzatnak és Polgármester Úrnak. Elmondja, 
a jövőben gyakorlatilag ugyanezek lesznek a feladataik. Amiket meghatároztak, azokat tovább kell, 
hogy vigyék, finomítani kell, és hozniuk kell azokat az elvárásokat, eredményeket, melyeket elvárnak 
tőlük. Megjegyzi, nem azért, hogy a számok ki legyenek pipálva, hanem azért, hogy valóban 
megbecsült tagjai legyenek ennek a városnak, és mindenféle fenntartás nélkül tudnak hozzájuk 
fordulni. Egy kis kapitányságról, a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányságról jött Miskolcra. Noha 
miskolci, ismerte is, dolgozott is Miskolcon. Az elején azért egy pici „félsz” volt benne, hogy milyen 
lesz az együttműködés. El kell mondja, egy rendkívül jó tapasztalatokkal bír, és mindenféle ilyen 
„félsz” nélkül megy bele a jövőbe, vág bele a következő munkába. Rendkívül segítőkész és tettre 
kész embereket ismert meg, akik mindenben segítették munkájukat, úgy az Önkormányzattól, mint 
a társszervek képviselőitől ezt kapta. Nem is tudná mással zárni felszólalását, mint a köszönet 
szavával, és azzal, hogy kér mindenkit, aki eddig segítette őket, hogy segítse őket a jövőben is, és 
valóban tegyék sokkal élhetőbbé, szebbé Miskolcot. 
 
Veres Pál polgármester: Köszöni a tájékoztatást.  
Az előterjesztést véleményező bizottság álláspontjának ismertetését kéri. 
 
Bizottsági vélemény: 

• Rendészeti Bizottság: támogatta az előterjesztés, a beszámoló elfogadását. 
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Veres Pál polgármester: A vitát megnyitja a napirend felett, hozzászólásra jelentkező 
képviselőknek adja meg a szót. 
 
A vitában hozzászóló: 
 
Molnár Péter: Kapitányságvezető Úr a maga részéről a köszönet szavával fejezte be mondandóját, 
akkor mint első felszólaló a vitában, a köszönet szavával szeretné folytatni. Szeretnének 
Kapitányságvezető Úrnak, illetve elődjének Bogyay Ferencnek is megköszönni a munkát, illetve 
Kapitányságvezető Úron keresztül a teljes állománynak megköszönik a munkájukat, azt a 
szolgálatot, amit Miskolc és a miskolci lakók érdekében folytattak az elmúlt évben. A köszönet 
mellett nyilván kérik is, hogy ezt a kimagaslóan jó munkát folytassák a továbbiakban is, frakciója és 
a miskolciak nagy megelégedésére. Az anyagban, amikor azt olvashatták, hogy a regisztrált 
bűncselekmények száma alacsony, minden korábbi évhez képest alacsonyabb, akkor nyilván ezt 
nagy örömmel olvassák. Akik képviselők Miskolcon, és régóta azok, sajnos voltak olyan évek, 
amikor romló közbiztonsági adatokról kellett olvasniuk. A képviselők és a miskolciak is örömmel 
tapasztalják, hogy a bűncselekmények száma Miskolcon csökkent. Ezért is köszöni a munkájukat, 
valamint ezt az alapos, jól áttekinthető, mindenre kiterjedő anyagot is, mely kapcsán képet 
kaphattak Kapitányságvezető Úr és az állomány munkájáról is. A prevencióra szeretné ráirányítani 
a figyelmet, melyről természetesen az anyag is ír. Elmondja, az oktatásban dolgozóként úgy 
gondolja, ezen a fronton is mindent megtesznek, amit tapasztalt is. A COVID járvány nyilván nem 
könnyítette meg a helyzetet, de azt tapasztalja, hogy a Miskolci Rendőrkapitányság munkatársai 
mindent megtesznek az iskolák megkeresése érdekében, hogy a jelzőrendszer minél jobban és 
hatékonyabban működjön. Ami még szintén nagyon fontos a prevenció mellett, az a városlakók és 
így a képviselők számára is a szubjektív biztonságérzet, amit a minél gyakoribb rendőri jelenlét a 
közterületeken eredményezi. Örömmel látják a főutcán és a város számtalan pontján a lassan 
elhaladó, járőröző rendőrautókat. Ez növeli mindenkiben a biztonságérzetet és jó érzéssel tölt el 
mindenkit, ami igaz a járőrökre és a járőrpárosokra is. Tudják, hogy minden utcasarkon járőr nem 
állhat, de a meglévő jelenlétet köszönik. Arra szeretné kérni Kapitányságvezető Urat, hogy főleg a 
frekventáltabb helyeken, belváros és a szórakoztató negyed vonatkozásában a péntek, szombat 
tekintetében kérik a minél sűrűbb jelenlétet, hogy az esetleges randalírozók megfontolják azt, hogy 
belekezdjenek-e bármilyen cselekedetbe. Nagyon örült, hogy felvetődött a kamerarendszer, ami a 
már említett prevenció kapcsán is nagyon fontos. Fontos, hogy a kamerák sok helyen, sok ponton 
ott vannak, és úgymond mindent látnak. Kiemeli, hogy a felderítés miatt is nagyon fontos a 
kamerarendszer. Felhívja a miskolciak figyelmét, hogy az előző városvezetés időszakában, Kriza 
Ákos polgármester úr idején indult meg egy nagyon nagyarányú kamerafejlesztés a városban. Örül 
annak, hogy most Alezredes Úr is nagyra értékelte szakmai szempontból a kamerák jelenlétét. 
Megköszöni az iskola rendőre és az iskolaőri jelenlétet is. Sajnálja, hogy annak idején a balliberális 
média az iskolaőröket negatívan próbálta feltüntetni. Szerinte nagyon hasznos a jelenlétük. Örül 
annak, hogy a beszámolóban erről is olvashatnak. Természetesen frakciószövetségük ezt a 
beszámolót jó szívvel elfogadja, támogatni fogja. Ismételten megköszöni Alezredes Úrnak és 
munkatársainak a munkáját.  
 
Dr. Kovács László: Az első szó a gratulációé és a köszöneté. Gratulációját fejezi ki Miskolczi 
István kapitány úrnak, aki 2021-ben került kinevezésre Miskolc rendőrkapitányi pozíciójába. Ez az 
első alkalom, hogy beszámolóját értékelhetik. Gratulálnak az előterjesztéshez, a beszámolóhoz, és 
köszönetüket szeretné kifejezni nemcsak Kapitány Úrnak, hanem az összes rendőrnek, aki szolgálja 
Miskolc és környéke közbiztonságát és közrendjét. A Fidesz és a KDNP nevében gratulál még 
egyszer a kinevezéshez, és megköszöni a beszámolót. Nagy örömmel olvassák azokat a pozitív 
jelzéseket, amik az évek folyamán regisztrált, illetve felderített bűncselekményekre vonatkoznak. 
Mondaná, hogy megelégedéssel nyugtázzák az eredményeket, de természetesen a közrend és 
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közbiztonság vonatkozásában soha nem lehetnek teljesen elégedettek. Soha nem voltak a hívei 
annak, hogy csak dicsérő szólamokban maradjanak, hanem arról is szeretnének beszélni, hogy mi 
az, amiben további együttműködést ajánlanak fel és kérnének, és mi az, amit esetleg javítandónak 
is gondolnak. Mindemellett még egyszer hangsúlyozza, köszönik és elismerik a rendőrségnek a 
becsületes és állhatatos munkáját. Többször elmondta már, hogy nagyon hosszú utat tett meg 
szerinte a rendőrség a rendszerváltozás óta. Ez a folyamat még nem fejeződött be, de legalábbis 
érzésük szerint ez nagyon jó úton halad abban, hogy az 1990. előtti időszakához képest, amikor a 
rendőrség nemcsak a közrendet és közbiztonságot szolgálta, hanem egy politikai rendszernek az 
elnyomó apparátusának is a része volt. Ahhoz képest, hogy egészen lakosság közeli, barátságos, és 
a családokhoz közelálló rendőrség alakuljon ki, szerinte nagyon jó úton vannak. Arra szeretnék 
felhívni a figyelmet, hogy a közlekedésbiztonsági helyzet vonatkozásában az anyag azt is bemutatja, 
hogy a személyi sérüléssel járó balesetek száma 9%-kal emelkedett. Az iskolarendőrök téma egy 
nagyon fontos kérdés. Az tény, hogy Magyarországon más a helyzet, mint külföldön, halhatták a 
híradóban is, hogy mi történik Amerikában. Azért az viszont előfordul, hogy egy-egy felháborodott 
szülő bemegy, és esetlegesen tettlegesen bántalmazza a tanárt. Az iskolarendőrök szerepe ebben is 
kiemelkedő lehet, ha ez hatékonyan működik. Az, hogy mindenhol be van töltve a körzeti 
megbízottak státusza, az nagyon örömteli, de az anyag – emlékei szerint – azt írta, hogy van egy 
kivétel, az Avas, ahol betegség folytán nincs betöltve. Megítélése szerint nagyon fontos lenne, hogy 
az Avas a közrend és közbiztonság szempontjából frekventált terület, hogy ott is ez megtörténjen. 
A kamerák kapcsán tett elismerő szót szintén örömmel vette, hasonlóan Molnár képviselőtársához. 
Még három dolgot szeretne megemlíteni. Az egyik a prostituáltak kérdése. Miskolcon kialakításra 
került egy türelmi zóna, ugyanakkor rendszeresen tapasztalja, nemcsak autóval közlekedve, hanem 
például egy kora reggeli futás alkalmával, amikor a Soltész Nagy Kálmán utcán megy kifelé, hogy 
leszólítják egyszer-kétszer fiatal, 16-20 év közötti fiatal nők. Többször elmondta külföldi példák 
kapcsán, ha posztoló rendőr van, megnyugtató lenne.  
 

A rendszer jelzi, hogy lejárt a felszólalási időkerete, azonban kéri 
Polgármester Urat, hogy a következő felszólalási időkeretét had használja fel. 

Polgármester Úr engedélyezi. 
 
Dr. Kovács László: Legalább a Villanyrendőrnél posztoló rendőr lehetne az esti órákban. Az egy 
klasszikus olyan hely, az a része a városnak, amelyik igazából a szórakoztatást szolgálja és a 
központban helyezkedik el. A korábbi években valóban az volt tapasztalható, hogy akár a rendőrök, 
akár a rendészek nagyobb számban voltak jelen gyalogosan is. Most azt tapasztalja, hogy például 
egy színházi előadás után, hogy a rendőrautók aránylag gyakran mennek át a főutcán, de a gyalogos 
rendőröket nem látja. Az anyag szerint, és a rendőrségi jelzések alapján vizsgálják felül a 
Görögkatolikus Általános Iskola környezetében az ott lévő utak egyirányúsítását. Mivel a környéken 
lakik, tapasztalja, hogy egy közkedvelt iskola, rengetegen hozzák ide autóval a gyermekeiket. A 
közlekedés szempontjából tumultus alakul ki az iskolakezdés előtt, illetve a befejezés után, a 
délutáni időszakban, hogy gyakorlatilag lehetetlen bizonyos szempontból a közlekedés. Nem tudja, 
hogy áll most az utcának a helyzete, de biztos, hogy hosszabb távon megoldásra vár. Még egyszer 
szeretne köszönetet mondani Kapitány Úrnak, gratulálnak, és a további munkájához sok sikert 
kívánnak! Frakciója részéről támogatni fogják.  
 
Veres Pál polgármester: Válaszában elmondja, hogy történtek kísérletek, pontosabban meg is 
valósítottak pont itt, a Dayka Gábor utcán megállózónákat az iskolák előtt. Úgy véli, ez jó irány 
lehet, hogy ezt meg tudják valósítani.  
Látszott a beszámolóból, hogy a közlekedési jellegű balesetek, illetve bűncselekmények száma 
növekedett, ami nyilván figyelmeztetés mindannyiuk számára, hogy tartsák be a szabályokat és 
megfelelően közlekedjenek. Ehhez most annyiban próbálnak hozzájárulni, hogy a Kiss Ernő utcán, 
ami a város egy gyorsabb forgalmi útja – ott 60-as tábla van kitéve – egy traffibox kerül közösen 
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kihelyezésre a rendőrséggel. Erről már alá is írták a szerződést, és talán ez is visszatartó erő lesz a 
szabálytalanságokra. Ezen felül 50 km/h-ra csökkent egy szakaszon a sebességkorlát. 
 
Szilágyi Szabolcs: Ahogy az előtte szólók is mondták, az első szó szerinte is a köszöneté kell, 
hogy legyen. Köszöni minden hivatástudattal rendelkező, tettre kész rendőr áldozatos munkáját. 
Átolvasva a beszámolót úgy gondolja, hogy az előterjesztés elfogadható, hiszen nem Miskolc 
közbiztonságáról kell, hogy véleményt alkossanak, hanem a rendőrség munkájáról. A rendőrség 
munkáját pedig úgy lehet teljes egészében vizsgálni, ha minden körülményt figyelembe vesznek. Ha 
így tesznek, akkor abszolút elismerésre méltó a rendőrök munkája. Olyan körülményekre gondol, 
hogy a rendőrök a munkájukat megalázóan alacsony bérért kénytelenek végezni. Egy rendőrjárőr 
havonta átlagosan nettó 156 ezer forintot visz haza, ami ilyen áremelkedések mellett éhen halni is 
kevés. Persze ott van a fegyverpénz, ami egyszeri juttatás volt választások előtt, de cégen belül is 
belső feszültségeket okozott, hiszen a Riasz-osok ebből a juttatásból nem részesültek. Ha valóban, 
érdemben szerette volna rendezni ezt a problémát a Kormány, akkor nem egy egyszeri juttatáshoz 
nyúlnak, pláne választások előtt, hanem a 2008. óta befagyasztott illetményalapot emelik meg. 
Hosszútávon csak ez jelenthet megoldást arra, hogy az utcai járőrállomány minőségi és mennyiségi 
problémái megoldódjanak. Fel kell tenniük a kérdést, hogy valóban nettó 156 ezer forintot ér a 
rendőreik munkája? Szerinte nagyon nem. Javarészt, de nem kizárólagosan ennek köszönhetően 
megindult egy leszerelési hullám, és ahelyett, hogy a problémával foglalkoztak volna, Pintér Sándor, 
aki a rossz nyelvek szerint pandúrból lett rabló, félve attól, hogy már másnap az utolsó lekapcsolja 
a villanyt a Teve utcában, megtiltotta a leszerelést. Vannak ezentúl más, rendszerszintű problémák 
is, amiket az ORFK-ban és a Belügyminisztériumban kezelni kellene. Nem veszik figyelembe, hogy 
a rendőrök is emberek, nem pedig lelketlen robotok. Mivel hiányzik a rendszerből az, hogy 
figyelembe vegyék az emberi oldalát a rendőröknek, a kiégés veszélye hatványozottan növekedett 
az elmúlt időben, és nemcsak az utcai járőrök között, de a tisztek körében is. Ezek mellett vannak 
kisebb, azonban annál bosszantóbb napi problémák a szolgálatteljesítésben, amik az érdemi munka 
elől veszik el az időt. Ez is jól mutatja, hogy a Belügyminisztérium és az ORFK felől súlyos 
átgondolatlanság jellemzi a rendszert. Egy problémát hoz ide, miszerint GPS-es helymeghatározó 
rendszer van minden járőrautóban, de papír alapon vezetniük kell a járőröknek a kocsival megtett 
útvonalat. Mindezen viszontagságok, problémák ellenére Miskolcon még mindig van olyan tettre 
kész rendőr, aki nap, mint nap egyenruhát ölt, és az utcákon szolgálatot teljesít, saját testi épségét, 
vagy akár életét kockáztatva. Ez egy csoda. Ezt meg kell becsülniük. Ha ezen körülményekkel együtt 
vizsgálják a rendőrség beszámolóját, úgy gondolja, hogy az a minimum, hogy elfogadják és ezzel 
elismerik a rendőrök munkáját. Ami a városvezetést illeti, igyekeznek minden tőlük telhetőt 
megadni a rendőrségnek is, hogy ezzel is segítsék a városban a közbiztonság javulását. A tavaly 
megemelt 80 millió forintos túlszolgálatot idén is a rendőrség támogatásra fordítják. Elmondja, pár 
éve informatikai berendezésekkel segítette az Avasi Rendőrőrsöt, illetve Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzata tavaly a rendőrségnek vásárolt összkerék-meghajtású terepjárót a 
hatékonyabb munkavégzés céljából. Még egyszer szeretné megköszönni minden miskolci rendőr 
munkáját. Reméli, szavai eljutnak azokhoz a vezetőkhöz, köztük a Belügyminiszterhez is, akinek 
kezelnie kellene a rendőrség problémáit.  
 
Pakusza Zoltán: Megköszöni Kapitány Úrnak a beszámolót, valamint azoknak a rendőröknek a 
munkáját, akik tényleg egyre nehezebb körülmények között teljesítenek szolgálatot Miskolcon. 
Ugyanakkor vitatkozna Szilágyi képviselő úrral. Ez az előterjesztés a város közbiztonsági 
helyzetének a beszámolója, így igazából ezt nem tudja elfogadni, hiszen a javuló számok ellenére – 
amit látnak – vannak olyan városrészek, amelyek egyre rosszabb helyzetben vannak. Említi Lyukó-
völgyet, Szarka-hegyet, a Torontáli és Tátra utca környékét és az Újgyőri főteret. Megjegyzi, ezek 
visszatérő, tehát évtizedes problémák, amikről beszél. Nyilvánvaló, hogy a rendőrség munkája egyre 
nehezebb, alacsonyabbak a bérek, nagy a fluktuáció, és nyilván a terület egyre nehezebb. Azt látja, 
hogy sok esetben a járőrök száma is kevés. Azt is hozzá kell tenni, hogy a közbiztonság fenntartása, 
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az alapvetően más szerveknek is a feladata. Nagyon fontos lenne, hogy az ügyészségek, bíróságok 
olyan szankciókat hozzanak a rendőrök által elfogott elkövetőkkel szemben, amelynek visszatartó 
ereje van. Már nagyon sokszor szóvá tette ezt, és a Mi Hazánk Mozgalom a Parlamentben is szóvá 
fogja tenni ezeket az eseteket. Példaként hozza fel, hogy a Miskolci Ügyészség az előzetesből 
elengedett olyan embert, aki a saját területén támadott meg másik embert kutyával, elvette tőle a 
fényképezőgépét. De az is jellemző, hogy nagyon sok esetben a rendőröket, tanárokat megtámadók 
első körben csak felfüggesztett büntetést kapnak, és nem kapnak letöltendő börtönbüntetéseket. 
Azt gondolja, hogy nyilván ez egy komoly probléma, amiben az igazságszolgáltatásnak is benne van 
a keze. Rendőrkapitány Úrral tavaly novemberben kezdtek arról beszélgetni, hogy Pereces 
városrész kapcsán körzeti megbízottja lehetne a településrésznek. Ahogy a bizottsági ülésen erről 
szintén beszéltek, ez a folyamat elindult. Reméli, hogy pozitívan fejeződik be. Ezúton is köszönetét 
fejezi ki Rendőrkapitány Úrnak. A városvezetés felé is lenne kérése. Az, hogy a KMB-t Perecesre 
engedélyezni fogják, vagy folyamatban van, azt is mutatja a városvezetés felé, hogy fontos lenne, 
hogy a kamera kihelyezések folytatódjanak. Ebben az esetben egyelőre még nincsenek új kamerák. 
2016-ban indult el ez a fejlesztés, és egyelőre még jópár olyan kamera hiányzik, ami már előzetesen 
le lett fixálva. Azt gondolja, ebben mindenféleképpen kellene előrelépni, erre kéri a városvezetést 
is. 
 
Hollósy Endre András: A Fidesz-KDNP Frakciók, csatlakozva az előtte szólókhoz támogatják a 
rendőrségi beszámolót. Azonban egy-két apró finomítást szeretne kérni, javasolni, kérdezni. 
Kovács képviselőtársa említette, hogy a Fidesz és a KDNP elutasította és ellenezte, hogy türelmi 
zónát hozzanak létre annak idején Miskolcon. Ez tavaly július 1-jén létrejött, annak ellenére, hogy 
az állam megengedi ennek lehetőségét, mégis elutasították és kérték, hogy ezt ne valósítsák meg. 
Kapitány Úr 113 esetet említett az intézkedés vonatkozásában. Kérdése, van-e arról statisztika, 
hogy az elmúlt évhez képest ez csökkenő vagy növekvő tendenciát mutat, mert ez nyilván további 
politikai kérdéseket is felvethet. Kapitány Úr említette, hogy a közlekedésbiztonság vonatkozásában 
sajnos vannak negatív statisztikák. Az látható, azt tapasztalják, hogy talán a legtöbb ilyen típusú 
közlekedési baleset Miskolcon a DVTK Stadion és a parasznyai elágazás környékén szokott 
bekövetkezni, pont a reggeli csúcsforgalomban. Esetleg erre lehet valami megoldást találni? Egy 
gondolat erejéig szeretne reflektálni Szilágyi képviselőtársa gondolataira, aki azt mondta, hogy 
támogatható a rendőrségi beszámoló, mert nem a miskolci közbiztonságról szól. Ezek szerint 
Képviselő Úr fordítva ül a lovon, hiszen a Rendészeti Bizottság elnökeként tulajdonképpen saját 
magát kritizálta meg ezzel a mondattal. Annyit szeretne mondani, hogy április 3-án lezárultak a 
választások és Szilágyi képviselő úr nem jutott be a Parlamentbe, tehát ennek vonatkozásában 
igyekezzen inkább a miskolci ügyekkel és dolgokkal foglalkozni. Kritizálta Belügyminiszter Urat is 
Képviselő Úr. Erre azt tudja mondani, hogy hat havi fegyverpénzt megkaptak a rendőrök ugyanúgy, 
ami nyilván nem feltétlenül elég, de mégis csak egy előremutató álláspontot jelez a Kormány 
részéről a rendőrség felé. 
 
Veres Pál polgármester: Megjegyzi, azzal, hogy a türelmi zóna kijelölésre került, a türelmi zónán 
kívüli bármely prostitúcióra utaló magatartás büntetendő, ha jól tudja a szabály szerint. Tehát ezzel 
érte el tulajdonképpen a városvezetés azt, hogy a türelmi zónán kívüli bármely tevékenység 
szigorúan büntetendő legyen. 
 
Badány Lajos alpolgármester: Csatlakozva az előtte szólókhoz, megköszöni a Miskolci 
Rendőrkapitányság alapos részletességgel elkészített beszámolóját, melyből örömmel látja, hogy 
gyakorlatilag minden elkövetési kategóriában jelentős visszaesés tapasztalható, illetve 
nagymértékben javultak a felderítettség mutatói is. Mint az már elhangzott, a rendőrség munkáját 
szűkös anyagi lehetőségei figyelembevételével a Miskolci Önkormányzat mégis egy 80 millió 
forintos keretösszeggel támogatja, mellyel elsősorban a közterületi jelenlét és a járőrszolgálat 
túlmunka költségeit igyekszik fedezni. Az egyre szűkülő kormányzati források a testületnél is az 
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országosan ismert problémákat okozzák, amely a járőrszolgálatok számát is érinti, ezért a Miskolci 
Önkormányzat kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a rendész-rendőr járőrszolgálatok munkája 
támogatásra kerüljön. Az Önkormányzat több területen is igyekszik segíteni és hatékonyabbá tenni 
a rendvédelmi szervek munkáját, támogatja például a sebességmérésre alkalmas mobileszközök 
telepítését, valamint a járőrautókban szerelhető kamerák beszerzését is. Üdvözli a rendőrség mind 
aktívabb és határozottabb fellépését a bűncselekményt, illetve a szabálysértést elkövető személyek 
és csoportok ellen, akár a saját választókerületében is. Alezredes Úr is említette, a prostitúció 
felszámolásához kapcsolódóan egy országosan is példaértékű intézkedés gyanánt, a futtatók ellen 
emberkereskedelem tárgyában indítottak eljárást, a kiskorú lányokat pedig az esztergomi intézetbe 
szállíttatták. Egyben reagálna Kovács László képviselőtársa észrevételére is, amelyben a Soltész 
Nagy Kálmán utcán tapasztalt viszonyokra utalt. Arra kéri képviselőtársait és a miskolci lakosokat 
is, hogy hasonló probléma észlelését azonnal jelezzék az illetékes hatóságnak, hiszen csak egy 
társadalmi összefogással tudnak majd hatékony eredményt elérni. Hasonló határozott fellépést 
várnak el a városi többi közbiztonsági pontján is, amelyek neuralgikusak ebből a szempontból, így 
megemlíti a Pakusza képviselőtársa által felhozott Lyukó-völgy kérdését, ahol a vagyon elleni 
cselekmények és a tudatmódosító szerekkel kapcsolatos visszaélések fokozottan tetten érhetők. Az 
Önkormányzat lehetőségei szerint továbbra is mindent meg fog tenni a partnerségi együttműködés 
elmélyítésére.  
 
Bazin Levente: Már az idei évben tartottak közbiztonsági fórumot a helyszínen, vagy 
választókerületében, Perecesen, amelyen részt vett többek között Vincze Csaba igazgató úr, vagy 
Dócs Róbert, Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka, de mint szervezet képviseltette magát a 
rendőrség, a katasztrófavédelem, a Hivatal munkatársai, tehát minden olyan szervezet, ami a 
közbiztonsággal tud foglalkozni. Azért is volt ilyen összetett a résztvevőknek a megjelenése, mert 
rengeteg olyan rendezetlen jogszabályi körülmény van, amely sokszor a bizonyos lakóknak a 
rendbontásait nem teszi lehetővé, hogy kezeljék. Példaként hozza fel a szennyvíz kezelést, 
szemetelést, illegális lakhatást többek között, melyeket csak együtt és közösen tudnak valamelyest 
rendezni, de nyilván azért komolyabb és összetettebb problémák is vannak. Utca szinten felsorolva 
említi az Erdősort, a Debreceni Márton teret, Felsőkőpadot, Tátra és Torontáli utcát. Az utóbbiak 
esetében az, hogy már ott a 16-os busz nem áll meg, az nagyon sokat javított a környék 
közbiztonságán. Beszélt Alezredes Úr a kamerarendszerről, melynek kapcsán elmondja, hogy 
választókerületében több helyen modern, korszerű kamerák lettek kihelyezve, ami szintén pozitív. 
Pereces tekintetében arról is beszélhetnek, hogy ez egy zsák településrész, dombok határolják, így 
pontosan ezért nagyon előnyös ott a kamerarendszer, mert nem tud úgy a főútvonalon mozogni 
autó, biciklis vagy gyalogos, hogy azt ne látná a kamera. Ennek köszönhetően nagyobb rablásokról, 
betörésekről azért nem feltétlenül lehet beszámolni, de a kisebb szabálysértések továbbra is 
gyakoriak. Kéri, hogy erre figyeljenek oda. Aki ma elfogadja ezt az előterjesztést, az tisztában van 
azzal, hogy a közbiztonság nem tökéletes, nagyon sok okból ez elhangzott. Nem lehetnek ezzel 
elégedettek. Nyilván a rendvédelem elég komoly forráshiánnyal küzd, valamint nagyon komoly 
létszámhiánnyal. Ezek nem Rendőralezredes Úr vagy bárkinek a hiányosságai lennének, ez jelenleg 
a szakmának sajnos velejárója. Az előterjesztés elfogadására igennel szavaz, mert azt gondolja, hogy 
a rendvédelmi dolgozók nagyon komoly és kemény munkát végeznek, küzdenek a hivatásuk 
elismeréséért. Nem önkormányzati fenntartású, így annyit tudnak tenni, hogy szavazatukkal 
támogatják a rendőrség munkáját, hogy stabilabb, határozottabb és erősebb tudjon lenni. Köszönik 
szépen a rendvédelmi dolgozók munkáját, és bíznak abban, hogy a munkakörülmények és 
feltételek, valamint a létszámhiány meg fog oldódni a jövőben.  
 
Deák-Bárdos Mihály: A rendőrségi beszámolót olvasva elsősorban köszönetét és háláját szeretné 
kifejezni Miskolc város közterületein dolgozó rendőröknek, illetve a rendőrségen dolgozó 
munkatársaknak is. Kérdést szeretne, és bízik abban, hogy kap rá választ. A beszámolóban olvasták, 
hogy a regisztrált bűnesetek száma csökkent az elmúlt időszakban. Választókerületét érintően 
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szeretné megkérdezni, van-e arra valami statisztika, adat, hogy a külterületeken, gondol itt Lyukó-
völgyre, valamint a Vasgyárra, illetve a külterületekhez vezető útvonalakon, az úgynevezett vonulási 
útvonalakon hogyan alakultak ezek az adatok. Neki sajnos olyan tapasztalatai vannak, hogy ezek a 
számok romlottak az elmúlt időszakban. A Görögszőlő utcán különböző bűncselekmények és 
sajnos haláleset is történt. Ezért is kérdezi, hogy ezek a statisztikák hogyan alakultak. Az előbb 
szóba került a Torontáli és Tátra utca, igaz, hogy nem hozzá tartozik, de naponta jár arra, ezért 
szeretné javasolni, hogy a Görögszőlő utca, illetve a Torontáli utca felé, ahol mindkét irányba 
behajtani tilos tábla ki van téve, fokozottan ellenőrizzék az arra közlekedők morálját, mert 
rengetegen hagyják figyelmen kívül ezt a behajtani tilos táblát. Szintén szeretné javasolni, hogy akár 
a Görögszőlő, akár az Andor utcán fokozottan ellenőrizzék a gyorshajtókat, illetve a sebesség 
túllépést végző közlekedőket. Hiába van kint 30 km-es tábla, ezt sokan figyelmen kívül hagyják. 
Napi szinten tapasztalja, hogy betartva a sebességkorlátot, próbálják letolni az útról, rádudálnak. 
Kéri a rendőrségtől, hogy mindenképpen tartassa be ezeket a szabályokat, illetve ezeket a 
közlekedési morált javító intézkedéseket hozzák meg. 
 
Bartha György: A rendőrségi beszámolónál feltétlen meg kell említeni a polgárőrséget, akik 
Miskolcon is többen, több csoportban vannak, akik önként végzik a feladatukat, segítve a rendőrök 
munkáját és Miskolc közbiztonságát. Példaértékű az együttműködés, ami kívánatos, hogy meg is 
maradjon. A kamerarendszerről már volt szó, de mindig csak egy részét szokták elmondani. 2019. 
előtt elindult a fejlesztés. 2020-ban az akkori Fideszes Magyar Kormány a COVID-ra való 
tekintettel leállította Miskolc város kamerarendszerének a fejlesztését. A mai napig nem érti, hogy 
a COVID-nak és a kamerának hogyan van egymáshoz köze. Nyugodtan kimondhatják, hogy a 
Magyar Kormánynak Miskolc közbiztonsága nem fontos. Ezt azóta sem változtatták meg, ami 
borzasztó szomorú, és amennyiben ez így marad, mélyen elítélendő.  
 
Szarka Dénes: Szeretne csatlakozni az előtte szólókhoz és megköszöni a rendőrségnek, a 
rendőröknek az áldozatos munkáját, melyet a nehézségek ellenére, az egyre nagyobb leterheltség 
ellenére végeznek Miskolcon. Hangsúlyozza, ez egy nélkülözhetetlen munka, tehát mindannyian 
köszönettel tartoznak érte. Többen emlegették előtte, hogy milyen nehézségekkel küzd a rendőrség, 
melyet nem is szeretne ragozni. Valójában tényleg elkeserítő az a bér, amit a rendőrök a 
munkájukért kapnak, azért a kockázatért, amit az utcákon vállalnak Miskolcon és az egész 
országban. Amint halhatták, azonban Miskolcon különösképpen igaz, sokkal nagyobb leterheltség, 
sokkal több munka jut nekik osztályrészül, mint a Dunántúlon. Azóta, hogy megtiltották számukra 
a leszerelést, sajnos egyre több rendőr esetében látják, tapasztalják azt, hogy a fokozódó leterheltség 
és a megalázóan alacsony bérek hatására például úgy próbálnak kilépni, leszerelni, hogy pártba 
jelentkeznek, mert nem bírják végezni már a munkát. Megköszöni a részletes beszámolót, amely 
nagyon sok területre kiterjedt. Megemlíti, hogy az olyan nagy népsűrűségű területekre vonatkozó 
problémák, mint az Avas tekintetében, ahol viszonylag kis területen nagyon sokan élnek, és ez 
nyilvánvalóan speciális problémákat generál. Ilyen probléma a közösségi együttélés szabályainak a 
be nem tartása, ami egy panelházban sokkal több embernek jelent problémát, mint egy családi házas 
övezetben. A jogszabályi környezet nem teszi kellőképpen lehetővé egyik hatóságnak sem azt, hogy 
hatékonyan működjön, ami nagyon sajnálatos. Sok helyen tapasztalják azt a problémát, hogy az 
előző ciklusban beköltöző családok teszik tönkre egész lépcsőházak, háztömbök életét. A 
rendőrség és a rendészet is nagyon tettre készen próbál segíteni, de nyilvánvalóan itt is még több 
munkára van szükség. Ugyanilyen problémát jelent a csendháborítások kérdése, a nyugalom 
megzavarása, a késő estig működő garázsboltként, garázskocsmaként funkcionáló egységeknek a 
kérdése, a szemetelés vagy a háziállattartás problémái, ami további leterheltséget jelent, de ezek 
olyan problémák, amiket az ott élők, a lakótelepen élők nyugalmáért mindenféleképpen meg kellene 
oldani. A türelmi zónát illetően, amikor Hollósy képviselő úr említette, egy pillanatig azt hitte, hogy 
meg fogja követni a városvezetést azért, amiért ellenezték korábban a türelmi zónának a 
bevezetését. Mint az már többször elhangzott, a jogszabályi környezet miatt, amíg a türelmi zónát 
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be nem vezették, addig az előző ciklusban az egész várost átengedték potenciálisan a prostitúciónak. 
Ezt igyekszik megfékezni a türelmi zóna létrehozása is, és természetesen a rendőrség munkája is. 
Még egyszer megköszöni a rendőrség munkáját, Kapitány Úr beszámolóját, melyet természetesen 
el fognak fogadni. További kitartást, közös munkát és sikereket kíván! 
 
Bajusz Gábor: Meg szeretné köszönni Kapitány Úrnak a beszámolót, megköszöni a munkájukat. 
Rendkívül örül annak, hogy a 10 évvel ezelőtt a Fidesz-KDNP városvezetés által kezdeményezett 
és bevezetett rendőr-rendész járőrpárosok módszerét most is dicsérte Kapitány Úr. Megjegyzi, több 
összeg is elhangzott, volt, aki 8, volt, aki 80 millió forintot mondott. A pontosság kedvéért 
megerősíti, hogy ez a támogatás most 80 millió forint. Javaslata, egészítsék ki ezt a következő dubai 
túra költségvetéséből, tehát emeljék 85 millió forintra ezeknek a járőrpárosoknak a támogatását a 
jövőben.  
 
Erdei Sándor: A rendőrkapitányság 2021. éves beszámolóját örömmel olvasta végig. Mint kiderült, 
a legtöbb bűncselekmény száma jól láthatóan, százalékos arányban is csökkent, ilyen többek között 
a rablás, a garázdaság, a testi sértés, a lopás, a lakásbetörések és a tulajdon elleni szabálysértések. Az 
elmúlt 12 év legalacsonyabb esetszámát könyvelték el tavaly, ami azt jelenti, hogy hatékonyan és jól 
működnek együtt a Miskolci Rendőrkapitánysággal. Ezt segíti a kommunikációs csatornák 
optimális működése, az azonos értékrend és preferenciák, és a megbízható munkamorál. A jelenlegi 
városvezetés nagy hangsúlyt fektet továbbá az ifjúságvédelemre, ezért külön üdvözli a rendőrség 
biztonságra nevelő oktatási programját, amely általános iskolások részére tart drogprevenciós és 
bűnmegelőzési tematikájú órákat. Szeretné ezúton is javasolni minden olyan iskolának, ahol eddig 
még nem tartották meg az előadást, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. Nagyon fontosnak tartja a 
diákok megfelelő felkészítését ebben a kényes témában. Ami évről évre egyre nagyobb veszélyt 
jelent, az az online térben történő visszaélések, csalások száma. A Miskolci Rendőrkapitányság 
ebben a témakörben is tart felvilágosító előadásokat fiataloknak és öregeknek egyaránt, akik talán 
még veszélyeztetebbek azáltal, hogy jobban megtéveszthetőek. Javasolja mindenkinek, hogy 
beszélgessen el az olyan családtagjaival, akik nem járatosak informatikai területen, nem tudják 
kezelni a banki, és egyéb személyes felületeiket. Kérjenek és adjanak segítséget egymásnak, hogy 
ezen a területen is mutassanak csökkenő tendenciát. A bűnesetek csökkenése, a térfigyelő kamerák 
megnövekedett számával is magyarázható, valamint a feltárt bűnesetek több mint 10%-os 
javulásához is nagyon sok köze van. Támogatni fogja, hogy a lehető legtöbb helyre kerüljön ki 
kamera, mely preventív szerepén túl akkor is nagy szolgálatot tesz, ha már sajnos megtörtént a baj. 
Nagy feladat lesz továbbá az illegális szemétlerakás felszámolása, melyben szükség lesz a 
rendőrkapitányság segítő együttműködésére, valamint a drogterjesztés visszaszorítása, többek 
között választókerületében, a Bábonyibércen is. Köszöni a Miskolci Rendőrkapitányság kiváló és 
hathatós munkáját, és bízik abban, hogy az elkövetkezendő években is ilyen csökkenő 
tendenciákról és eredményességről fognak beszámolni. 
 
Fodor Zoltán: Kapitány Úr kiegészítésében beszélt a rendőrök helyzetéről. Avason élőként és 
avasi képviselőként el tudja mondani, hogy abban a szerencsés helyzetben van, hogy az Avasi 
Rendőrőrsnek van egy stabil állománya, és van három olyan rendőr, akik több mint 25 éve teljesíti 
kiválóan a szolgálatát. Rendkívül lakosságbarát a hozzáállásuk, ismerik az avasiak ezt a három 
rendőrt, akiket meg lehet bármilyen ügyben keresni. Véleménye szerint nagyon fontos ez a viszony. 
A tűzoltóság korábban külön volt, betagozódott a katasztrófavédelembe, aminek nagyon sokrétű a 
tevékenysége. Kimondottan a tűzoltókkal kapcsolatban szeretne egy megjegyzést tenni. 2010-ig ott 
volt velük végig a Nádasréten az árvíznél, és csak kalapot lehet emelni előttük. Az ember feletti 
munka, amit ott végeztek. Csak a legnagyobb tisztelet hangján tud róluk és munkájukról szólni. 
Olvassák rendszeresen, hogy vannak olyan emberek, akik magukról megfeledkeznek és a rendőrre 
kezet emelnek egy rendőri intézkedés során. Most is csak azt tudja mondani, hogy aki a rendőrre 
kezet emel, annak el kell törni a kezét, mert ilyet nem lehet, ezt nem tudja elfogadni. A másik, ami 
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még nagyon irritálja – nem tudja, van-e változás –, hogy amikor leköpik az egyenruhát, melyet a 
rendőr felölt. Már koránál fogva nem lehet rendőr, de vallja, ha az lenne, és a rajta lévő egyenruhát 
valaki leköpné, azt olyan helyzetbe hozná, hogy a rántott húst is szívószállal enné.  
 
Veres Pál polgármester: Megjegyzi, Magyarország törvényes rendje más szankciókat fogalmaz 
meg ilyen esetekben, de megérti a felháborodását Képviselő Úrnak. Azt gondolja, hogy ez egy 
prevenciós tevékenység kell legyen, hogy ilyen ne fordulhasson elő. 
 
Szopkó Tibor alpolgármester: Bajusz képviselőtársa remek felvetésére szeretne reagálni, 
miszerint az elmúlt üléshez hasonlóan gegeket helyezett el a Közgyűlési Teremben – épp a 
mosdóban lehetett –, ami kevésbé volt a múltban jellemző. Tisztelettel támogatná a 85 millió 
forintos igényét, majd rakjon mellé egy költségvetési módosítót. Megjegyzi, ha Képviselő Úr elődei 
rendesen végezték volna a munkájukat, és például a kamerarendszer figyelésére felépített LED falba 
nem olyan monitorokat építenek be, ami nem alkalmas erre a használatra. A Rendészetnek ez most 
egy jelentős problémát jelent, ezek most mennek tönkre. Akkor nemcsak 85, hanem talán 90 millió 
forintot is tudnának adni a rendőrségnek erre a célra. De akkor is tudnának adni, hogyha az előző 
9 évben kínai, dél-koreai, törökországi, floridai utak kapcsán lett volna valami haszna a városnak, 
hogy az akkori vezetés mindenfelé utazgatott a világban, mindenféle értelem nélkül, útijelentés és 
haszon nélkül. Ha odafigyelt volna Képviselő Úr arra, amit Polgármester Úr az expozéjában 
mondott, akkor pontosan tudná, hogy gazdaságfejlesztési területen mennyire kiemelten fontos az, 
hogy a városvezetés rajta tartsa az ujját a globális piac változásain. Azért fontos, mert az előző 
vezetés felélte az iparfejlesztésbe bevonható területeket, nemcsak Miskolcon, hanem lassan már 
Miskolc környékén is. Milliárdos tételben értékesítettek iparfejlesztési területeket, most pedig ott áll 
a vezetés, hogy gyakorlatilag minden el van adva, nem tudják az ide érkező befektetői igényeket 
kielégíteni. Nagyon nem mindegy, hogy milyen irányt vesz a város. Természetesnek tartja azt, hogy 
a gazdaságfejlesztéssel és befektetés ösztönzéssel kapcsolatos világfórum összes legfontosabb 
információját elhozzák ide magukkal Miskolcra, és ez alapján rakják össze a jövőben a 
gazdaságfejlesztési dolgaikat. De visszatér a témához, csak Képviselő Úr is elkalandozott, gondolta 
kalandozik vele együtt. Bár azt javasolná Képviselő Úrnak, hogy inkább mondjon le a 
mandátumáról és menjen el a Blikkbe újságírónak, ha ilyen populista témákkal foglalkozik. Ezt 
nyilván nem az ő tiszte megítélni, hiszen listás képviselőként került – menetközben – ebbe a 
közgyűlésbe.  
A rendőrség munkáját szintén megköszöni. Szakmai kérdésekben majd a rendészettel 
összefüggésben fog véleményt formálni. 
Bajusz képviselő úr megjegyzése mellett nem tudott elmenni, és minden egyes alkalommal, amikor 
ilyen megjegyzést helyez el ebben a Közgyűlési Teremben, minden egyes alkalommal el fogja ezeket 
mondani, hátha megérti. 
 
Gazdusné Pankucsi Katalin: Megköszöni a rendőrségi beszámolót, Kapitány Úrnak és 
munkatársainak a város területén végzett munkáját. A beszámolóban olvashatták, hogy a 
közlekedési balesetek száma nőtt, ezzel kapcsolatban szeretne Kapitány Úr felé kéréssel fordulni. 
Komlóstetőn kihelyeztek már mindenféle táblát, amivel tudnák korlátozni a sebességet, de sajnos 
tudják, hogy a tábla nem állítja meg az autósokat. Szeretne oda sebességmérést kérni, mert sok a 
gyerek, a kapuból egyből az utcára lépnek ki, és félő, hogy a gyerekeket elüti az autó. Nagyobb 
hangsúlyt kellene fektetni – például Komlóstető területén – az ittas vezetőkre, mert nagyon sok van 
ezen a területen, és szintén örülne neki, ha gyakrabban ellenőriznék az autósokat. Külön köszönetet 
szeretne mondani a Vasgyári Rendőrőrsön dolgozó rendőröknek. Elmondja, hogy 12 éve 
képviselő, azóta támogatja a rendőrőrsöt, legutóbb is a felújításban segített, és a továbbiakban is 
számíthatnak a támogatására.  
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Bajusz Gábor: Egy dolog jutott még eszébe, amíg Alpolgármester Úr szavait hallgatta, aki ezek 
szerint rajta tartja a globális gazdaság vérkeringésén az ujját. Azt javasolná, hogy amikor mennek a 
reptérre a dubai járatot elérni, akkor legközelebb vonattal menjenek, és ne azzal a 35 milliós 
luxusbusszal, amit megvásároltak. Ennek a 35 milliós luxusbusznak az árát is költsék a rendész 
párosok finanszírozására.  
 
Veres Pál polgármester: Elmondja, hogy a busz nem 35 millió, nem vásárolták, lízingeli egy cég, 
és rendelkezésére bocsátotta a város vezetésének. Ennyi a tényszerűség. Eltelt 9 hét, mióta ez az 
esemény megtörtént. Azt gondolja, hogy minden adatkérésnek eleget tettek, még a Közgyűlés előtt 
megjelent váratlan újságírói kérdésekre is szívesen válaszolt. Úgy véli, részükről ez a téma be van 
fejezve. Nem gondolja, hogy ez lenne a város legnagyobb problémája jelen pillanatban, hogy 
állandóan ezt emlegessék fel. Nagyon bízik benne, hogy az az elköltött pénz, ami ezt a vissza nem 
utasítható meghívásnak eleget tételét szolgálta, meg fog térülni az elkövetkező években busásan a 
kapcsolati tőke területén, illetve a befektetők segítségével. 
 
Dr. Simon Gábor: Frakciója nevében azt szeretné mondani, hogy nagyra értékelik azt a munkát, 
amit a rendőrség állománya Miskolcért, a miskolciakért végez. Elég régóta a Közgyűlés tagja, elég 
sok rendőrségi beszámolót meghallgathatott. Ki szeretné emelni, ami újdonság volt és 
mindenféleképpen pozitívnak értékeli Kapitány Úr részéről, hogy kritikusan és önkritikusan is 
viszonyult a beszámolóhoz. Nagyon fontos, hogy a képviselők számára olyan mondatok is 
elhangzottak, amikor a nehézségeket is megemlíti. Azokat a nehézségeket, amikkel nap, mint nap 
szembesülnek, küzdenek. Ez azért újdonság a számra, mert volt több olyan beszámoló, ami 
összességében propagandisztikus beszámoló volt. Itt azt gondolja, hogy sokkal higgadtabb, sokkal 
tárgyszerűbb beszámolót hallottak. Szeretne arra utalni, hogy választókerületéről egy-két 
gondolatot mondjon. A Győri kapu városrész abból a szempontból szerencsés, hogy közel van a 
rendőrséghez, közel van a Rendészethez, sőt, lehet mondani, hogy a két székhely közötti területet 
foglalja magába. Említett Kapitány Úr beszámolójában néhány olyan területet, ahol fokozott 
figyelemmel kísérik Lyukót, Újgyőri főteret és egyéb területeket. Azt szeretné kérni, hogy ebből a 
beszámolóból, ebből a figyelemből egy kicsi jusson a Győri kapura, ott is leginkább a Szent Anna 
tér környéke és a Tizeshonvéd szobor környéke. Ott, ahol az elmúlt 2 évben többször problémás, 
deviáns jelenségek jelentek meg. Ezt a Rendészet vezetői is pontosan tudják, mert Igazgató Úrral 
ebben az ügyben is tarja a kapcsolatot. Folyamatos rendészeti intézkedések is vannak, amik egy 
része a rendőrséggel közösen a rendész-rendőr járőrpáros közreműködésével történik. Ez nagyon 
örvendetes számára. Kéri, hogy ez a terület is kiemelt figyelmet kapjon. Tudja, hogy az Újgyőri 
főtéren sokkal rosszabb a helyzet, de nem szeretné, hogy ez a városrész is az Újgyőri főtérhez 
hasonlatos legyen. Frakciója nevében köszöni Kapitány Úrnak, valamint elődjének, Bogyay Úrnak 
is a munkáját, és kéri, hogy ezeket a gondolatokat, jókívánságokat az állomány részére is 
tolmácsolja. 
 
Soós Attila: Polgármester Úrnak, mint levezető elnöknek felhívná a figyelmét, amit már az elmúlt 
Közgyűlésen is jelzett, hogy szemmel láthatóan kettősmércével mér. Létezik számára az első és 
másod osztályú miskolci fogalma. Az előbbi vitában kiderült, hogy Szopkó alpolgármester úr 
hosszú percekig beszélgethetett nem a témáról, anélkül, hogy Polgármester Úr közbevágott volna, 
és ezt hagyta. Egy gondolatot engedjenek meg neki annak kapcsán, ami elhangzott. Alpolgármester 
Úr benne felidézte az ő 2011-es hozzászólását az iparterületek fejlesztése kapcsán. Szó szerint 
ugyanez hangzott el. Amit akkor örököltek ők az előző vezetéstől, azok teljes mértékben felvásárolt 
iparterületek voltak, amit az akkori vezetés érdekkörei vásároltak fel annak idején. Miskolcnak 
2011-re nem maradt befektetésképes iparterülete. Így kezdődött ez a történet.  
 
Molnár Péter: Egyszer tervezett hozzászólni a vitához, de a városvezető frakció részéről voltak 
olyan mondatok, amire úgy érzi, muszáj reagálni. A kamerarendszer kapcsán Bartha képviselő úr 
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vonatkozásában úgy érzi, nem értette Kapitányvezető Urat. Világosan elmondta, hogy a Miskolcon 
meglévő, jelenlévő kamerarendszernek milyen hatása van, amit nemcsak ő értékelt nagyra, hanem 
a Miskolcra látogató szakemberek is irigylésre méltónak találták azt a helyzetet, ami 2019. előtt a 
kamerák tekintetében kiépült a városban. Jó lenne az a helyzet, hogyha minden utcasarkon lenne 
rendőr és kamera, de tudják, hogy ez egy irreális kérés lenne, amit nyilván meg se fogalmaz józan 
ember vagy józan önkormányzati képviselő. A stratégiailag olyan pontokon elhelyezett kamerák, 
amelyek Miskolcon kihelyezésre kerültek 2019. előtt, azok úgy tűnik, mind a prevenció, mind a 
bűnüldözés szempontjából nagyon fontosak és jelentősek. Erre szeretett volna mindenképpen még 
egyszer rámutatni. A közlekedés vonatkozásában azok a reggeli dugók, amik kialakulnak Miskolcon, 
azok nyilván a közlekedési morál szempontjából nem kedvezőek. Hollósy képviselőtársa említette 
a Stadion és Újgyőri főtér közötti dugókat. Megjegyzi, ha a normális és jó lenne a tömegközlekedés, 
akkor valószínűleg többen jönnének villamossal Diósgyőr irányából, és akkor talán nem lennének 
akkora dugók, erre is muszáj rámutatni. Látja, hogy Polgármester Úr és a városvezetés a tavalyi 
döntését próbálja védeni, hogy türelmi zónát neveztek ki. Megjegyzi, úgy látszik, hogy Badány 
alpolgármester úrnak ez a nagy életműve. Frakciója úgy gondolja, hogy ez semmit nem oldott meg 
a városban. Az előtte szóló képviselők is utaltak rá, és aki nyitott szemmel jár a városban, az láthatja, 
hogy Selyemrét, Soltész Nagy Kálmán utca, ahol kollégiumok, általános iskolák, középiskolák 
vannak, ott bizony vannak olyan hölgyek, akik ezt a tevékenységet folytatják. Teszik ezt annak 
ellenére, hogy a rendőrség ez ellen mindent megtesz. Látják a rendőri jelenlétet. Frakciója számára 
továbbra is elfogadhatatlan az, hogy Polgármester Úr és az őt támogató frakció tavaly Miskolcon 
legalizálta a prostitúciót, ezzel kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek helyzetét legalizálta. 
Rámutatna arra is, hogy az Y-híd építése miatt egy nagyon frekventált pont, buszok járnak, gyerekek 
járnak arra iskolába, majd haza, ahol ezt a zónát „nagyszerűen” kijelölték. Ehhez nem tud gratulálni, 
továbbra is elítélik a vezetés ezen döntését.  
Ismételten megköszöni Rendőrkapitány Úr és kollégái munkáját, mert tényleg az látszik, hogy 
mindent megtesznek annak érdekében, hogy Miskolcon a közrend és közbiztonság minél jobb 
legyen. 
 
Veres Pál polgármester: Megállapítja, hogy nincs több felszólalásra jelentkező, a vitát lezárja. A 
vitában elhangzottakra kíván reagálni Miskolczi István, megadja neki a szót. 
 
Miskolczi István: Ígéretet tesz a képviselőknek, hogy aki konkrét kérdéssel fordult hozzá, 
mindenféleképpen megválaszolja, csak néhány nagyon fontosra reagálna most.  
Molnár Péter képviselő úrnak a péntek, szombattal kapcsolatban elmondja, hogy minden pénteken 
és szombaton bűnügyi portyaszolgálatot látnak el, ami 8-10 főt jelent. Ez azt jelenti, hogy este 8-
tól hajnal 5-ig ott vannak, valamint minden második héten a társszervekkel együtt szórakozó 
helyeknél teljesítenek szintén portyaszolgálatot. Ez kiegészül június 1-jével egy külön akcióbusszal, 
aminek a parancsnokát a Miskolci Rendőrkapitányság adja, a benne résztvevőket pedig a Megyei 
Rendőr-főkapitányság. A péntek, szombati berkezők 40-50%-a vidékről beérkező fiatal, akikkel van 
probléma, tehát kezelniük kell.  
A közlekedésbiztonsági helyzettel kapcsolatban azt tudja elmondani, hogy rendkívül nagy feladat, 
rendkívül nagy forgalommal speciális elhelyezkedésű a város. Ezekkel az egyutas bejövő 
forgalmakkal rendkívül sokat kínlódnak. Azon vannak, hogyan tudják ezt leszervezni és jobbá tenni. 
Hangsúlyozza, nem könnyű feladat, ez esetben is együttműködnek, akivel csak tudnak. Nagyon 
reméli, hogy jövőre a számok nem lesznek rosszabbak. 
Az iskolarendőrökkel, iskolaőrökkel kapcsolatban elmondja, ez egy speciális szakmai megnevezés. 
Az iskolaőrök azok, akik az iskolákban vannak. Jelenleg Miskolcon 2 középiskolában és 2 általános 
iskolában van ilyen rendőr. Ahol igény van rá, és ahol nagy a probléma, ott természetesen lehet a 
rendőrségen keresztül is ilyen igénnyel élni, és akkor természetesen tudnak előrelépni. 
Hangsúlyozza, ezt nem ők engedélyezik vagy hagyják jóvá ezeket a helyeket.  
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A türelmi zónával kapcsolatban kifejti, ez egy rendkívül nagy feladat, nem egyszerű ezt kezelni. 
Elhangzott egy kérdés azzal kapcsolatban is, hogy az intézkedés több-e mint tavaly. Elmondja, ha 
havonta lebontják, közel azonos. Azt viszont el kell ismerni, hogy a türelmi zóna kijelölése után 
volt egy olyan 3 hónapos időszak, amikor jóval kevesebb intézkedés volt. Náluk is egy türelmi 
időszak volt, hogy hogyan fog ez alakulni. Mivel megjelentek ott is ezek a személyek, így folytatniuk 
kell azt a tevékenységet, ezt az akciósorozatot, amit eddig. Úgy véli, a türelmi zóna kijelölése után 
vannak olyan hölgyek, akik igenis ott vannak, és nem jönnek már be a többi területre. Biztos, hogy 
a folyamatos bírságolás is rávitte erre őket. Hozzáteszi, nyíregyházi prostituáltat is fogtak már meg, 
akinek fogalma sem volt arról, hogy van türelmi zóna.  
A posztoló rendőrrel kapcsolatban megjegyzi, hogy az önkormányzati támogatás arról szól, hogy 
több rendőr legyen az utcán. Nekik állandóan van, a hétvégén folyamatosan, egyébként pedig a 
délutáni órákban nem posztos rendőrük, hanem állandó gyalogos járőr a belvárosban. Ennek a 
járőrnek meg van határozva, hogy a Centrum Áruháztól a Városház térig jár, illetve ugyanez van az 
Újgyőri főtéren is. Tehát ott vannak ezek a rendőrök, akik nem posztosak, hanem járőröznek, de 
teljes időben ott teljesítenek szolgálatot, nem vonhatók ők el erről a területről, csak ott vannak. 
Elmondja, posztos rendőrt, ha nagyon szükséges és olyan a közbiztonság, természetesen időlegesen 
ki tudnak állítani, de folyamatosan nem tudnak elvonni ennyi embert a területre, hogy állandóan ott 
legyen. 
Deák-Bárdos képviselő úr kérdezte a regisztrált bűncselekmények kapcsán, hogy Lyukó-völgy 
tekintetében vezetnek-e statisztikát. Elmondja, Miskolcra vezetnek statisztikát hivatalosan, de 
maguknak mindenféleképpen, azért, hogy lássák, mikor és hová kell beavatkozniuk. Hozzáteszi, 
ezek az adatok nem rosszabban, minta tavalyiak, de nem vonja kétségbe azt, hogy van, aki ezt 
rosszabbnak érzi.  
A Torontáli és Görögszőlő utca behajtani tilos esetével kapcsolatban elmondja, ellenőrzik, de a 
kamerafelvételek alapján, amit az Önkormányzati Rendészet ad át nekik, jelentős közigazgatási 
bírságot rendelnek el, illetve ilyen intézkedéseket foganatosítanak a behajtókkal szemben. Tehát 
nem azt jelenti, hogy nincs ezekkel szemben szankció.  
Illegális szemét a Bábonyibércen felvetésre elmondja, hogy szintén rendkívül nagy feladat lesz a 
jövőben. Szerinte ez legalább olyan fontos lesz és mértékű leterheltséget fog jelenteni, mint az új 
pszichoaktív anyaggal való visszaélés. Ebben majd mindenféleképpen kérik az együttműködést, 
illetve az övéjüket felajánlja. Hangsúlyozza, ez nemcsak az ő feladatuk lesz, hanem a 
Kormányhivatal egy jó részét ezeknek az eljárásoknak elviszi, pontosabban hatáskörileg hozzá 
tartozik.  
Úgy nézhet ki, mintha Miskolc egy bűnös város lenne, és itt mindenki inna, mert nem erre gondolt. 
Sajnos országosan is van egy ilyen jelenség, de ahogy említette is, ez egy komoly feladat, és úgy 
próbálják megoldani, hogy minden egyes embert, akit ellenőrzés alá vonnak, meg fognak 
szondáztatni. Ennek már a hatásait lehet érezni.  
Megköszöni a képviselők hozzászólásait, a köszönetnyilvánításukat természetesen tolmácsolni 
fogja. Ígéri, a felvetetteket jegyzetelte, és megkeresi a képviselőket, és megoldást próbálnak találni 
majd a problémákra.  
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni a választ. 
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9. napirend:  Javaslat a Miskolci Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi munkájáról 

szóló beszámoló elfogadására 
 
Veres Pál polgármester: A beszámoló ismertetésére felkéri Bajnok István tű. alezredes, 
tűzoltóparancsnok urat. 
 
Bajnok István: Rövid kiegészítést tesz, az írásos beszámoló tartalmazza a részletes adatokat. 
Miskolc tűzvédelmi helyzetét 2021. év tekintetében történő jellemzéskor elmondható, hogy 
összetett, széles látókört igénylő, kihívásokkal teli év volt. A Miskolci Tűzoltósághoz 35 település 
tartozik. Statisztikai adatok mutatják, hogy 1.800-at meghaladó tűzeset, illetve műszaki mentés 
történt. Ezeknek az eseményeknek több, mint fele Miskolcon történt. Kiemeli, ezekkel az 
eseményekkel kapcsolatban semmilyen lakossági panasz, bejelentés nem történt. Elmondja, hogy a 
tűzoltási és műszaki mentési feladatok mellett járnak helyismeretekre, gyakorlatokra, 
intézményekbe, létesítményekbe. Amennyiben tűzvédelmi szabálytalanságot tapasztalnak, akkor 
jelzik azt a Hatósági Osztály felé. 1873. augusztus 31. napján, a miskolci Városházán alakult meg 
Miskolci Tűzoltó Egyesület, mostani nevén a Miskolci Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság. Jövő 
évben tervezik a méltó megünneplését.  
 
Veres Pál polgármester: További kiegészítés megtételére megadja a szót Dócs Róbert tűzoltó 
ezredes úrnak. 
 
Dócs Róbert: Röviden bemutatja a szervezetet. A miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség helyi 
szervként működik, de az irányítása alatt vannak a tűzoltó parancsnokságok. Személyéhez tartozik 
a Miskolci Tűzoltó Parancsnokság és a Szerencsi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság. Illetékességi 
területe a miskolci, a szerencsi és a tokaji járás területe. Megerősíti Parancsnok Úr beszámolójában, 
illetve szóbeli kiegészítésében elhangzottakat. A tűzoltóságok a tűzoltást, műszaki mentést, mentő, 
tűzvédelmi feladatokat végzik, a katasztrófavédelmi kirendeltségek végzik a tűzoltóságok 
irányításán túl a hatósági tevékenységet, mely nagyon sokrétű. A felmerülő kérdésekre szívesen 
válaszol. Köszönetet mond az Önkormányzatnak a kapott támogatásokért, melyek főleg technikai 
fejlesztésekre fordított támogatások. Továbbá a személyi elismeréseket, melyek a Tűzoltók napja 
alkalmából kaptak a kollégái.  
 
Veres Pál polgármester: Köszöni a tájékoztatást.  
Az előterjesztést véleményező bizottság álláspontjának ismertetését kéri. 
 
Bizottsági vélemény: 

• Rendészeti Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 
Veres Pál polgármester: A vitát megnyitja a napirend felett, hozzászólásra jelentkező 
képviselőknek adja meg a szót. 
 
A vitában hozzászóló: 
 
Badány Lajos alpolgármester: Köszönetet mond Ezredes Úrnak és Alezredes Úrnak a Miskolci 
Tűzoltóparancsnokság működési területét, struktúráit, személy- és eszközállományát, illetve az 
előző évben elvégzett munkáját tartalmazó beszámolóért. Hiánypótló tájékoztatásnak tekinti. A 
korábbi években csak a rendőrségi és rendészeti beszámolót volt lehetősége véleményezni a 
testületnek. Az előző évben, tűzeset következtében a városban egyetlen személyi sérüléssel járó eset 
történt, mely kedvezőnek mondható. De nem feledhető, hogy a hatékony és időben történő 
intézkedéshez szükséges a lakosság együttműködő hozzáállása is. Ilyen a tűzoltósági felvonulási 
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területek szabadon hagyása, a tűzgyújtási tilalom betartása, melynek megszegése a jelenlegi aszályos 
időszakban több, nagymértékű tűzesethez vezetett. Ezek megelőzésében kéri a lakosság, a 
Rendészet szoros együttműködését a Katasztrófavédelemmel. Kiemelt figyelmet kell fordítani a 
tűzi vízcsapok működőképességének megőrzésére. Csak felelősségteljes magatartással, a 
tűzvédelmi előírások betartásával, valamint a tűzoltás fizikai feltételeinek biztosításával lehet 
megelőzni a komolyabb katasztrófák bekövetkeztét.  
 
Hegedüs Andrea: A 3. választókerület lakossága által jelzett problémát szeretné tolmácsolni. A 
Nádasréti telephely mögött, a Cementgyár háta mögötti területen, nagy kiterjedésű bozóttűz alakul 
ki minden évben. A lakosság félelméből adódóan kéri, hogy a Tűzoltóság fokozott figyelmet 
fordítson erre a területre. Már a keletkezett kisebb tüzet próbálják megállítani. Évről évre hatalmas 
területet borítanak el a lángok. Lakossági igény, kérés továbbá a környéken lévő kisebb, nagyobb 
utcákban tűzcsapok kihelyezése.  
 
Bartha György: A választókerületében nem tűzoltás okán mennek a tűzoltók, hanem példaként 
említve méhcsalád befogása, illetve fa kidőlés miatt. Köszöni a munkájukat. Emlékeztet az árvíz 
idején együtt dolgoztak a Szinva parton. Megemlíti a Miskolci Önkéntes Tűzoltó Egyesületet, akik 
már tavaly is és idén is szerveznek tábort gyerekek számára. Felkéri képviselőtársait a tábor 
támogatására.  
 
Veres Pál polgármester: Megállapítja, hogy nincs több felszólalásra jelentkező, a vitát lezárja. A 
felmerült kérdések megválaszolására megadja a szót Ezredes Úrnak. 
 
Dócs Róbert: Az elhangzottakra reagálva elmondja, a száraztűz eset prioritást élvez a munkájuk 
során. A 2021. év borzasztó száraz tavaszát követően nagyon sok ilyen tűz volt. Ismerti a szabályt, 
miszerint az 1 ha feletti területeknél a tűzoltóknak azonnal jelentési kötelezettségük van a 
Kirendeltség Hatósági Osztálya felé. Az 1 ha feletti területeknél szemlét tartanak és kötelezik a 
tulajdonost, hogy tegye rendbe a területet. A második ilyen eseménynél bírságolnak. Amennyiben 
az 1 ha-t nem éri el a tűzesete, akkor az eljárás egy tűzeset műszaki adatlappal lezárásra kerül a 
tűzoltók részéről. Ígéretet tesz arra, hogy a jelzett területet kockázati helyszínként feljegyezte 
magának, kimennek a területre és a terület tulajdonosának egy kötelezést küldenek. Köszöni a 
jelzést. A tűzcsap hálózattal kapcsolatban elmondja, hogy a tűzivíz hálózat felülvizsgálata, 
karbantartása önkormányzati hatáskör, a tűzvédelmi törvény alapján. Tűzivízcsap kihelyezésének 
javaslatára akkor van lehetősége a Tűzoltóságnak, amennyiben egy új beruházás, létesítés történik. 
Az Önkormányzat bármikor, bárhova tehet, bővítheti a rendszert.  
 
 
8. napirend:  Javaslat a Miskolci Önkormányzati Rendészet 2021. évi munkájáról szóló 

beszámoló elfogadására 
 
Veres Pál polgármester: A beszámoló ismertetésére felkéri Vincze Csaba igazgató urat. 
 
Vincze Csaba: A Közgyűlés előtt egy szakmai anyag van, mely minden olyan ismérvet és adatot 
tartalmaz a Rendészet elmúlt évi tevékenységéről, amelyet fontosnak tartottak a munkájuk 
ismertetése kapcsán. Nehéz és sűrű év áll mögöttük, az év első negyedévében tartott a pandémiás 
helyzet, április 22-én volt a nyitás napja.  A rendőrséggel együtt tettek intézkedéseket, hogy az addigi 
visszafogottság ne csapjon át olyan viselkedésformába, amely súlyosan sértené a városlakók 
érdekét. Az elmúlt időszakra jellemző az építőipar fejlesztése, amely jelentős elszívó erőt jelentett 
az Önkormányzati Rendészetnél is. Nemcsak a jobb, magasabb jövedelmi szinttel rendelkező 
munkahelyek, hanem a honvédség, a büntetésvégrehajtás is elszívó erőt jelentett. Ezért október 1. 
napjától az addigi 219.000 Ft-os minimálbér – a városvezetés támogatásával – a Rendészetnél, mint 
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kezdő belépőbér 273.800 Ft-ra lett emelve. Ezt óriási lépésnek tartja annak érdekében, hogy ne 
menjenek el a kollégák a több pénz, a nagyobb jövedelem érdekében, hanem maradjanak. 
Nyilvánvalónak tartja, hogy ez az összeg egy életpálya modell kapcsán egy 160.000 Ft-os 
mozgásteret ad. Egy objektív bizottság által végrehajtott teljesítmény értékelés után tudják ezt 
odaítélni, vagy indokolt esetben el is venni belőle, ha szükséges. Igyekeztek a lakosság érdekében 
az önkormányzati képviselőkkel a lehető legjobb kapcsolatot kialakítani. Ennek érdekében, 2021. 
november 30. napján küldtek egy felkérést, hogy helyezzék új alapokra az együttműködést. 
Felajánlották azt a lehetőséget, hogy havi egy alkalommal kimennek a területre az önkormányzati 
képviselővel. Majd visszajeleznek az intézkedést követően. Csekély volt az érdeklődés, ezért 
januárban újból megismételték a levelet, majd április 22-én küldött meghívót egy megbeszélésre a 
Rendészetre. Úgy gondolja, akik részt vettek a megbeszélésen, mélyebb betekintést nyerhettek a 
Rendészet életébe. Ígéretet tesz arra, ősszel ismét kiküldi a meghívót, szeretné, ha minél többen 
részt vennének a megbeszélésen. Tudja, egy beszámoló anyagát sokféleképpen meg lehet ítélni, de 
ami mögötte van, az mind a Rendészeten dolgozó kollégák munkájának eredménye, az odaadásuk, 
a szolgálatuk következménye. Folyamatosan próbálták az életüket könnyebbé tenni, anyagi 
fejlesztésekkel, technikai fejlesztésekkel is. Ez a Rendészet működését, a reagáló képességét 
javította jelentős mértékben. 2021. őszén szerveztek egy három napos tréninget minden kolléga 
számára. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy a város lakóit szolgálják, reagáljanak a 
jelzésekre. Több, mint 4.500 olyan lakossági jelzés, bejelentés érkezett, amely intézkedést generált. 
Követelményként került meghatározásra, hogy minél rövidebb időn belül érkezzenek ki a járőrök 
a helyszínre. Ezek alapján több, mint 42.000 intézkedést folytattak le. Ez 8.000-rel több, mint az 
előző évi. Úgy gondolja, ez a szám mutatja a Rendészet aktivitását. Amennyiben napokra lebontva 
nézik az intézkedések számát, megállapítható, hogy napi 12-15 ügyeleti küldésben vesznek részt a 
kollégák. Szinte állandó mozgásban vannak. Igyekeznek, szakmai tudásukhoz mérten minél többet 
nyújtani a város lakói számára. Kéri, amikor véleményt formálnak majd a beszámolóról és annak 
tartalmáról, akkor ne az írásos dokumentumról mondjanak véleményt, hanem a kollégák 
munkájáról. Minden kollégája tisztességesen, becsületesen áll a feladathoz, minden munkát 
igyekeznek maximálisan elvégezni. Ezt részükre igyekeznek elismerni, legalább egy erkölcsi 
elismeréssel. Ezt is köszönettel fogadják. A lakosság részéről is rendszeresen érkeznek pozitív 
visszajelzések, de negatív is érkezik. Ezeket beépítik és felhasználják munkájuk végzése során. Úgy 
véli, jogos az állomány részéről az az igény, hogy a Közgyűlés szakmai alapon hozzon döntést a 
tevékenységről. Gratulál a rendőrség éves beszámolójához és az általuk végzett tevékenységhez, 
amelynek a várható elfogadása számára a Rendészet által elvégzett és hozzáadott munka elismerését 
jelenti. Nagyon sokat dolgoznak együtt, közösen. A heti egyszeri értekezletek mellett, folyamatos 
telefonos és személyes kapcsolatban vannak. Amennyiben szükséges intézkedéseket folytatnak le 
közösen, soron kívül reagálnak mindenre, amire szükséges. Úgy véli, amennyiben a Rendészet által 
elvégzett több mint 45.000 intézkedés a rendőrségnél landolt volna, tovább nehezedett volna a 
közterületi állomány helyzete. Lényegesnek és fontosnak tartja a Rendészet tevékenységét. A 
kameraképek vonatkozásában elmondja, több, mint 3.000 kamerafelvételt használtak fel, vagy a 
rendőrség vagy társhatóság vagy önálló kezdeményezés során. Napi átlagban 10-et. A térfigyelő 
kamerák képeinek figyelése két szegmenses. Egyrészt a technika és az emberi munkaerő, aki észlel, 
lát, visszanéz és megteszi a szükséges intézkedést. Ez csak együtt kezelhető. 2021. évben is arra 
törekedtek, hogy mind a szakmai feladatellátás, mind a szervezeti működés színvonalában 
felülmúlják az előző évi teljesítményt. Ez folyamatos fejlődést biztosító ösztönzés, mely alapján 
kijelenthető, hogy a 2021. év mind a szakmai innovációkban, mind a végrehajtott intézkedések 
minőségének és számának vonatkozásában szakmai mérföldkövet jelentett a Rendészet 
történetében. Az elért eredmény nem csak büszkeség valamennyi dolgozó számára, hanem jelentős 
kihívás is, a 2022. évi beszámoló tükrében majd a jövő évben. Ennek idei részeredményeire már 
most optimistán tekintenek. A Közgyűlés előtt lévő szakmai anyag, nem csak személyének, hanem 
a kollégáinak a teljesítményéről szól elsősorban. Arról szól, hogy mit tettek a város és annak 
lakossága érdekében. Kéri a beszámoló elfogadását. 
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Veres Pál polgármester: Köszöni a tájékoztatást.  
Az előterjesztést véleményező bizottság álláspontjának ismertetését kéri. 
 
Bizottsági vélemény: 

• Rendészeti Bizottság: támogatta a beszámoló elfogadását. 
 
Veres Pál polgármester: A vitát megnyitja a napirend felett, hozzászólásra jelentkező 
képviselőknek adja meg a szót. 
 
A vitában hozzászóló: 
 
Szilágyi Szabolcs: Köszönetet mond minden hivatástudattal rendelkező rendész áldozatos 
munkájáért. A közbiztonság kérdése egy olyan ügy, amin mindig lesz mit javítani. A problémák 
sosem fogynak el, bármikor kialakulhat olyan helyzetek, amikor szolgálatot teljesítő rendészre 
szükség van. Akár egy tűzesetnél való mentés során, akár egy tolvaj fülöncsípése esetén. Elmondja, 
a Rendészet átalakításának, megreformálásának kezdetekor hangosan kritizált a fideszes ellenzék. 
Emlékeztet, akkor azt mondta, hogy az eredmények nem fognak egyik napról a másikra jönni. Most 
viszont úgy gondolja, a beszámoló alapján már az első jelei megjelentek annak, hogy jó úton járnak. 
Természetesnek tartja, hogy a Fidesz-KDNP Frakciót a tények és a számok sosem zavarták meg a 
tisztánlátásban, de ennek ellenére kiemel néhány tényt. 2020. év október hóban a Rendészet 
engedélyezett létszámának 68,3%-a volt vezényelhető utcai járőr. 2021. november hóban pedig 
81,7%. Nyilván a „vízfej” csökkentésével érte el az új vezetés azt, hogy bár a korábbi időszakhoz 
képest az engedélyezett létszám mérete nem nőtt, mégis több rendész van az utcán, pusztán 
strukturális átalakításnak köszönhetően. Fontosnak tartja kiemelni, hiszen a Fideszes ellenzék 
vesszőparipája, a létszám kérdését, hogy 2020. évben 151 fővel, 34.500 intézkedés történt, 2021. 
évben 138 fővel 42.000. A visszaellenőrzésekkel együtt meghaladja a 10.000-es nagyságú 
különbséget. Abban a kérdésben is igaza volt, hogy a mennyiség nem minden. Természetesnek 
tartja, vannak kritikák a közbiztonság, a Rendészet működését érintően is, melyeket figyelembe 
vesznek és igyekeznek javítani mindig. Egy jól működő rendőrség esetén nem is lenne szükség 
Rendészetre. Sajnálattal állapítja meg, hogy ez jelenleg nincs így. Nem csak Miskolcon, 
Debrecenben is működik jelentős létszámmal közterület-felügyelet. A Velünk a Város Frakció tagjai 
igyekeznek megadni mindent annak érdekében, hogy a Rendészet működése minél hatékonyabb 
legyen. Ezáltal megteremtve a javuló közbiztonság alapjait. Ennek részeként elkezdődött a 
Rendészet gépjárműveinek cseréje, melyeket már évekkel korábban meg kellett volna tennie az 
előző városvezetésnek. Az eltelt időszakban megduplázódott a gépkocsiállomány a korábbihoz 
képest. Új, többfunkciós rádióbeszerzések történtek, melyeknek lefedettsége, fenntartása olcsóbb 
lesz a korábbiaknál, a Gispán integrált önkormányzati térinformatikai rendszer, illetve a NOVA 
ESZNYER és más, a rendészek munkáját segítő szoftver is telepítésre került. Testkameraként is 
működik, az intézkedést, annak jogszerűségét lehet rögzíteni. A bérfejlesztés kapcsán elmondja, 
2021. évben 219.000 Ft volt a kezdő segédrendésznek biztosítható összeg. 2022. évben ez 273.800 
Ft. Meggyőződése, hogy jó úton járnak. Ezt nemcsak, mint városvezető politikus mondja 
illendőségből, de hallható volt a rendőrségi beszámolóban, hogy elismerik a rendészek munkáját és 
partnerként kezelik. Példaként említ eseteket, melyek ennek a folyamatnak a kezdetét mutatják. A 
sétálóutcán történt lopás, az elkövetőket négy perc alatt fogták el a kiérkező rendészek. A 
háziőrizetből megszökött bűnöző elfogása az Újgyőri főtéren. A belvárosban lekapcsolt körött 
személyek, a Villanyrendőrnél ittas fiatalokat kifosztó tolvajok esetét sorolja. A MIÖR-nek volt 
köszönhető a rend fenntartása. Köszöni a Rendészet munkatársainak áldozatos munkáját, további 
sikereket, jó szolgálatot kíván.  
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Molnár Péter: A Miskolci Önkormányzati Rendészet vezetője által mondottakat idézi, miszerint 
az előterjesztésről történő szavazáskor, az állomány munkájáról szavaznak. Ezt részben tartja 
igaznak, de véleménye szerint nem csak arról van szó. Elmondja, amikor egy testület munkáját 
értékelik, akkor nyilván a testület stratégiájáról, vezetéséről is kell beszélni, dönteni. Fontosnak 
tartja kettéválasztani. A Miskolci Önkormányzati Rendészet minden dolgozójának köszöni a 
munkáját. Természetesen köszöni a vezetők munkáját is. Próbálnak mindent megtenni annak 
érdekében, hogy Miskolcon a közrend és a közbiztonság még inkább rendben legyen. Véleménye 
szerint kritikai észrevételeket is kell tenni. A Miskolci Önkormányzati Rendészet, mely 2013. évben 
az országban elsőként jött létre – korábban a közterület-felügyelet működött Miskolcon nagyon rég 
óta –, az akkori városvezetés a törvény adta lehetőséget kihasználva, jó döntés hozott és létrehozta 
ezt az önkormányzati szervet. 2013. óta évről évre dinamikusan fejlesztette az Önkormányzat 
költségvetési hozzájárulás tekintetében és személyi állomány tekintetében is a szervezetet. Nagy 
vívmánynak tartja – 2019. év előtt –, hogy az előző városvezetés létrehozta a körzeti rendészt, a 
sheriff intézményét. Kritikai megjegyzésként értelmezi, hogy a 2019. után felálló új városvezetés és 
a Rendészet új vezetése, ezt a kimondottan jól működő sheriff rendszert átszervezte, átalakította. 
A beszámolóban az olvasható, hogy ez a rendszer nem szűnt meg, de véleménye szerint abban a 
formában működött jól. Miszerint minden önkormányzati körzethez volt hozzákötve egy személy, 
aki a körzetet, az ott működő minden intézményt, önkormányzati és egyéb intézményt, továbbá az 
ott lakókat megismerte. Bizonyosnak tartja, hogy az ott lakók megismerték és nagy bizalommal 
fordultak a sheriffhez, jól működött ez a szisztéma. Sajnálattal állapítja meg, hogy ez már nem így 
működik a városban. A létszám tekintetében a beszámoló 3.2 szakaszát hivatkozva kérdezi, hogy a 
feladatellátáshoz rendelt keretszám 160 fő, ezzel kapcsolatban kérdezi, hogy ez a létszám be van-e 
töltve maximálisan, vagy a keretszámhoz képest ténylegesen szolgálatot teljesítők tekintetében van-
e elmaradás. Érzése szerint nem teljesít annyi rendész szolgálatot Miskolcon, mint korábban 
teljesített szolgálatot, vagy régebben jobban láthatóan teljesítettek a szolgálatot. Nem tudja 
megítélni, de az érzete – nem csak az ellenzéknek, de miskolciaknak is – az, hogy kevesebb rendész 
teljesít szolgálatot. Ebből is látható, ezért volt jó a körzeti rendész, mert az igenis látható volt a saját 
körzetében. A beszámoló szerint a távozó kollégák pótlására 2022. évben 14 főnek sikerült sikeres 
közterület-felügyelői vizsgát tennie. Ezt fontosnak tartja, gratulál az érintetteknek, örömét fejezi ki, 
hogy akkor most már ők is fel tudnak lépni. Felhívja a figyelmet, az anyagban az szerepel, hogy a 
szakképzésről szóló törvény változása miatt írja azt, hogy a lehetőségek beszűkültek. Ezt helyesbíti, 
nem a felnőttképzési törvény, hanem a szakképzésről szóló törvény hozta azt a változást, hogy 
OKJ helyett szakmai jegyzék van. Szakmai vonatkozásban semmilyen törés nem történt, mert 2022. 
évtől folynak a szakmai jegyzék szerinti képzések. Külön szívesen beszélne erről Vezető Úrral, mert 
Miskolcon vannak erre jó lehetőségek, hogy akár ingyen szerezzenek a kollégák szakmai képzést. 
Vannak ilyen jellegű szakmai képzések Miskolcon és állami támogatással végezhető el.  
 
Dr. Kovács László: Elsőként a téma politikai oldaláról beszél. Sajnálattal állapítja meg, véleménye 
szerint a Rendészeti Bizottság vezetője megint elkövetett egy magabiztos, buta kijelentést, mikor 
azt mondta, „ha jól működne a rendőrség igazából nem is lenne szükség rendészetre”. Kíváncsi, 
mikor következik el ez a helyzet. Szilágyi képviselő úr figyelmét felhívja, a beszámolóból idéz, 
Rendészeti Igazgató Úrtól: „Köztudomású tény, hogy a közrend, közbiztonság megteremtése nem 
kizárólag jog és kötelezettség a rendőri szerveknek. A rendőrség mellett a rendészet és a polgárőrség 
végrehajtója a megteremtésnek…”. Kéri, a Rendészeti Bizottság vezetője, legyen szíves legközelebb 
egyeztetni a rendészet vezetőjével, hogy erről ki mit gondol. A Fidesz-KDNP Vincze Csaba 
igazgató úrral ért egyet, a rendőrség mellett komoly szerepe van és kell, hogy legyen is a 
rendészetnek. Nem azért, mert nem működik jól a rendőrség. Hanem, megerősíti Igazgató Úr által 
elmondottakat, mert nem kizárólagos kötelessége a rendőrségnek ennek a teljesítése. Az anyagról 
véleményt formálva elmondja, hogy 2013. bevezetés óta, melyet az anyag is kiemel, mikor az 
országban elsőként került megalakításra a Rendészet Miskolcon, nagyon innovatív volt, nagyon jól 
működő rendszer volt. Legnagyobb hozománya, hogy jelenleg is működik, a tevékenységével 
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komoly részt vállal Miskolc közrendjének, közbiztonságának fenntartásában.  Örömtelinek tartja 
azt, hogy a lovasmezőőri szolgálat – melynek a felfüggesztése ellen a Frakció felemelte a szavát – 
átgondolásra került és ismét vannak lovas mezőőrök. Hiányolja viszont, tavaly is elmondta, a kutyás 
járőr szolgálatot. Előző évben válaszként kapta, hogy csak személye nem látja a kutyás járőröket, 
de továbbra sem látja a kutyás járőröket. Saját tapasztalatát példaként meséli, korábban a Szinva 
teraszon nagy testű kutyával megjelent rendészek irányába kellő tiszteletet tanúsítottak az addig 
hangoskodó, szórakozó emberek. Kérdezi Igazgató Urat, vannak-e kutyás járőrök, létezik ez a 
típusú szolgáltatás? Előnyként említi, hogy ünnepnapokon is szolgálatba vezényelhetők a 
közterület-felügyelők, amire korábban csak munkaidőben volt lehetősége. Ezt jónak, hasznosnak 
tartja. Nem tudja támogatni – melyet korábban Molnár Péter frakcióvezető úr is említett –, hogy a 
19 körzeti rendészből 10 körzetre történt az átszervezés. Levelezést folytatott Igazgató Úrral. 
Fontosnak tartja, hogy lakosságközeli legyen az ellátás. Ez vonatkozik a rendőrökre is. A körzeti 
rendésznek az egyik fontos szerepe volt, hogy folyamatosan ugyanazon a területen vett részt a 
munkában. Az ünnepnapon bevethetőség, a kvázi éjszakai razziaszolgálatot többször forszírozta 
korábban a Frakció. Közvetlen, személyes kapcsolat alakult ki korábban az adott terület rendésze 
és az ott lakók, a házmesterek, a kis közösségek fontos emberei között, akik ott dolgoznak, ott 
tesznek a közösségért. Jó ötletnek tartja az életpálya modellt, ezzel emelkedik a közterület 
felügyelők száma. Átgondolását kéri annak – ebben partnerséget is felajánl – hogy ismét az összes 
körzetnek legyen saját felügyelője. Kérdést fogalmaz meg Igazgató Úr felé az anyaggal 
kapcsolatban. Egy diagram, grafika mutatja a létszám adatokat az anyagban a 14. oldalon. Számára 
nem egyértelmű, a 2. számú ábrában mit jelentenek a százalékok és a színek. A cím szerint az 
operatív és az adminisztratív létszámot mutatja be az ábra, 2020-2021. évekre van piros, zöld 
diagram is, ugyanazon diagramban eltérő %-os számok szerepelnek. Értelmezése szerint ezek a 
számok az adminisztratív létszám adatok lehetnek. Az anyag említi, hogy csökkent az adminisztratív 
létszám, de ebből az ábrából ez nem derül ki.  
 
Hegedüs Andrea: A napirend előtti felszólalását kettő dátummal indította, hogy a megbízó levelét 
átvette április 25-én és esküt tett május 2-án az Országgyűlésben. Ez a két dátum behatárolja a 
jelenlegi munkáját is, az önkormányzati képviselői feladatát már csak a mai napon láthatja el a 
Közgyűlésben. Ezért szeretné megragadni az alkalmat, hogy a választókerületének problémáját 
kiemelt fontossággal kezelje. Vincze Csaba igazgató úrnak három területre szeretné felhívni a 
figyelmét. Mindhárom rendvédelmi szerv munkáját köszöni, úgy véli erőn felül teljesítettek, mind 
a választókerületben, mind a városban. Felsorolja az említett területeket. Elsőként Pethneházy 
városrész Park utca területe, Y híd melletti utcák, kiemelten a Gizella utca környéke és házai, főleg 
a második. Harmadik részként a Csaba vezér utcán egy bizonyos lakóterület, illetve a Gátőr utcán 
az illegális szemétlerakásnak a felszámolását, megakadályozását kéri. A rendőrségi beszámolónál 
nem említette, így most teszi meg. A Farkas Jenő utca – Szilágyi Dezső utcák sarkánál gondot okoz 
a lakosságnak a behajtás az egyik útról a másikra, a Szilágyi Dezső utcáról a Farkas Jenő utcába. 
Kéri, három autónyi parkolóhely területére megállni tilos vagy várakozni tilos tábla kihelyezését. 
Köszöni a rendvédelmi szervek hatékony együttműködését és a beszámolókat. További sikeres 
feladatot és szolgálatot kíván.  
 
Hollósy Endre András: Vincze Csaba igazgató úr által elmondottakra utal vissza, miszerint a 
tárgyalt anyag szakmai anyag. A Közgyűlésben ennek a politikai vonatkozását igyekeznek 
elmondani, felfesteni. Örömteli hírként értékeli, hogy bár annak idején Szopkó alpolgármester úr 
és Szilágyi képviselő úr is elmondta, hogy az ellenzék gyalázza sajtótájékoztató keretében a 
közrendet, közbiztonságot, Miskolcot, azért mégis sikerült egy-két dolgot belecsempészni az 
anyagba. Ilyen a lovasrendőrség visszahelyezése, melyet a Fidesz-KDNP Képviselőcsoporton kívül 
egyedül a Mi Hazánk Mozgalom szorgalmazott. 2020. január 23-án a Miskolci Naplóban azt írták, 
hogy 1,2 millió Ft-ot meg lehet spórolni a miskolciaknak. Úgy látja, a visszaállítás felvetése 
meghallgatásra talált, ennek örül. Köszöni a Rendészetnek, hogy az Avar utca sarkán lévő 
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betonpilléreket – mely a hajléktalan kérdés tekintetében kulcsfontosságú – a Fidesz-KDNP Frakció 
javaslatára eltávolították. Úgy érzi, bármennyire is volt az elmúlt időben támadva az ellenzék, azért 
mégis egy-két dolgot sikerült megvalósítani. A mezőőröknek, a Rendészet munkatársainak is 
köszöni a munkájukat, erőn felül teljesítenek.  
 
Veres Pál polgármester: Ebből is látható, hogy a városvezetés az építő kritikát elfogadja és ennek 
megfelelőn módosít, ha lehetősége van rá.  
 
Deák-Bárdos Mihály: A rendészeti beszámolóval kapcsolatban kifejezi háláját és köszönetét a 
Rendészet minden dolgozójának, főleg azoknak a rendészeknek, akik az utcán teljesítenek 
szolgálatot, illetve akik az önkormányzati képviselőkkel is tartják a kapcsolatot. Úgy gondolja, hogy 
az együttműködés megfelelő. Területén bármilyen problémát jelez a rendésznek, záros határidőn 
belül visszajelzést kap. Egy lakossági levélből idéz, mely rávilágít a hibás vezetői döntésekre, úgy, 
mint a körzeti rendész megszüntetése: „Utcánkban a közbiztonsági helyzet az utóbbi időben egyre jobban 
romlik. Jómagam négy éve költöztem ide feleségemmel és évről évre érezzük ennek a hatását. Az utcában átvonuló 
lyukó-völgyi lakosok kapcsán érezzük ezt a helyzetet. Általánosságban nem beszélhetünk róluk, hiszen zömében 
ők is rendszerető állampolgárok, de azért sok köztük a kivétel. Az utca rendszeresen telik meg szeméttel, az 
általuk szétdobolt dolgoktól. Rendszeresen a családi házak kapujánál végzik el a kis- és nagydolgukat. Amivel 
bosszúságot okoznak az ott lakóknak. Nem csak szemetelnek, de rendszeresen kötekednek is az itt lakókkal. 
Ezzel félelmet keltve bennük. Ezek a dolgok hatványozódnak azokon a napokon, mikor segélyt kapnak. 
Rendszeresen tapasztaljuk, hogy a szemétszállításkor reggel kirakott kukáinkat felrugdossák, néha még az utca 
túloldalán található sportpályára is bedobálják. Nem beszélve az utcában elhaladásukkor történő ordibálásukról, 
káromkodásukról. Az utóbbi időben még jobban romlott a helyzet, hiszen körülbelül fél éve egy idős szomszéd nénit 
megöltek, a házát felakarták gyújtani. A garázsokat – köztük az enyémet is – többször feltörték, az utca 
túloldalán található sportpálya kerítését szinte teljesen szétszedték, a sportpályán lévő kapukat eltörték. Az utcában 
lakók közül sokan este járnak haza munkából, akik között sok a hölgy is. Így állandóan félelemben kell hazajönni 
gyalog. Megoldásra lenne kérése az ott lakónak. A leghatékonyabb megoldás az állandó rendőrségi, rendészeti 
járőrözés lenne. De a jelenlegi helyzetben az tapasztalható, hogy néha-néha elhalad egy-egy rendőr, rendészeti 
gépkocsis járőr, de ez sajnos nem elegendő az állandó rend fenntartására. A legkézenfekvőbb, a legköltségkímélőbb 
megoldásnak egy térfigyelő kamera felszerelését tartja a 44 – 46. szám közötti terület környékén. Tudomása szerint, 
ennek a költsége 1-2 millió Ft körüli összeg. Tudja a város anyagi helyzete nem a legrózsásabb, de az összeg 
elenyésző ahhoz képest, hogy emberi életekről, anyagi, erkölcsi károsodásról van szó, az itt lakó emberek érdekében. 
Véleménye szerint a közbiztonság szempontjából a kamerának erős visszatartó ereje lenne. Az ott élő embereknek 
nem kellene félelemben élnie a XXI. században.” Igazgató Úrtól kérdezi, hogyan valósulhat meg az, hogy 
a kihelyezett térfigyelő kamera alá teszik az illegális szemetet, illetve az építési törmeléket. Továbbá 
a beszámolóban olvasható volt, hogy nagyon jó az együttműködés a Városgazda és a Rendészet 
között. Ez alapján kérdezi, hogy valósulhatott meg az, hogy a Vasgyári piac és a Negyedik utca 
sarkán hónapok óta ott lévő szemét nem lett elszállítva? Többször szólította fel a Városgazdát erre. 
Az ott lakók megunták és felgyújtották. Választ vár.  
 
Pakusza Zoltán: Megköszöni a rendészeti beszámolót, illetve a rendészeknek az elvégzett munkát, 
amit a terepen végeznek. Úgy gondolja, nehéz körülmények között dolgoznak, egyre több a 
munkájuk a városban. Ugyanakkor a lovas mezőőrséggel kapcsolatban nem optimista. Véleménye 
szerint csak elméletben működik, gyakorlatban december végével a két lovas mezőőrből már csak 
egy maradt. Ezt hivatalosan kérdezte meg. Egy lovas mezőőr nem teljesíthet szolgálatot, most már 
fél éve csak elméletben létezik a lovas mezőőri szolgálat, gyakorlatban nem. Felhívja a figyelmet 
arra, hogy borzasztó nehéz betölteni az üres álláshelyet. Nagyon sok körülménynek meg kell felelni. 
Lehetőleg közelben kell lenni a lóval. Látszik az, hogy 2020. évben nagy hiba volt leépíteni a 
lovasmezőőrséget. Most már nem találnak olyan embert, mint akkor. Négy páros, nyolc lovas 
mezőőr teljesített szolgálatot, most már áttervezték az életüket. Fél éve nem találni olyan embert, 
akivel pótolni tudnák, aki elvégezné ezt a munkát. Emlékeztet, módosító indítványt nyújtott be a 
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költségvetéshez, 15 millió Ft-on múlt. Leszavazta a Testület. Jól látható, nem biztos, hogy jó az, ha 
megszüntetnek valamit, mert utána nem biztos, hogy könnyebben lehet visszaépíteni.  
 
Bartha György: A választókerületének kettő pontjára hívja fel a figyelmet. Elsőként a Dorottya 
utca 1. szám alatti, Csillagvizsgáló épületre. Közvetlen a LÁEV kisvasút végállomás mellett van. 
Elindult a turistaszezon, nagyon sokan használják a kisvasutat. Közvetlenül ott van a tűzoltósági 
felvonulási terület, amit tábla is jelez, tiltja a parkolást. Finoman fogalmazva elmondja, aki távolról 
nem mindig figyeli a táblát és beparkol a tiltott helyre. Eddig még nem volt probléma. A másik 
problémaként veti fel a kiliáni szolgálatóház sarkán, az Otthon téren lévő kisbolt és az azt látogató 
magyar állampolgároknak a helyzetét. Akik rendszeresen italozás mellett, egyéb más tevékenységet 
is ott folytatnak. Nagyon sokat hívja az ingyenes számon a Közterület-felügyeletet, ezt minden 
miskolcinak ajánlja. Az illegális szemét kérdéskörében elmondja, választókerületének része a 
Hatodik utca. Ott van egy kamera, rendszeresen megjelenik az illegális szemét. Fontosnak tartja 
kiemelni, nem mindig az ott élők rakják le az illegális szemetet. Éjszakánként 8-10 millió Ft értékű 
autóval megjelennek a saját lakókörnyezetükre oly kényes miskolci polgárok és ledobálják a sittet 
és mindenféle egyéb hulladékot. Meg kell nézni mik vannak benne. Látható, hogy nem a számozott 
utcán élők használták. Régi képviselőként tudja, 2019. év előtt a körzeti rendésszel, a seriff 
szolgálattal mindig jó kapcsolatot tartott, de tudja járőrözni mindig párosával kell. A seriff jó 
kapcsolatot tudott kialakítani a lakosággal, de borzasztó nehéz bizonyítani azokat az állításokat, 
ahol egy állítás áll szemben egy másikkal. Ismerte a rendészeket, finoman kifejezve nem mindenki 
volt fizikailag toppon.  
 
Bajusz Gábor: Köszöni a Rendészet munkáját, valóban fontos ez a terület. Az utcán szolgálatot 
teljesítők becsülettel ellátják a feladatukat. Jobbító szándékkal tesz javaslatot. Javasolja, a Rendészeti 
Bizottság elnökével tegyék meg, hogy rendszeresebben egyeztetnek. Az anyagból kitűnik, hogy 
közterületeken az ott hagyott autókkal is foglalkoznak. A Rendészeti Bizottság elnökének, Szilágyi 
Szabolcsnak a körzetében van egy ilyen autó, melyet 2021. októberi közgyűlés óta minden 
közgyűlésen megemlít. Mégis ott van az autó. Kéri ennek az elszállítását. Szerepel az anyagban, 
hogy a Városgazdával is tartják a kapcsolatot. Ezt jónak és helyesnek tartja. Javasolja, hogy Erdei 
Sándor Zsolt képviselő úrral is tartsák a kapcsolatot – úgy tudja, hogy ott dolgozik –, mert 
Képviselő Úr önkormányzati területén van egy olyan területe, ahol tavaly ő nyírta le a gazos 
területet, ami akadályozta a kilátást egy kereszteződésben. Balesetveszélyes volt. Idén újra 
megkeresték az ott lakók, hogy tegye meg ezt ismét, mert 2-3 méter magas a gaz. Jó erőt kíván a 
munkához, kéri, hogy ezeket a területeket nagyobb figyelemmel kísérjék.  
 
Szopkó Tibor alpolgármester: Nehéz megtalálni azokat a szavakat, amik egy-egy ilyen 
hozzászólás után megfogalmazódnak benne, inkább nem is reagál az imént elhangzottakra, 
maradna inkább most a témánál. Az teljesen egyértelműen látszik, és már a rendőrségi 
beszámolóból is kitűnt, hogyha nem is kéz a kézben jár a két szervezet, de a rendészetről 
kijelenthető az, hogy nagymértékben segíti a rendőrség munkáját. Nagymértékben hozzájárul ahhoz 
ennek a szervezetnek a munkája, hogy a közrendet és közbiztonságot fenn tudják közösen tartani 
Miskolcon. Egy konkrét témát szeretne kiemelni, amiben külön köszöni az elmúlt időszakban 
elvégzett munkát, és további nagy fókuszt kér a jövőben is, ez a belvárosi közterületi jelenlét. Ahogy 
Igazgató Úr az előterjesztést kiegészítő néhány gondolatában ki is emelte, egyfajta szabaduló bulival 
találkoztak a belvárosban a COVID I. hullámát követően. Több körben is egyeztettek arról, hogy 
milyen módon tudnák segíteni a kialakult helyzet megoldását. Ez megvalósult. A tavalyi évben már 
kifejezetten láthatóan nőtt a belváros biztonsága, közrendje, még a hétvégi, nagyon sűrű 
időszakokban is. Nagyon örül annak, hogy az adminisztratív létszám terhére növekedett a 
közterületi létszám, ezt a saját bőrükön is tapasztalhatják. Amikor arról beszélnek, hogy az 
intézkedési darabszám meghaladta a 42 ezret, akkor azt mondja, hogy sok mindent el lehet mondani 
a rendészetről, azt azonban nem lehet elmondani, hogy nem dolgozik, és azt sem lehet elmondani, 
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hogy nem dolgozik hatékonyan. Külön ki kell emelnie, hogy Vincze Csaba igazgató úr személyében 
egy szakemberük van, akit országos szinten is magasan jegyeznek ebben a szakmában, és ez is egy 
nagyon fontos dolog. Ezen túlmenően arról is beszélni kell, hogy számos, nagyon magas szakmai 
színvonalat képviselő munkatársa van ennek a szervezetnek. A szubjektív biztonságérzet nyilván 
egy másik dolog, de a statisztikai adatokból azt látják, hogy meg tudják erősíteni az Alezredes Úr 
korábbi előterjesztés kapcsán elmondott mondatát, Miskolc nem egy bűnös város. Lehet-e a 
rendészetnek fejlődnie? Biztos lehet, de egy valamiben biztos, hogy nagyon sokat hozzátesz 
Miskolc biztonságához ez a szervezet. Megköszöni a munkájukat, jó egészséget és minden jót kíván 
a továbbiakban is! 
 
Erdei Sándor: Reagálni szeretne az elhangzottakra annyiban, hogy rendszeresek ezek a közösségi 
médiában közzétett lejáratási kísérletek, amiknek a többsége valótlan állítás és hazugság. Javasolná, 
hogy először tájékozódjanak a körülményekről. Másrészt, hogy ahol általában ezeket a videókat 
készítik, jelen esetben a fűnyírás, az magánterület, tehát erről is tájékozódjanak.  
 

Az ellenzéki képviselők padsorából véleménynyilvánítás hangzik el. 
Bajusz Gábor erélyesebben kifejezi egyet nem értését. 

 
Erdei Sándor: Úgy hiszi, nem az ellenzéki képviselők feladata ez, megvannak erre a szakemberek, 
nem a képviselőknek kell vágni a füvet, a Városgazda kiválóan elvégzi ezt a munkát, az ellenzéki 
képviselők magánterületekre járnak rendszeresen füvet vágni. Erre felhívná a figyelmüket, hogy ez 
tilos! Másrészt a Mekk mester módjára végzett munkáik, amelyet városszerte végeznek, azok inkább 
ártanak, mint használnak. 
 
Kozma Istvánné: Igazgató Úr említette azt az ominózus nyílt napot, amin részt vett és megköszöni 
a lehetőséget. Szerinte egy nagyon jó megbeszélés volt, át tudták venni a problémáikat. Ott is jelezte, 
hogy több rendészt szeretnének a közterületekre. A lakosokkal együtt azt gondolja, hogy a seriff 
rendszer annyiban volt jobb, hogy adott azonos területen folyamatos jelenlétet biztosított, ki tudott 
alakítani a lakóközösséggel egy bizalmi kapcsolatot. Így a lakosok szívesen fordultak hozzá olyan 
ügyekkel is, amikkel most esetleg nem. Az utóbbi időben többször igénybe vette a rendészek 
munkáját, melyet szeretne megköszönni, a gyors segítséget, hiszen minden esetben megoldották a 
problémát. További jó munkát kíván! 
 
Dr. Kovács László: Bartha képviselő úr hozzászólására szeretne reagálni, az a ritka alkalom, hogy 
egyetért vele. Egyetért abban, hogy nyilván a járőrpárosok sokkal hatékonyabbak, mint az egyedüli 
körzeti rendész, aki a területét ellátja. Azzal viszont nem tud egyetérteni, hogy ez így nem lehet 
hatékony, nem lehet jó, hiszen például a körzeti megbízotti rendszer erre alapult hosszú éveken 
keresztül. Kétségtelen, hogyha van rá lehetőség, és voltak is erre kezdeményezések az elmúlt 
években, hogy az egyes területeknek a körzeti rendészei a szomszéd terület körzeti rendészével 
bizonyos napokon járőrpárosokat alkottak, és úgy mentek területre. Továbbra is szeretné 
hangsúlyozni, hogy amikor rendészeti beszámolóról beszélnek, akkor nekik alapvetően a 
problémájuk nem az, ahogyan dolgoznak a rendészek. Amikor tapasztalja néha sajnos a saját bőrén 
is, jól végzik a munkájukat. Ez elismerésre méltó. Ők egy koncepcióval vitatkoznak, mert 
elképzelésük szerint minden körzetben kellene körzeti rendész, ahogy korábban volt. 
Hangsúlyozza, ha ennek a személyi feltételei adottá válnak, akkor továbbra is azt támogatná 
frakciójuk hogy legyen gazdája minden területnek. Aztán majd elvitatkoznak rajta, hogy melyik a 
kettő közül a jobb. Frakciója véleménye szerint az a jobb, hogyha minden területnek van gazdája, 
akkor is, hogyha csak egyedül kell járkálnia rajta. Ilyen típusú megbeszélésekre nagyon szívesen 
nyitottak és részt vesznek. Ezt a 10 vagy 19-es körzetes lebontást nem támogatják.  
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Gazdusné Pankucsi Katalin: Köszönetet szeretne mondani Igazgató Úrnak a mezőőri 
szolgálatért. Elég nagy terület van, ami külterület, ahonnan vissza jön a jelzés, hogy gyakran látják 
arra őket, és segítenek megoldani az ott lakók problémáját. A seriff rendszerrel kapcsolatban is 
jönnek jelzések, hogy hiányolják a seriffet a területről, mert nagyon jó kapcsolat alakult ki velük. 
Telefonon elérhető volt a seriff, ha bármikor bármilyen probléma volt, nyugodtan kereshették, még 
akár munkaidőn kívül is. Megerősíti, hogy bármikor keresi Igazgató Urat vagy a munkatársait, 
készségesen állnak rendelkezésre és segítenek megoldani a problémát.  
 
Bajusz Gábor: Elnézést kér Erdei Sándortól, nem akart a szavába vágni, bocsánatot kér. A 
felindultságának az az oka, hogy hosszú ideje mondják ezt a témát, és mégis úgy csinálnak Képviselő 
Úrék, mintha nem létezne. Ez az, amiért egy kicsit indulatosabb volt, elnézést kér, de továbbra is 
tartja azt, hogy most hétvégén, ha van ideje, kedve, energiája, akkor menjen, és csatlakozzon ahhoz 
a fűnyírási akcióhoz, amit meg fognak ejteni. 
 
Szilágyi Szabolcs: A seriff rendszer, illetve a körzeti rendészettel kapcsolatban azt mindenképpen 
el kell mondani, az, ahogy működött, az úgy nem volt a leghatékonyabb. Maga az az alapgondolat, 
az a filozófia, ami mentén ez megvalósult, az szerinte is támogatható. Jelen Közgyűlésben is nagyon 
sok olyan Fidesz-KDNP-s képviselő ül, akik már 2014-ben is önkormányzati képviselők voltak. 
Akkor jött be Miskolcra egy svájci típusú közösségi rendőrprogram, ami körülbelül addig is 
működött, amíg a finanszírozására lehetőség volt. Ezt nagyon hasonlónak tartja ahhoz, és annak is 
örült volna, ha azt tovább folytatják. A lakossággal való kapcsolattartás a rendvédelmi szerveknél is 
nagyon hasznos és előremutató kezdeményezés. Ezt a részét tudja támogatni. A probléma a körzeti 
rendészettel és a seriff rendszerrel, ahogy a városban ismerik, a legnagyobb baj az volt, hogy 
alapvetően egy látványpékségként működött. Vagy akkor voltak kint a rendészek az utcán, amikor 
mentek az emberek a boltba vagy munkába, vagy amikor délután 4 óra körül jöttek haza. A 
közbiztonsági kihágások javarészt nem ebben a reggel 8 vagy a délután 4 óra időszakban történnek, 
azt mindannyian nagyon jól tudják. Amikor a hatékonyságról beszél, akkor igazából erre is gondol. 
Volt Miskolcnak 20 választókerülete, amihez volt egy-egy rendész beosztva. A gyakorlatban a 
rendészek egymaguk, de a rendőrök sem, nem kezdenek bele intézkedésbe, hiszen olyan 
Magyarországon a jogi környezet, hogyha az intézkedést az intézkedés alá vont elkezdi jogi útra 
terelni, akkor mindenképpen kell valaki, aki igazolja az intézkedésnek a jogszerűségét, és sokszor 
ez a páros másik tagja. Emiatt az volt a gyakorlat, amit Kovács képviselő úr is említett, hogy 
összeállt a két szomszédos körzet seriffje, és valamelyik nap vagy az egyik, vagy a másik körzetben 
voltak kint területen. Olyan azonban nem volt, hogy minden alkalommal le volt fedve a város teljes 
egésze. Az, hogy a választókerületi körzethatárhoz kötni a rendészet körzeteit, az megint visszás 
dolog szerinte. Hangsúlyozza, az alapfilozófia szerinte is egy jó gondolat volt, ami mentén elkezdték 
ezt a körzeti rendészetet kiépíteni. Bajusz Gábor képviselő felvetésére reagálni kíván. Folyamatban 
van a roncsautó elszállítása. Körzetes képviselőként – nem úgy listásként, mint Bajusz képviselő úr 
– több roncsautót vitetett már el, mint amennyit Képviselő Úr problémaként felvetett, sokkal 
többet. Kiemeli, hogy a gyakorlatban ez nem annyira egyszerű. Van olyan, amikor úgy roncsautó 
egy területen az autó, hogy annak a tulajdonosa meghalt, és jelenleg még hagyatéki eljárás alatt van 
az, hogy ki lesz az új tulajdonosa. Ilyenkor nagyon meg tudja hosszabbítani az ügyintézés idejét az, 
hogy a roncsautó elkerüljön a közterületről. 
 
Veres Pál polgármester: Megállapítja, hogy nincs több felszólalásra jelentkező, a vitát lezárja.  
A vita során elhangzottakra kíván reagálni Igazgató Úr, megadja neki a szót. 
 
Vincze Csaba: Van néhány olyan kérdés, amelyet Frakcióvezető Urak, illetve Képviselő Hölgyek, 
Urak is párhuzamosan említettek.  
A seriff rendszer, a körzeti rendész rendszer kapcsán elmondja, hogy talán Kovács és Molnár 
képviselő úr is emlékezhet, hogy 2013-2014-ben, amikor először volt a rendészetnél, ez az alapötlet 
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nála már felmerült. Ez valóban egy jó és támogatható dolog. Szilágyi elnök úrral kell, hogy 
egyetértsen, a működés ment egy picit félre ebben a történetben. Nyilvánvalóan azt mondták, hogy 
felfüggesztik, új alapokra fogják helyezni, működőképessé tenni. Való igaz, hogy az 1 fős járőr, az 
1-es harcos, ahogy annak idején a seregben fogalmazták, nem szerencsés történet. Egyrészt azért 
nem, mert ha belefog egy intézkedésbe, sokkal nagyobb veszélynek van kitéve, mintha járőrpárban 
dolgozik. Másodszor, nyilván bizonyítási kérdés, hiszen ha valakivel szemben intézkedik, és például 
egy szabálysértési eljárást kezdeményez, akkor abban az esetben a rendőrség Igazgatásrendészeti 
Osztályán a szabálysértési eljárás kapcsán lesz egy állítás és lesz egy tagadás. Innentől kezdve elég 
nehézkes az ügy. Nyilván ezt a rendszert – ahogy említette is – új alapokra helyezve, és nem 
feltétlenül a képviselői körzetek határaihoz igazítva, hanem geológiai, földrajzi viszonyokhoz, mint 
ahogy ezt a 10 járőrkörzet esetében is tették, megváltoztatták. Ahhoz viszont, hogy ezt rendesen 
működtetni tudják, ahhoz viszont létszám kell. Megköszöni Molnár frakcióvezető úrnak a 
pontosítását, valóban a képzési jogszabályt rosszul fogalmazta meg. A lényeg nem más, minthogy 
az elmúlt évben nem volt akkreditált közterület-felügyelő képző szerv, akivel egyetlen felügyelőt is 
tudtak volna képezni, mert bizonytalan volt a helyzet, nem voltak kialakítva azok a szabályok, 
amelyek ezt lehetővé tették. Gyakorlatilag most már elindultak, és köszöni az ötletet, javaslatot. 
Kéri, üljenek le erről beszélni, hogyan tudnák ezt helyben megoldani. Tudvalevő, hogy ma egy 
közterület-felügyelői képzés az alaphelyzetben 200 ezer forintnál kezdődik, de ahhoz, hogy 
idejöjjön a képzőszerv, ahhoz legalább 10 főnek lennie kell. Most is ezt csinálták ennél a képzésnél, 
hogy már a szomszédos városokból, településekről sikerült összehozni egy 16 fős csoportot. 
Előrelépni csak akkor tudnak, ha beszélnek róla. Az elmúlt évben Demeter Szabolcs igazgató úrral 
váltottak erről előzetesen néhány szót, és úgy véli, ezt lehet tovább folytatni. A lovas, kutyás 
szolgálat kapcsán elmondja, hogy a képviselők segítségét kéri. Segítséget kér abban, hogyha tudnak 
olyan lóval rendelkező, és valóban a szolgálati helyhez közel lakó, istállóval rendelkező és a 
szolgálatot vállaló jelöltet, azt osszák meg vele. Több álláshirdetést adtak fel, végigjárták az összes 
lovas klubot, ami Miskolc területén létezik, és megpróbáltak toborozni. Eredménytelenül. Beszéltek 
polgárőrökkel, ahol van lovasszolgálat, de sajnos csak vidéken. Alkalomadtán be-be jönnek, de 
Miskolcon ilyen nincs. Hangsúlyozza, borzasztó nehéz ügy, ezért is kéri a képviselők segítségét. 
Hasonló a helyzet a kutyás szolgálat esetében. A tavalyi évben a kutyás kollégák jelentős része 
honvédség, BV intézet, egészségi állapot miatt leszerelt, és így maradtak. Van egy új kollégájuk, aki 
a magánéletben kutyatenyésztő, és ha látják az alkalmasságát, ki fogják képezni kutyásnak. Ebben 
is megpróbáltak jelölteket keresni, de ugyanaz a helyzet, mint az előzőek kapcsán. Hasonló a 
szituáció a közterület-felügyelői állománnyal is. Bár örömmel jelentheti, hogy június 1-jétől ismét 
lesz új felügyelőjük, lesz, aki június közepétől, tehát folyamatosan zajlik a kiválasztási folyamat. 
Jövőhéten 10-12 ember jön állásinterjúra. Nyilván mindig csak egy szűk szeletét tudják felvenni 
annak, aki jelentkezik. Kell egy fizikai, egy pszichikai és egy szellemi adottság és képesség. Nem 
akarja azt, hogy a mennyiség a minőség rovására menjen. Úgy véli, ez támogatható döntés. 
Igyekeznek mindent megtenni, de minőségi kollégákat kell, hogy felvegyenek. Amennyiben a 
képviselőknek is van jelöltje, örömmel látja. 
Szintén köszöni a Hegedüs képviselő asszony által felvetetteket, utánanéznek.  
Hollósy képviselő úr által elmondottak kapcsán pontosítani szeretne. Mielőtt megérkezett a jelzés, 
előtte már Jegyző Úr felé, illetve azt megelőzően korábban is tettek rá intézkedéseket, hogy valaki 
elbontsa. Ezt megunták, és azért bontották el ők. Gyakorlatilag párhuzamosság van a két 
történetben. 
Pakusza képviselő úrnak válaszolt a lovas mezőőri tájékoztatásában. 
Bartha képviselő úrnak jelzi, vették az adást, oda fognak figyelni a történetre, minden helyszínen, 
amit jelzett.  
A roncs jármű vonatkozásában elmondja, hogy százas nagyságrendben voltak roncsjárművek a 
városban. Éppen ezért augusztusban hozott egy döntést, egy új intézkedési stratégiát dolgoztak ki, 
és elkezdték a roncsjárművel elszállítását. Emlékei szerint tavaly augusztus óta 438 roncsjárműves 
ügyben intézkedtek. Ez egy óriási szám, és 88%-os eredményességgel. Kiemeli, hogy az 
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Önkormányzati Rendészetnek, mint a közterület-felügyeletnek – vonatkozó jogszabály alapján – 
kizárólag a hatósági jelzéssel nem rendelkező járművek vonatkozásában van intézkedési és 
elszállítási jogköre. Ez egy borzasztó probléma. Ennek ellenére ebben a 438 intézkedésben benne 
vannak azok a felszólító levelek, sőt, személyes megkeresések az üzembentartó tulajdonosnak, akik 
ezekkel rendelkeznek. Ezek közül is nagyon sokat elvittek. 
Alpolgármester Úr felvetette a belvárosi jelentétet. Igyekeztek a legnagyobb számban, nyilván a 
térfigyelő kamerák és a gyalogos szolgálat kapcsán azonnal lépni, intézkedni, és megtenni a 
szükséges intézkedéseket.  
Hasonlót tud mondani Kozmáné képviselő asszonynak. Egyrészt köszöni a szavait. Másrészt az 
előbb elmondja a rendészeti jelenlét vonatkozásában, ahogy Gazdusné képviselő asszonynak is. 
Próbálnak a mezőőri szolgálatnál is minél többet kint lenni és teljesíteni a feladatokat.  
Megköszöni a kiegészítés lehetőségét.  
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni a kiegészítést.  
 
Bejelenti, hogy az elfogadott tárgyalási sorrend szerint az 1. napirendi pontra ugranak, ezzel 
folytatják munkájukat.  
 
 
 
1. napirend:  Javaslat a személytaxi-szolgáltatás legmagasabb hatósági díjának 

megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló önkormányzati 
rendelet módosítására 

 
Veres Pál polgármester: Az előterjesztés ismertetésére felkéri Nagy László főosztályvezető urat. 
 
Nagy László: Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-a lehetőséget 
biztosít a helyi önkormányzatoknak arra, hogy a személytaxi-szolgáltatás legmagasabb lakossági 
díját megállapítsa, valamint a díjalkalmazás módját és feltételeit rendeletben meghatározza. A 
Képviselő-testület hatáskörébe utalva a 12/2018. önkormányzati rendelet szabályozta az eddig 
érvényes árakat. Ennek módosítását kezdeményezte a legtöbb szolgáltató, aki Miskolc területén 
engedéllyel rendelkezik. A törvénynek megfelelően az egyeztetéseket lefolytatták mind a 
Kormányhivatal, mint hatóság részvételével, illetve a szakmai szervezetet is megkeresték, hogy 
mennyiben tudja támogatni ezt a módosítást. Ennek a módosításnak az az alapja a szolgáltatók 
szerint, valamint a hatóság, illetve az érdekképviselet szerint is, hogy az elmúlt időszakban jelentős 
mértékű infláció, üzemanyag áremelés történt, valamint az ukrán-orosz háború gazdaságra kiható 
hatásai jelentősen indokolják a változtatást.  
 
Veres Pál polgármester: Köszöni a tájékoztatást.  
Az előterjesztést véleményező bizottságok álláspontjának ismertetését kéri. 
 
Bizottsági vélemény: 
 

• Jogi és Ügyrendi Bizottság: egyhangúlag támogatta a rendelettervezetet. 

• Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság: többségében támogatta a rendelet 
módosítását.  

 
Veres Pál polgármester: A vitát megnyitja a napirend felett, hozzászólásra jelentkező 
képviselőknek adja meg a szót. 
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A vitában hozzászólók: 
 
Hollósy András: A legutóbb a taxitársaságoknak a díjtétele 2018-ban volt emelve, azóta nem. A 
Fidesz-KDNP Frakció a járványhelyzet ideje alatt is kiálltak a taxisok mellett. 2020. október végi 
Közgyűlésre egy sürgősségi indítványt is beterjesztettek azzal kapcsolatban, hogy a taxidroszt díjak 
eltörlésre kerüljenek egy bizonyos időintervallumon belül. Ebben az időszakban sok miskolci 
vállalkozás is elszenvedett rendkívüli bevételkiesést, így voltak akkor a taxisok is, ezt próbálták 
megvilágítani ebben a sürgősségi indítványban, amit sajnos nem fogadott el a Közgyűlés. Most azt 
látják, hogy teljes egészében partner mégiscsak az önkormányzat a taxitársaságok vonatkozásában. 
Elmondja, hogy a miskolci taxitársaságok kiemelten és jó kényelmi komforttal szállítják az utasokat, 
és valóban ahhoz, hogy ezt tudják tartani, és a járművek finanszírozásához szükséges egyfajta 
emelés. Ezt a fajta rendelet módosítást a Fidesz-KDNP Frakció támogatni fogja. Ez jelen 
pillanatban a miskolci vállalkozások és közvetett módon a miskolci bevételek növekedéséhez is 
vezet. Nem utolsó sorban 300 miskolci családnak is fontos bevételi tényező lehet ennek a 
rendeletnek a módosítása.  
 
Veres Pál polgármester: Válaszul elmondja, Jegyző Úr arról tájékoztatta, hogy a droszt díjat 
eltörölte a vezetés tavaly ideiglenesen. 
 
Szopkó Tibor alpolgármester: Nagyon örül annak, hogy mégis vannak olyan témák, amiben 
egyetértenek egymással. Megjegyzi picit más módon is megközelítik ezt a helyzetet. Maga az 
előterjesztés idegen testnek tűnhet az önkormányzati döntéshozatalban. Kérdezhetné az átlag 
televízió néző, hogy mi köze az Önkormányzatnak a taxitársaságok díjaihoz. Ahogy 
Főosztályvezető Úr is említette, az ártörvény 7. §-a alapján nekik kell és lehet ebben döntést hozni. 
Azt nagyon sajnálja, hogy foglalkozniuk kell a témával, de kell, mert akkora az infláció és a 
sztenderd üzemanyagár, az alkatrészár növekmény, sőt, az autók ára is elszaladt a korábbi 
időszakokhoz képest, hogy valóban hozzá kell nyúlni annak érdekében ezekhez az árakhoz – amik 
2018. óta nem változtak –, hogy megmaradjanak a taxisok Miskolcon. Nagyon örül annak, hogy 
nemcsak az érdekvédelmi szervezetek és a Kormányhivatal, többek között a BOKIK is támogatta 
ezt a szándékot, hanem ezek szerint az ellenzéki padsorokban ülő képviselőtársai is támogatni 
fogják. A legtöbb lakossági megkeresést taxi ügyben jellemzően nem az árak kapcsán kapja. Inkább 
azt kapja meg kritikaként, hogy csúcsidőszakban nagyon nehéz taxit fogni Miskolcon, sokszor már 
a diszpécserközpontok sem tudják kezelni a beérkezett hívásokat. Úgy gondolja, ezzel a rendelet 
módosítással nem is kizárólag a taxisokat támogatják, hanem elsősorban a taxit használó miskolciak 
javára fognak tudni döntést hozni. Bíznak abban, hogy ezzel az árrendezéssel a jövőben meg tudják 
oldani a miskolci taxisoknak a problémáját, mert ez a vezetésnek fontos.  
 
Bajusz Gábor: Nagyon fontosnak tartja, hogy a taxitársaságok, a taxisok tudják üzemeltetni ezt a 
vállalkozást, mert kiemelten fontos manapság a taxi szolgáltatás, ugyanis olyan rossz a 
tömegközlekedés Miskolcon, hogyha egy állampolgár időre megy, mondjuk fogorvoshoz, és lekési 
az óránként közlekedő buszt, akkor nem tud mást tenni, taxit hív. Ezért nagyon örül, hogy ez az 
előterjesztés előttük van.  
 
Veres Pál polgármester: Megállapítja, hogy nincs több felszólalásra jelentkező, a vitát lezárja.  
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2. napirend:  Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 
40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításárára törzsvagyonból 
kivonás tárgyában 

 
Veres Pál polgármester: Az előterjesztéshez módosító indítvány került benyújtásra. 
Az előterjesztés ismertetésére felkéri Kurcsicsné dr. Zobolyák Ida osztályvezető asszonyt. 
 
Kurcsicsné dr. Zobolyák Ida: Az előterjesztésben arra tesznek javaslatot, hogy Martin-
kertvárosban a Tapoly és Temes utca sarkán egy 281 négyzetméteres önkormányzati tulajdonú 
terület kerüljön törzsvagyonból kivonásra. Egy előterjesztői módosító indítvány is benyújtásra 
került, melynek tárgya a Pattantyús Általános Iskolának az udvara, amelynek a természetbeni 
állapota és a jogi állapota eltér, ezért szükséges ennek a rendezése.  
 
Veres Pál polgármester: Köszöni a tájékoztatást.  
Az előterjesztést véleményező bizottságok álláspontjának ismertetését kéri. 
 
Bizottsági vélemény: 

• Jogi és Ügyrendi Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását.  

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

• Pénzügyi Bizottság: többségében támogatta a rendeletmódosítást. 
 
Veres Pál polgármester: A vitát megnyitja a napirend felett. Megállapítja, hogy nincs 
hozzászólásra jelentkező, így a vitát lezárja. 
 
 
 
3. napirend:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének és 

Építési Szabályzatának módosítására 
 
Veres Pál polgármester: Szunyogh László főépítész urat kéri, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Szunyogh László: Az Önkormányzat már korábban döntött a Szabályozási Terv és a Szerkezeti 
Terv azon módosításairól, amelyek ebben az előterjesztésben szerepelnek. Két keretben, összesen 
négy helyen kerül módosításra a Szabályozási Terv. Az egyik keretben a Miskolc Déli Tudományos 
és Technológiai Park fejlesztése van, ahol a fejlesztési igények indokolták egyrészt az útkialakítás 
megváltoztatását, másrészt a beépítési paraméterek megváltoztatását, konkrétan a megengedett 
építménymagasság csökkentését. A másik keretben három módosítás történt. A Kassák Lajos utca 
a Szabályozási Terv szerint úgy volt korábban meghatározva, hogy egy magáningatlant, egy 
lakóépületet elkaszált volna, ezért ezt módosítják, hogy erre ne kerüljön sor. A másik két rész 
önkormányzati pályázathoz kötődik. Az egyik a kerékpárút építés kapcsán szükséges a szabályozás 
módosítása. A másik esetben szociális pályázat miatt szükséges a besorolás megváltoztatása.  
 
Veres Pál polgármester: Köszöni a tájékoztatást.  
Az előterjesztést véleményező bizottságok álláspontjának ismertetését kéri. 
 
Bizottsági vélemények: 

• Jogi és Ügyrendi Bizottság: a rendelet módosítást és a határozati javaslatot is egyhangúlag 
támogatta. 

• Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság: a rendelet módosítást és a határozati 
javaslatot is többségében támogatta. 
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Veres Pál polgármester: A vitát megnyitja a napirend felett. Hozzászólásra jelentkező 
képviselőknek adja meg a szót. 
 
A vitában hozzászóló: 
 
Pakusza Zoltán: Természetesen az előterjesztést támogatni fogja. Kérése lenne, amit már az előző 
városvezetésnek is nagyon sokszor elmondott a bicikli utak kapcsán. Elmondja, Miskolcon nagyon 
sok bicikli út épült már, és nagyon fontos lenne, ha Pereces városrész felé is elkezdenének 
gondolkodni abban, hogy ott is létesüljön. Egyre többen gyalogolnak, bicikliznek, de egyre 
veszélyesebb az útszakasz. Úgy véli, ez a városrész is megérdemelné most már hosszú évek után, 
hogy legalább a gondolkodás elinduljon ebben az irányban.  
 
Veres Pál polgármester: Elmondja, éppen tegnap találkozott Bazin Levente képviselő úrral, a 
körzet képviselőjével, aki ugyanezt vetette fel. Megköszöni Képviselő Úrnak is a felvetést. A 
következő Európai Uniós ciklus finanszírozásában kiemelt szerepet kapnak megint a kerékpárutak, 
amik közé mindenképpen szeretnék besorolni, abszolút indokoltnak látják.  
 
Deák-Bárdos Mihály: Az előterjesztésben szerepel a számozott utcákhoz, illetve a körzetéhez 
tartozó Harmadik utca 2. és 8. szám alatti ingatlanok felújítása, amelyek a Miskolc város leromlott 
épületének rehabilitációs projekt keretén belül kerülnek majd felújításra. Ezek az ingatlanok olyan 
közlekedési útvonal mentén fekszenek, melyet sok ember használ. Kéri a városvezetéstől, hogy 
csak olyan családokat költöztessenek be, akik a közösségi együttélés szabályait betartják, illetve nem 
amortizálják le az épületet, és közbiztonság szempontjából sem okoznak problémát az ott élőknek, 
sem az arra közlekedőknek. Erre nyomatékosan kéri a városvezetést, hogy figyeljen oda erre, és ne 
csináljanak újabb nyomortelepeket.  
 
Kozma Istvánné: Már nem először kért szót a Bogáncs úti kerékpárút megvalósításával 
kapcsolatosan, azonban sajnos változás ennek ellenére nem történik. 2021 áprilisában a Kormány 
átutalta a város számlájára ennek a projektnek az összegét. 2022. december 31-ig meg kellene 
valósulni a projektnek, aminek az a feltétele, hogy a közbeszerzést ki tudják írni. A közbeszerzést a 
vízjogi engedély nélkül nem tudják kiírni, és itt jön a „körbe kérdés”, amikor csak forognak a saját 
kérdéseik körül. Az Önkormányzatnak kellene a vízjogi engedélyt is elérni azzal, hogy a tulajdoni 
viszonyokat tisztázzák. Kérdése, miért nem történik ez meg? Az idő fogy, de a mai napig nem 
történt meg a közbeszerzés kiírása. Nagy félelme az, hogyha nem valósítják meg ezt a TOP-os 
pályázatot, akkor a Kormány visszavonja ezt az összeget, és egy olyan településnek adja oda, akik 
határidőre meg tudják valósítani ezt a nagyon fontos pályázatot.  
 
Veres Pál polgármester: A vitát lezárja a napirend felett. Válaszadásra megadja a szót Jegyző 
Úrnak. 
 
Dr. Ignácz Dávid jegyző: Tájékoztatásként elmondja, a vízjogi létesítési engedély be van adva, 
hónapok óta áll a hatóságnál a dolog. A héten is a vízügyi hatóság jelenlegi vezetője Polgármester 
Úrnál tárgyalt, folyamatosan egyeztetnek ebben az ügyben. Az Önkormányzat az összes 
hiánypótlást teljesítette. A szakhatóságok szakkérdéseire vár a hatóság ahhoz, hogy kiadhassa az 
engedélyt. Nagyjából 4-5 különböző vízjogi hatósági engedély van, amire várnak folyamatában, és 
ezeket együtt kezeli a hatóság.  
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni a választ. 
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4. napirend: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a MIHŐ Miskolci 
Hőszolgáltató Kft. között Közszolgáltatási szerződés megkötésére 2022-2032 
közötti időszakra 

 
Veres Pál polgármester: Az előterjesztés ismertetésére felkéri Korózs András ügyvezető igazgató 
urat. 
 
Korózs András: A MIHŐ és az Önkormányzat között jelenleg is van érvényes közszolgáltatási 
szerződés, ami 2016. októberében köttetett és 2026-ig érvényes. Arra készülnek, azok a 
várakozásaik, hogy talán ez évben – esetleg a nyár végén – megjelennek újabb KEHOP Plusz 
pályázatok, melyekhez elengedhetetlen és pótolhatatlan alaki követelmény, hogy legyen olyan 
érvényes közszolgáltatási szerződés, ami legalább a fizikai megvalósítást követő 5 és legalább 10 
évig érvényben van. Ezért kezdeményezték ezt a közszolgáltatási szerződés módosítást. Nyilván, 
ha már egy ilyet kezdeményeznek, akkor átvezették rajta azokat a törvényi előírásokat, amik 
megváltoztak. Ami talán a legfontosabb az Önkormányzat szempontjából, hogy semmi fajta fizetési 
kötelezettsége az Önkormányzatnak ezzel a közszolgáltatási szerződéssel nem keletkezik.  
 
Veres Pál polgármester: Köszöni a tájékoztatást.  
Az előterjesztést véleményező bizottság álláspontjának ismertetését kéri. 
 
Bizottsági vélemény: 

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

 
Veres Pál polgármester: A vitát megnyitja a napirend felett. Megállapítja, hogy nincs felszólalásra 
jelentkező, a vitát lezárja.  
 
 
 
5. napirend: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere által a Közgyűlés feladat- 

és hatáskörében eljárva hozott 66/2020. (VI.17.) sz. határozat módosítására 
 
Veres Pál polgármester: Az előterjesztés ismertetésére felkéri Korózs András ügyvezető igazgató 
urat. 
 
Korózs András: Ez a határozat arról szól, hogy most már több mint egy évtizede az önkormányzati 
intézmények, a Holding tagvállalatok és a MIHŐ közösen bonyolítja le az energiagazdálkodási 
beszerzéseit, a földgáz, illetve a villamosenergia beszerzést. Az elmúlt évben olyan törvényi változás 
történt, amelynek alapján a MIHŐ, mint távhő szolgáltató arra kötelezett a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal felé, hogy már folyóév június 1-jén bemutassa azt a szerződést, ami a 
következő gázévre vonatkozik. Ez azt igényelte, hogy ezen a beszerzési konstrukción kicsit 
változtassanak. A helyzet annyiban változik, hogy innentől kezdve továbbra is koordinálják ezeket 
a közös közbeszerzéseket, de a MIHŐ ezekből ki kellett, hogy lépjen, mert technikailag nem tudták 
volna tartani ezt a menetrendet. Ezekbe a szabályozásokba az került bele, hogy a lebonyolítja helyett 
koordinálja lett, és ezek után élne tovább ez a döntés.  
 
Veres Pál polgármester: Köszöni a tájékoztatást.  
Az előterjesztést véleményező bizottság álláspontjának ismertetését kéri. 
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Bizottsági vélemény: 

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

 
Veres Pál polgármester: A vitát megnyitja a napirend felett. Megállapítja, hogy nincs felszólalásra 
jelentkező, a vitát lezárja.  
 
 
 
6. napirend:  Javaslat az MVK Zrt. 2021. évi közszolgáltatási tevékenységéről készült éves 

Közszolgáltatói Jelentés és a 2021. évi Éves Pénzügyi Ellentételezés 
összegének elfogadására 

 
Veres Pál polgármester: A napirend ismertetésére felkéri Demeter Péter vezérigazgató urat. 
 
Demeter Péter: A 2021. évi Közszolgáltatási Szerződés szerint a beszámolót elkészítették, ami a 
2020/2021. évre vonatkozóan Igazgatósági és Felügyelő Bizottsági jóváhagyást is kapott, valamint 
megkapták rá a könyvvizsgálói tisztajelentést is. 2021. éven a legnagyobb mértékben a COVID 
járvány hullámai okozták a közlekedési társaságnak is elég nagy nehézséget. A közszolgáltatási 
beszámoló kapcsán ezt részletesebben érdemes bemutatni. Picit nagyobb teljesítményt bocsátottak 
ki, illetve férőhelyet, mint ami a tervezett mérték volt, ez összességében 400 ezer km többlet. Ez 
abból fakadt, hogy egyrészt az Y-híd építése megkezdődött ebben az időszakban Miskolcon, így 
kerülő úton közlekednek. Ez a mai napig is így van, ez képezi az egyik nagyobb tételét ennek a 
többletteljesítménynek. Ezen felül egy 2020-as kormányrendelet járatsűrítési kötelezettséget írt elő 
számukra, amit az ide vonatkozó jogszabály érvényességi idején elvégeztek, ami egy másik nagyobb 
teljesítmény kibocsátással járt. Az ezekhez kapcsolódó többletköltségek jelentkeztek a társaságnál. 
A cégnek a megrendelt menetrend szerinti közlekedésében a minőségi mutatószámokat is 
bemutatják az anyagban. Az elmúlt évekhez hasonlóan, most is magas szám a megrendelt 
menetrendszerinti teljesítmény, illetve járat darabszám, mind a villamos, mind az autóbusz 
közlekedés tekintetében 99,8% és 99,6%-ban teljesült, tehát minimális járatkimaradások vagy 
csonka járatok következtek be. Megjegyzi, ezeknek az okai nagyrészt műszaki meghibásodásból 
adódnak. Összességében 352.560 darab fordulót teljesítettek, és 594 darab járat maradt ki, illetve 
264 darab csonka járatot teljesítettek. Jármű darabszámban 143 darab autóbusszal rendelkeznek, 
amely kapcsán lesz egy frissítés nyáron, amikor a zöldbusz pályázat kapcsán plusz 10 darab 
elektromos autóbuszt tudnak beszerezni. Egy másfajta, de teszt autóbusszal közlekednek tegnaptól 
a városban, nagyon jó üzemeltetési tapasztalataik vannak. Nyilvánvaló, hogy olyan régi, huszonéves 
elavult járműveket fognak tudni selejtezni, amelyek nem igazán felelnek már meg műszakilag, sem 
esztétikailag a mai kor elvárásainak. A jegy- és bérletértékesítés vonatkozásában elmondja, hogy 
hektikusan változtak az utasoknak a száma, példaként hozza fel azt, amikor iskolába sem lehetett 
járni, illetve munkahelyre is csak korlátozottan. Ezek a viszonyok hétről hétre változtak. A fedélzeti 
jegyértékesítésükben egy drasztikus csökkenés volt tapasztalható, 30%, de megjegyzi, fel is volt 
függesztve a fedélzeti jegyértékesítés bizonyos időszakban. Ennek következtében az elővételi és 
gyűjtőjegyek forgalma ezt nagyjából kikompenzálta. A bérletértékesítésben is volt egy nagy mínusz, 
ami természetesen abból fakad, hogy amikor nem jártak iskolába a gyerekek, akkor nem vettek 
célszerűen bérletet. A nagyvállalati bérletek darabszáma 8%-kal emelkedett. A társaságnál ez a 
bevétel és utasszám csökkenés 2022. év elejétől növekszik, tehát jelenleg most van egy utasszám és 
bevétel növekedésük, a COVID járvány lecsengésével jönnek vissza az utasok, tehát megfelelő 
kapacitásokat szükséges biztosítani. Tegnapi hír, hogy az egészségügyi és egyéb más koronavírus 
járvány elleni védekezésben résztvevő dolgozóknak ingyenes még június 14-ig az utazás, és június 
15-től viszont meg kell vásárolják a jegyet és bérletet, tehát itt többlet árbevétel várható a II. 
félévben. Viszont hiába növekszik szépen és dinamikusan a bevételük és az utasszámuk, az 
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energiaárak is növekednek, sajnálatos módon már 2021. évben is a gáz, áram már több mint 
kétszeres áron érkezett a közbeszerzés lefolytatását követően a társasághoz. A gázolajárak sajnos 
nagyon magasak, mert nincsenek benne a kedvezményezett körben. 2020. január 1-jétől a villamos 
energia ára is háromszorosa lett. Minden tétel drasztikus módon emelkedik, nyilvánvalóan a 
teljesítménnyel összefüggő költségeket is növelik. Bíznak abban, hogy a tömegközlekedés akár 
országosan, akár városi szinten megfelelő támogatást kap. Náluk a tarifák közgyűlési hatáskörbe 
tartoznak, így ez állandó, azonban a költségeik emelkednek. 2021. évben 7 milliárd 933 millió forint 
bevételük keletkezett és 8 milliárd 432 millió forint költség ráfordításuk, ezáltal 498 millió 384 ezer 
forint az a bevétellel nem fedezett veszteség, amit ellentételezésként a megrendelő felé, a Közgyűlés 
felé előterjesztettek.  
 
Veres Pál polgármester: Köszöni a tájékoztatást.  
Az előterjesztést véleményező bizottságok álláspontjának ismertetését kéri. 
 
Bizottsági vélemény: 

• Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását. 

• Pénzügyi Bizottság: többségében támogatta a javaslatot. Megjegyzi, előbb kellett volna 
Polgármester Urat, egyben illetékességből Jegyző Urat is tájékoztatnia, hogy a Bizottság 
ülésén a városvezető koalíció 10 delegált tagjából 5 nem jelent meg. Frakciótársai, ha 
nincsenek, akkor a Bizottság határozatképtelen. Kéri, hogy amennyiben lehet, 
nyomatékosítani kellene, hogy a Bizottság ülése az fontos, és jelenjenek meg a 
határozatképesség fenntartása érdekében. 

 
Veres Pál polgármester: Megköszöni Elnök Úrnak a jelzését, intézkedni fognak. 
A vitát megnyitja a napirend felett. Hozzászólásra jelentkező képviselőknek adja meg a szót.  
 
A vitában hozzászólók: 
 
Soós Attila: Egy olyan téma van ismét előttük, ami itt Miskolcon mindenképpen közbeszéd tárgya. 
Amikor azt mondják, hogy milyen drága számukra Miskolc közlekedése. Ez a szó mind eredeti, 
mind átvitt értelmében igaz. Drága, sőt, talán a legdrágább, mert fenntartani is az egyik legdrágább, 
és a felhasználók számára is a legdrágább. Eléggé közismert tény most már az ország minden 
pontján, hogy Miskolcon a legdrágábbak a jegyárak, összességében a legdrágább Miskolcon 
tömegközlekedni. Elolvasta a jelentést, és azt gondolja, hogy a készítője megtette azt, amit 
megtehetett ebben a helyzetben. Arra gondol, hogy amennyiben egy olyan szakmai típusú 
városvezetés van fölötte, amilyen a mostani, akkor ne csodálkozzanak azon, hogy ez a 
tömegközlekedés ilyen állapotban van Miskolcon. Egy mondatot szeretne idézni, és kéri mindenki 
figyelmét, amennyire a magyar nyelvet bírják. „Az utasszámok elmaradásához nagyban hozzájárul, 
hogy a vonatkozó kormányrendeletek alapján az egészségügyi és rendvédelmi dolgozók utazása 
továbbra is ingyenesen biztosított.” Aláhúzná az ingyenesen biztosított és az utasszámok 
elmaradása összetétel logikáját. Ez fémjelzi a jelentésnek több részét is, folyamatos mentegetőzés 
hangzik el benne, hogy hát a tervezés … Úgy gondolja, hogy 2020. végén és 2021. év elején is – és 
ez nem lehet politikai vita tárgya – mindenki pontosan tudta, hogy a 2021. év is egy válságesztendő 
lesz, az I. és a II. féléve is. Tisztában voltak azzal, hogy válsághelyzet van, azzal is, hogy a 
veszélyhelyzet és kihirdetett intézkedések mit eredményeznek, és ennek mentén készült el 2020. év 
végén ennek a tervezete, 2021. évben az üzleti terv. Tehát arra hivatkozni, hogy a tervezés az nagyon 
jó volt, de sajnos a tények közbeszóltak. Úgy gondolja, hogy minden információ adott volt ahhoz, 
hogy lehetett volna úgy is tervezni, hogy az a lehető leghétköznapibb értelemben is a valóságot 
tükrözze. Érti ezalatt azt is, amikor azt mondják, hogy igazából ezt a komoly veszteséget, a több 
százmilliós veszteséget egy tétel okozza, a bérlet eladások csökkenése. Úgy véli, a matekhoz nem 
kell különösebb tudás felnőtt embereknél. Ha kiszámolja azt, hogy mennyi a bérletelmaradás és 
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beszorozza a bérletek árával, akkor pontosan ki fog jönni, és nem ez a nagyságrendű veszteség. 
Nem is feltételezi, hogy ezt bármelyikük komolyan gondolta, hogy a bérlet értékesítések elmaradása 
okozza a cégnél a veszteséget. Hangsúlyozza, ez lett megjelölve az anyagban. Az előterjesztés 
kapcsán úgy is vitába fognak keveredni, hogy mi történt az elmúlt esztendőkben, és hogy az előző 
vezetés sem adott pénzt. Ezzel együtt továbbra is fenntartja, hogy 2019. végével már a mostani 
vezetésnek kellett volna kompenzálni a veszteséget, 2020-ban, 2021-ben, és idén, 2022-ben is. 
Tudja, hogy Polgármester Urat ez zavarja, mert ez nem matematika, ez egyszerűen csak az 
elszámolás különlegességéből adódik. 2019. után is a mostani vezetésnek kellett volna elszámolni, 
2020-ban, 2021-ben és idén is, de már 4. éve beszélnek arról, hogy lehet az előző városvezetést 
okolni. Majd ha kivetítve lesznek azok a bankszámlakivonatok, amik bizonyítják, hogy egyébként a 
több százmillió forintos ellentételezéseket a vezetés folyamatosan belenyomja a közlekedési 
vállalatba, akkor kezdhetnek el arról beszélgetni, hogy ki a felelős és a hibás. Jelen pillanatban ott 
tartanak, a ciklus felénél, 3. éve vezetik a várost, és soha ilyen szar – nevezzék a nevén – a 
tömegközlekedése ennek a városnak nem volt. Mindez úgy, hogy folyamatosan válsághelyzetben 
élnek, fognak is továbbra is. Az embereknek is arra van szükségük, hogy a megélhetésük, az 
egzisztenciájuk biztosított legyen, a biztonság érdekében tudjanak közlekedni, dolgozni, miközben 
a foglalkoztatás a csúcson van, a vállalkozások teljesítménye az adóbevételek alapján csúcsra 
járatódik. Ehhez képest lehetetlenség munkakezdetre normálisan, nem 1,5-2 órás korábban keléssel 
eljutni, mert nem megoldottak a csatlakozások, ahogy az sem, hogy miskolci ember normálisan és 
élhetően tudjon közlekedni. Lejárt a felszólalási ideje, de majd még folytatja. 
 
Veres Pál polgármester: A felszólalás közben megnézte, Debrecen 350 Ft, Budapest 350 Ft, 
Miskolc 350 Ft a vonaljegy ára.  
 
Soós Attila: Teljes képet kellene adni, a fedélzeten vásárolt jegyeket is beleértve. 
 
Veres Pál polgármester: Képviselő Úr azt mondta, itt a legdrágább, pedig egyedül a fedélzeten 
vásárolt jegyárak magasabbak. 
 
Soós Attila: Összességében Miskolcon a legdrágább a közlekedés, amit Polgármester Úr is tud. 
Nem volt szép egy részt kiragadni a felszólalásából. 
 
Veres Pál polgármester: Ezt majd megbeszélik, esetleg tényekkel alátámasztva.  
 
Dr. Kovács László: Polgármester Úr a jegyárakról beszélt, folytatná a vidéki nagyvárosok kapcsán 
felhozott példákkal. Egerben a városlakóknak ingyenes a tömegközlekedés. Jelzi, Egerben is 
ellenzéki polgármester van, nem kormánypárti. De a nem egrieknek is 250 Ft az előre megváltott, 
és csak 300 Ft a miskolci 350 és 500 Ft-tal szemben. Debrecenben 350 és 450, Nyíregyházán 260 
és 340, Szegeden is – ami szintén egy legendásan ellenzéki város – 320 Ft a miskolci 350-nel 
szemben és 450 a miskolci 500-zal szemben. Soós Attila képviselőtársa elsősorban erre gondolt, 
hogy ha mindent néznek, látszik, hogy Pécs és Miskolc az a két város, a vidéki városok közül, ahol 
kiemelkedően a legmagasabbak a jegyárak. Elsősorban azonban nem erről szeretett volna beszélni, 
hanem az előterjesztésnek arról a részéről, amiben az látszik, hogy félmilliárd forintos az a hiány, 
ahogy az előterjesztés is fogalmaz, bevételekkel nem fedezett indokolt költség. Igen, 7,9 milliárd 
forint a bevétel és 8,4 milliárd forint a kiadás, ez így van. Megjegyzi, 2020-hoz képest, amikor 916 
millió forint volt ugyanez az összeg, csökkent, de a tervezett nullszaldóhoz képest így néz ki. Ha 
jól értette, viszont Vezérigazgató Úr azt mondta, hogy utasszám emelkedés volt. Úgy látja az 
anyagból, hogy egyrészt egy helyen az utasszám 6,7%-kal csökkent, az utasszám a tervezetthez 
képest 12%-kal csökkent. Ezek érdekes adatok. Amikor a lakossági megelégedettséget vizsgálnák, 
akkor ez kétségtelen tény, Miskolcon a legdrágább a vidéki nagyvárosok közül a közlekedés. Ha azt 
néznék meg, hogy az egyes területeken milyen problémák vetődnek fel, akkor a saját 
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választókörzetéből szeretne két problémát kiemelni. Az egyik a Felső-Majlát végállomástól kifelé 
történő közlekedés, az 5-ös és 15-ös problematikája. A város irányából az 1-essel kijutnak az 
emberek a felső-majláti végállomásig, ott át kell szállniuk. Kinyomtatta a jelenleg aktuális 
menetrendet, amin az látszik, hogy valóban az 5-ös és 15-ös buszoknak elvileg össze lenne hangolva 
úgy az indulása, hogy 30-35 percenként indulhassanak, de ez a valóságban azt jelenti, hogy 
rendszeresen összecsúsznak ezek az időpontok, és egyszerre mennek el szinte. Mintha az 
összehangolásban olyan menetrendi problémák lennének, hogy elmennek és utána egy óra hosszát 
kell várni. Kiemeli, hogy a szociális ellátórendszerben foglalkoztatott felső-hámori szociális 
intézmény dolgozói rendszeresen arra kényszerülnek, hogy a távolsági buszközlekedést vegyék 
igénybe, különben nem tudnak a munkahelyükre a városi tömegközlekedéssel kijutni. A másik ilyen 
probléma Berekalját érinti. Azt mondják az ottani lakók, hogy a buszok száma Berekaljára sok, vagy 
legalábbis megfelelő lenne, viszont a közlekedésben az a panasz vetődik fel, hogy az Erdő és Móra 
Ferenc utca kereszteződésében a folyamatos csuklósbuszos közlekedéssel szinte lehetetlen a 
kanyarokat bevenni, és az ott lakóknak a parkolása is nagyon megnehezített. Másrészt maga az 
útnak az állaga is tönkrement. Megnézte, arra három busz is jár, amelyből kettő csuklós buszos 
közlekedésű. Egyértelmű lakossági kérés volt arra vonatkozóan, vizsgálják meg annak a lehetőségét, 
hogy lenne-e arra lehetőség, hogy itt valami változás következzen be. Ezúton megköszöni Demeter 
Úrnak és a városüzemeltetésnek a gyors válaszát. Már nem emlékszik pontosan melyikben, de az 
szerepelt, hogy legyenek türelemmel, mert a vonalak átszervezése folyamatban van. A válaszból 
azonban nem derült ki, hogy mikorra lehet erre számítani. Összességében azt tudja mondani, hogy 
a terület problémáit is kellene kezelni, amellett, hogy a közlekedés finanszírozási és szervezési 
szempontból is sok sebből vérzik. 
 
Deák-Bárdos Mihály: Úgy gondolja, és sokszor már el is hangzott, hogy a közlekedés szervezése 
nem kizárólag pénzkérdés, hanem hozzáértés kérdése. Az előterjesztés kapcsán a választókerületét 
érintően szeretne egy kérdést feltenni. Az elmúlt héten az Újgyőri főtér és a Vasgyári piac között 
felújítás történt a vágányokon, melynek köszönhetően mindegyik járat – 1-es villamos – bement a 
Vasgyárba. Kérdése, miért nem lehetne ezt megvalósítani a mindennapokban, hogy az 1-es villamos 
járatai bemenjenek a Vasgyárba, illetve fenntartja-e az MVK Zrt. azt a meghatározását, hogy a 2-es 
villamos a Vasgyárba csak iskolai időszakban közlekedik. A lakók azt kérdezik tőle, hogy mi közük 
van nekik az iskolai időszakhoz, mikor ők továbbra is szeretnék, hogyha a 2-es villamos 
menetrendszerűen közlekedne a Vasgyárba, nem az iskolai időszakhoz kötve. Erre szeretne választ 
kapni.  
 
Soós Attila: Többen – Polgármester Úr is – pedagógus is, szülő is. Azt gondolja, hogy amikor 
rábízzák a gyerekre, hogy magyarázza meg az elégtelen bizonyítványt, nyilván el fogja mondani, 
hogy beteg volt, otthon maradt, nem volt jegyzet, a tanár sem volt bent, tehát mindig meg fogja 
magyarázni, hogy miért elégtelen. Összességében azonban mindig az fog maradni, hogy azért 
elégtelen például, mert a szülő olyan nevelést adott neki – mondhatni megengedte –, hogy a gyerek 
elégtelenre készüljön. Úgy gondolja, amikor arra bízzák, hogy megmagyarázza saját maga valakinek, 
hogy miért nem teljesít, az ilyen is lesz. Nagyon meg kellene erősíteni a városnak az ilyen típusú 
vezetését, mert mindig meg lesz magyarázva, hogy ez az elégtelen minőségű állapot ez mindig meg 
fog maradni, és mindig az lesz a válasz, hogy nincs pénz, nincs pénz. Biztos abban, hogy további 
járatcsökkentések jönnek, de ne legyen igaza. A volán busztól is lehetne egyébként tájékoztatást 
kérni, hogy mennyivel ugrott meg a sárgabuszon váltott jegyek száma a városi viszonylatokon, mert 
valóban azt használják az emberek. Polgármester Úr célzott rá, hogy ennél több pénz nincs. Miután 
Szopkó alpolgármester úr szóbahozta a külföldi utazásokat, megjegyzi, azt a pénzt, amit 
dubajozásra fordítottak, rá lehetett volna költeni erre. Mielőtt Polgármester Úr elveszi a szót tőle, 
hozzá kíván tenni ehhez a történethez két dolgot. Az egyik az, azt mondta Polgármester Úr, hogy 
minden tájékoztatást megadott. Erre megemlíti, hogy az előző Közgyűlésen kérdéssel fordult 
Polgármester Úrhoz, aki választ ígért. Gondolja ez a válasz még mindig érkezik, mert nem kapott 
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írásbeli választ, ahogy az az ígéretben elhangzott. A sajtóból nyilván lehet tájékozódni, de ezek 
szerint a félelem a sajtó képviselőitől jóval nagyobb. De ez a válasz arra volt jó, hogy összefoglalva 
megállapítsák, hogy ez a kicsiny csapat konkrétan a város pénzén – bár meghívásra – elutazott 
valahova minden eredmény nélkül, hogy napi 130 ezer forintot kapva néhány ember, elkölthessen 
étkezésre további 400 ezer forintot, és másoknak is fizessen közel 500 ezer forintnyi számlát. Hátha 
ez megérte Miskolcnak, hogyha ezt meg tudják valaha is magyarázni, hogy ez miért érte meg ennek 
a városnak mindenfajta eredmény nélkül, az tényleg egy valódi stand up-olás lesz, mert szellemi 
teljesítménynek egyébként nem mondaná. Amikor átláthatóságot és tájékoztatást ígérnek, az 
szerinte onnan indul – és fenntartja azt az álláspontját, amit az I. és II. osztályú emberekről mondott 
–, hogy ezek szerint van, aki kaphat információt és van, aki nem a képviselői kérdésre, még akkor 
is, hogyha ez Fideszes, az nem jogosult válaszra, oldja meg a képviselő, ahogy akarja. Egy mondatot 
kíván zárszóként említeni, amit a jelentés is elismer, és kíváncsi arra, hogy innentől mennyit 
ostorozzák még őket, a város lakossága évek óta továbbra is fogy. Az előző vezetés évek alatt 
megkapta ezt, de hangsúlyozza, a mostani vezetés alatt is csökken folyamatosan Miskolc lakossága.  
 
Veres Pál polgármester: Nem fojtotta Képviselő Úrba a szót, pedig ne volt semmi köze a 
közlekedési vállalat beszámolójához és pénzügyi tervéhez. Nagyon örül annak, hogy ennek az 
utazásnak a költségéből már megoldották a tömegközlekedést, a közbiztonságot, a szociális ellátást 
valószínűleg szintén. Megjegyzi, kértek segítséget többször, mindenhonnan, ahonnan csak lehetett. 
Egyértelmű megerősített és írásban leírt válaszként azt kapták, hogy minden város, amely maga 
vállalja a tömegközlekedés biztosítását, az annyi szolgáltatást rendeljen, amennyi forrás a 
rendelkezésre áll. Felelőssége teljes tudatában kijelenti, hogy ennyi pénzük van jelen pillanatban, ezt 
a szolgáltatást tudják megrendelni. A szolgáltatás minőségén folyamatosan dolgoznak és 
megnyugtat mindenkit, hogy nem járatcsökkentésen, hanem sűrítésen dolgoznak, és ennek a 
forrásait próbálják előteremteni. Mellette Alpolgármester Úr, aki ezt a munkabizottságot vezeti, aki 
az MVK-val közösen dolgozik ezen, hogy azokat az anomáliákat – melyeket a miskolci polgárok és 
képviselők is jeleztek – megszüntessék, ami csak szervezési probléma és nem kerül több pénzbe. 
Az, hogy egy-egy járatnak az útvonalát változtassák, ezek több százmilliós többletköltséget is 
jelenthetnek. Itt most mindig pénzről beszélnek, de sajnálatos módon abból van a legkevesebb a 
városban. Minden változtatást csak így tudnak mérlegelni, van-e rá pénz vagy nincs. Látható, hogy 
az a változtatás, amire rákényszerültek és szükséges volt, ez is okozott egy olyan veszteséget, ami 
közel fél milliárd forint nagyságrendileg, erre szeretné felhívni a figyelmet.  
 
Hollósy Endre András: Három kérdést szeretne feltenni. Az elsőt Vezérigazgató Úrnak címezve. 
Az elmúlt időszakban láthatták azt, hogy nagyon sok közlekedési baleset történt, ahol villamosok 
is érintettek voltak. Tervez-e a vállalat egy olyan típusú képzést vagy felkészítést a 
villamosvezetőknek, hogy elkerülhetőbbek legyenek ezek a balesetek. A DVTK Stadion környékén 
lakik, és sajnos az elmúlt időszakban többször is előfordult ilyen. Másik kérdése Badány 
alpolgármester úrnak szól. A város megbízott két külsős céget azzal kapcsolatban, hogy világítsák 
át a menetrendet, a miskolci tömegközlekedést. Akkor Alpolgármester Úr azt mondta, hogy ez 
többszáz oldalas dokumentáció. Kérdése, hogy ez hogyan áll, mint tudhatnak meg róla, nyilvános 
lesz-e, sikerült áttekinteni ezt a nagy mennyiségű dokumentumot. Polgármester Úrtól kérdezi, hogy 
2020. végén a Miskolci Közgyűlés tervezte a kisgyermekes családi bérletek bevezetését, amit a 
veszélyhelyzet vonatkozásában nem sikerült bevezetni. Mi a helyzet ezzel most, várható-e lépés ez 
ügyben, van-e információ a kormányzattól? 
 
Gazdusné Pankucsi Katalin: Demeter Péter vezérigazgató úrhoz fordul kérdéssel. Gondoltak-e 
arra, hogy Tapolcán a 2-es járatot vissza kellene állítani, legalább a nyári időszakban, amikor sokan 
mennek Tapolcára. Tudják, hogy a nagy parkolónak egy része le van foglalva a felújítás miatt. 
Szerinte célszerű lenne. A menetrend módosítással kapcsolatban lenne még gondja. 
Bükkszentlászlóról óránként jön le a busz, ráadásul úgy, hogy ha nem éri el a valaki a csatlakozást, 
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akkor majd egy órát kell várni a bükkszentlászlóiaknak, akár az iskolába, akár a munkába 
menetelnél. Ezen is jó lenne változtatni. Másik felvetése, hogy Komlóstetőn megszűnt a 67-es 
buszjárat, és már csak a 19-es jár 20 percenként, annak a csatlakozását is jó lenne összehangolni, 
hogy ne kelljen olyan sokat várni akár befelé a városba, akár hazafelé a komlóstetőieknek.  
 
Bajusz Gábor: A miskolci tömegközlekedéssel kapcsolatban vannak tények, amit előtte is már 
elmondtak többen. Elmondták, hogy drága, zsúfolt és ritkán jár a tömegközlekedés. Most nem 
ezekkel szeretne a továbbiakban foglalkozni, hanem a megállók állapotáról szeretne szót ejteni. 
Meg is dicsérhetné Alpolgármester Urat, aki a saját keretéből a Villanyrendőr megálló egy részének 
a felújítását fedezte. Ugyanakkor szomorúnak tartja, hogy erre nem volt pénz a költségvetésben 
valamelyik soron, és ebben neki kellett lépnie. Hozzáteszi, több kátyú maradt ezen a területen, tehát 
továbbra is balesetveszélyes ez a megálló. Arra szeretne kitérni a megállókon kívül, az a megálló 
előtti útszakasz, ami mind a Villanyrendőrnél, mind pedig a Földes Ferenc Gimnáziumnál lévő 
megállónál is van, rettentő rossz állapotban van. A megállókban napról napra amortizálódik a 
jármű, mert akkora gödrök vannak, hogy a gépjárművek lengéscsillapítója rövid időn belül tönkre 
fog menni. Kéri, hogy ezt is vizsgálják meg, hogyan lehetne ezeket a megállókat felújítani, és 
nemcsak ahol a gyalogosok vannak, hanem magát az úttestet is. 
 
Szopkó Tibor alpolgármester: Köszöni, hogy elismeri Képviselő Úr a munkáját. A témát illetően 
elmondja, nem állítja azt, hogy nincs még valamennyi hatékonysági tartalék az MVK működésében. 
Ennek a tartaléknak a feltárására a város vezetésében folyamatosan törekednek minden szinten. Ez 
a téma elég sok konfliktust is képes okozni, amin viszont folyamatosan dolgoznak. Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata az erején felüli forrást biztosít a közösségi közlekedés számára. Erején 
felül teljesített 2019. előtt is, tehát ez nem csak a jelen vezetés nehézsége, az előző vezetésnek is 
nehezen ment. Elég csak a megrendelt, de ki nem fizetett számlákra, szolgáltatásokra gondolni. 
Jelenleg Magyarországon a közösségi közlekedés önkormányzati szinten finanszírozhatatlan, vagy 
csak irtó nagy nehézségek árán, rosszul finanszírozható. Ez nem csupán Miskolcra jellemző, hanem 
a fővárosra is, de egyébként Debrecenre is. Javasolja, nézzék meg bátran a közelmúlt 
kormányhatározatait. Pontosan láthatják, hogy a debreceni közösségi közlekedéssel foglalkozó 
vállalat nagyságrendileg egy 18 milliárd forintos működési forrást kellett kapjon. Tehát mindenhol 
baj van, nem Miskolcon dolgoznak ebben a tekintetben rosszul. Meri állítani, ez a városvezetés 
minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy ez a helyzet javuljon. Sőt, őszintén hiszi, hogy 
ez közös ügyük itt a Közgyűlésben, bármilyen frakcióban is ülnek, közös ügyük a városban élőkkel 
és az agglomerációból, a turizmus által ideérkezett nem miskolciak tekintetében. A problémát ott 
látja, hogy a gondok megoldásának a kulcsa nem az ő kezükben van. Hosszútávon hisz a közösségi 
közlekedéssel kapcsolatos fejlesztésekben. Ha modernebb, olcsóbban működtethető flottát 
kezelhet ez a vállalat, akkor olcsóbb lesz a működés is, azonban ez rövidtávon nem nyugtatja meg. 
Fél attól, hogy mit fog hozni ennek a szektornak a finanszírozása a következő években. Kér minden 
képviselőt, hogy tekintsék közös ügynek és közösen próbálják a megoldási javaslatokat feltárni.  
 
Badány Lajos alpolgármester: Egy pár szóban előzetesen reagálna az árstruktúrára. Péccsel és 
Egerrel nem célszerű talán összevetni a miskolci közlekedés és szolgáltatás színvonalát. 
Nyilvánvalóan a jegyárak között érthetően eltérés lehet, amellyel analóg a miskolci közlekedés 
inkább Budapest és Debrecen, és ilyen mértékű eltérések nyilvánvalóan nem találhatók. 
Megkifogásolták az üzleti tervezést, mely kapcsán elmondja, az látható, hogy az MVK Zrt. tavalyi 
közszolgáltatás ellentételezési igénye az gyakorlatilag forintra megegyezik a 2020. évben a Kormány 
által elvont állami támogatás összegével. Ez azt jelenti, hogy az ellenzék által etalonként emlegetett 
2019. előtti időszak támogatási rendszerét figyelembe véve a közösségi közlekedés ma nullszaldós 
lehetne. Ellentétben a 2019. évet megelőző évek gyakorlatával, amikor az említett állami támogatás 
mellett az előző városvezetésnek sikerült egy 4 milliárd forintos adósságot felhalmoznia. Nem 
beszélve arról, hogy az éves közszolgáltatási ellentételezések összege jelentősen meghaladta a 
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tavalyit, tehát a mostanit. Elindulhatnak két irányban. Ha az ellenzéki képviselők úgy gondolják, 
hogy a kormányzati intézkedéseket, a megváltozott gazdasági körülményeket és az előző vezetés 
2019. előtti ténykedéseit nézi, ami több milliárdos adósság felhalmozásában nyilvánult meg, akkor 
úgy gondolja, hogy a 2019. előtti teljesítmény biztosításának felvetése jelen körülmények között 
körülbelül olyan, mintha az orosz hadvezetés számon kérné a mariupoli Azovstal üzem igazgatóját, 
hogy vajon miért nem képes a tavalyi termelési színvonalat hozni. Egyetlen közszolgáltató élén van 
jelenleg az előző vezetés által kinevezett ügyvezető, igazgató, akinek az ellenzék részéről a szakmai 
kompetenciájához nem fér kétség. Ezen felül pedig jóval nagyobb önkormányzati támogatást is kap 
a cég, mint az előző években. El lehet gondolkozni azon, hogy hol lehet a hiba. A menetrendi 
anomáliákkal természetesen tisztában van a vezetés, amelyet a Hollósy képviselőtársa által felvázolt 
két tanulmány is feltárt. Ennek érdekében létrehoztak az Önkormányzat keretein belül működő 
közlekedési munkacsoportot, amelyben az MVK bevonásával közösen fogják megtervezni a 
vonalhálózatot és a menetrendet érintő módosításokat. Ennek értelemszerűen az a célja és 
eredménye, hogy a miskolci lakosság számára a rendelkezésre álló gépjármű állomány és 
humánerőforrás tartalékok költséghatékony felhasználásával egy olyan összehangolt hálózati és 
menetrendi struktúrát biztosítson, amely lerövidített várakozási idővel lehetővé teszi a kívánt úti 
célhoz való eljutást. Egyelőre a tanszüneti menetrendben a megnövekedett utasforgalomhoz 
igazodó módosításokat végzik el a villamos kiszolgálásban. A szeptemberben kezdődő tanulmányi 
időszakra tervezik bevezetni az újonnan átalakított struktúrát. Ehhez természetesen majd a 
Közszolgáltatási Szerződés módosítása is szükségessé válik. 
 
Szarka Dénes: Egy választókerületét is érintő problémát vet fel, az Avas-Dél minél nagyobb 
mértékű bevonásáról van szó a közösségi közlekedésbe, hiszen a legsűrűbb járat, a 35-ös elkerüli 
pont ezt a területet, ami plusz gyaloglást igényel a szolgáltatást igénybevevőktől. Akár a 30-as 
viszonylat visszavezetése, akár a 35-ös buszjárat útvonal módosítása olyan módon, hogy az érintse 
legalább némely esetekben az Avas városközpontot, szükséges lenne ahhoz, hogy az egyébként 
nagyon népes, és a közösségi közlekedést nagyszámban igénybevevő Avas-Dél lakossága is 
kellőképpen ki legyen szolgálva a közösségi közlekedés által. A finanszírozás tekintetében nem 
mehetnek el amellett szó nélkül, hogy a jelenlegi helyzetet akkor idézte elő az előző városvezetés, 
amikor sorozatosan nem fizette ki az MVK részére a közösségi közlekedés szolgáltatásának a díját. 
Hangsúlyozza, akkor nem volt válság, és mégsem sikerült kifizetni a szolgáltatás díját az MVK-nak, 
amivel egy fenntarthatatlan spirálba került a közösségi közlekedés. Ezt muszáj volt rendeznie a 
jelenlegi városvezetésnek, és erre a finanszírozási helyzetre tett rá egy lapáttal a Kormány akkor, 
amikor elvonta a közösségi közlekedés támogatását. Azzal kapcsolatban is szeretne egy közkeletű 
félreértést eloszlatni, hogy milyen pénz mire mehet. Nagyon sokszor látta visszaköszönni 
véleményekben, és kérdezték tőlük, hogyan lehet az, hogy például a Diósgyőri Várra tízmilliárdokat 
költ valaki, miközben a közösségi közlekedés problémáját nem lehet megoldani. Hangsúlyozza, azt 
a pénzt nem lehet sajnos a közösségi közlekedésre fordítani, mert a miskolciak által befizetett 
adóból így osztja el a jelenlegi Kormány a forrásokat. Sajnos egy több tízmilliárdos, számára 
továbbra is megmagyarázhatatlan beruházásra költik el a pénzt ahelyett, hogy például ezekben a 
válságos időkben, amikor az árak drasztikus emelkedésnek indultak minden téren, akkor az 
önkormányzatokat például a közösségi közlekedés fenntarthatóságában támogatnák. Végezetül arra 
szeretné kérni a közlekedési vállalatot, hogy a már említett hatékonyság növelését és menetrend 
ésszerűsítését célzó törekvésekben működjön együtt a szolgáltatást megrendelő önkormányzattal. 
 
Veres Pál polgármester: Megállapítja, hogy nincs több felszólalásra jelentkező képviselő, a vitát 
lezárja.  
Két gondolatot szeretne mondani zárásképpen. Az egyik az, hogy ugye senki nem feltételezi azt, 
hogy bármilyen szándékosság van abban a városvezetés részéről, hogy a tömegközlekedést ilyen 
színvonalon tartsák, ilyen módon működtessék, és nem térnek vissza a régi állapotokhoz. Itt 
egyszerűen kényszer kérdésről beszélnek. Senki nem mondhatja azt – azt gondolja – józan ésszel, 
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hogy a kritikák kereszttüzében több mint egy éve kitéve ezt azért vállalják, mert ez nekik jó. A másik 
dolog az, hogy a napirendek előtt szót ejtett arról, hogy a klímasemlegesség irányába szeretnék 
elmozdítani a várost. Mindezek mellett, amit ez a vita mutatott, a legfőbb céljuk az lesz, 
hosszútávon az lehet és kell, hogy a tömegközlekedést a személygépkocsi közlekedés elé helyezzék. 
Éppen ezért fejleszteni is kívánják ezt, méghozzá hatékonyabb eszközökkel, még hatékonyabb 
menetrendekkel. Jelen pillanatban a lehetőségeik erre adnak módot és lehetőséget, ami most van. 
Megjegyzi, voltak megyei jogú városok, ahol ennél sokkal drasztikusabb, sokkal nagyobb százalékos 
arányban térítették el negatív irányban a járatszámokat, illetve a futott kilométereket. Ennek ellenére 
nyilván itt Miskolcon ez központi kérdés. Megérti, sajnálja, de ennyire van lehetőségük jelen 
pillanatban. 
Kéri Vezérigazgató Urat, hogy a konkrét kérdésekre írásban majd tegyen választ. 

 
 
10. napirend:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolójának 
elfogadására 

 
Veres Pál polgármester: Kéri dr. Szekanecz Noémi osztályvezető asszonyt, hogy ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr. Szekanecz Noémi: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 
rendelkezik arról, hogy a települési önkormányzatoknak minden év május 31-ig a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladataik ellátásáról átfogó értékelést kell készíteniük. A 149/1997.(IX.10.) Korm. 
rendelet 10. számú melléklete tartalmazza azokat a tartalmi elemeket, amiket a beszámolónak 
tartalmaznia kell. Ezek a település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztályra, 
az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások, a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátások, a felügyeleti szervek gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzésének a 
tapasztalatai, a fejlesztési célok, a bűnmegelőzési területen végzett tevékenységek, a fiatalkorú és 
gyermekkorú bűnelkövetők száma, az elkövetett bűncselekmények száma és ennek okai, valamint 
a civil szervezetekkel történt együttműködés keretei és tartalma. Annak érdekében, hogy ezeknek a 
követelményeknek a beszámoló tartalmilag megfeleljen, megkeresésre került a Miskolci Egyesített 
Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény, a Miskolci Rendőrkapitányság, a Miskolci 
Önkormányzati Rendészet, a Miskolci Egészségfejlesztési Intézet és a Miskolci Közintézmény-
működtető Központ, akiknek ezúton is megköszönik a beküldött részanyagokat. Az általuk küldött 
adatokból és beszámolókból állt össze az előterjesztés.  
 
Veres Pál polgármester: Köszöni a tájékoztatást.  
Az előterjesztést véleményező bizottság álláspontjának ismertetését kéri. 
 
Bizottsági vélemény: 

• Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottság: egyhangúlag támogatta 
az előterjesztést. 

 
Veres Pál polgármester: A vitát megnyitja a napirend felett, hozzászólásra jelentkező 
képviselőknek adja meg a szót. 
 
A vitában hozzászóló: 
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Szakmájánál fogva hosszú évek óta nyomon követi a 
gyermekvédelmi beszámolókat, és vizsgálja szociológusként is azokat a társadalmi tendenciákat, 
amelyek a városban nyomon követhetők. Néhány fontos kérdésre szeretné felhívni a figyelmet. 
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Igaza van Soós Attila képviselőtársuknak, Miskolc népessége folyamatosan csökken. Az 
elvándorlás, ha szociológiailag megnézik, akkor elsősorban a jó mobilizációs képességgel 
rendelkező értelmiségi, vagy keresett szakmával rendelkező csoportok esetében jellemző. Ebből 
adódóan látható, hogy a város társadalmi összetétele szempontjából egy jelentős változáson ment 
keresztül az elmúlt 30 évben. Arányaiban megnőtt a rosszabb helyzetben, kiszolgáltatottságban élők 
aránya, és demográfiai szempontból pedig az idős, sokszor egyedül élő és segítségre szoruló 
személyek aránya növekszik. Mindannyian tudják, hogy ez óriási terheket jelent mind a családok, 
mind az önkormányzat és a szociális ellátórendszer számára. A gyermekvédelmi beszámolóból csak 
néhány tendenciára szeretné felhívni a figyelmet. Egyrészt folyamatosan nő a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek, valamint a hátrányos helyzetű gyermekek 
aránya. A bölcsődékben, ami munkavállaláshoz kötött szolgáltatás, ma már a gyerekek kétharmada 
mentesült a térítési díj fizetése alól. Ez sajnos nem azért van, mert a harmadik gyereket íratják a 
bölcsődébe a családok, hanem azért, mert olyan anyagi körülmények között élnek. Az óvodai, 
iskolai tekintetben ez az arány meghaladja az 50%-os kedvezménnyel együtt az 50%-át az étkezést 
igénybevevő gyerekeknek. A nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma továbbra is 
felülreprezentált az országos átlaghoz képest Miskolcon. A veszélyeztetettség okai az anyagi és 
környezeti okok, valamint a lakhatási problémák. El kell, hogy mondja, a szociális ellátórendszer 
működése szempontjából egy nagyon nehéz helyzet az, hogy a jelenlegi jogszabályok 
lakosságszámra vetítve adják meg a szükséges szakmai létszámokat. Ez azt jelenti, hogy 4 ezer főre 
egy családsegítő munkatársra van szükség. Ugyanez az arány Miskolcon, de Győrben, Kecskeméten 
vagy bárhol máshol az országban. Jelenleg 63-ból 7 betöltetlen állás van Miskolcon, ahol 
folyamatosan a pályázók nem jelennek meg, nagyon kevés pályázóval találkoznak. Azt kell mondja, 
a gyerekszegénység napról napra nyomon követhető a városban. 2012-től létezik a gyereknevelés 
költségeihez való hozzájárulás, amit családi pótlékként neveznek. Az értéke jelenleg az infláció 
miatti érték több mint felét elveszítette, az összege 12.200,- forint 2008-tól. Ez a családi pótlék 1,7 
millió gyermeket és fiatalt érint az országban. A miskolci családok esetében is elmondhatják, hogy 
egy rendkívül nehéz helyzetről van szó. Ha a tendenciákat nézik, Miskolcon a gyermekvédelmi 
feladatok növekedését, a problémák erősödését látják, miközben a megoldásnak rendszerszintű 
állami beavatkozásokkal kellene megoldódnia. Egyrészt szükség lenne a családi pótlék és a pénzbeli 
támogatások rendszerének újragondolására, arra, hogy a szociális terület szakmai és társadalmi 
presztízsét növelni lehessen. Szükség lenne arra, hogy az oktatási rendszer újragondolásával az 
oktatás módszertan és a kompetencia alapú képzés lehetőségei tovább bővüljenek. Ezen felül óriási 
jelentősége lenne annak, hogyha a helyi önkormányzatok a helyi problémákra helyi támogatási 
rendszer kibővítésével tudnának reagálni. Ezért arra kéri képviselőtársait, hogy amikor a 
gyermekvédelmi beszámolót olvassák, akkor gondolják át azt, hogy egy jelentős szakmai és 
társadalmi összefogásra van szükség ahhoz, hogy a gyermekek jövője biztosítható legyen. Ebben 
elengedhetetlen szükség van a kormányzat segítségére, és a jogszabályi rendszerek és hátterek 
újragondolására. E nélkül egy olyan városban, mint Miskolc, azokat a problémákat, amiket most a 
beszámolóban látnak, csak folyamatosan jelezni fogja az ellátórendszer, de érdemi előrelépés nem 
fog tudni bekövetkezni. Szeretné kérni a képviselőket, hogy minden erejükkel legyenek azon, hogy 
a gyermekek érdekében a szükséges lépések mielőbb megtörténhessenek az országos 
jogszabályokban.  
 
Dr. Kovács László: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló 
elfogadásával kapcsolatosan elöljáróban köszönetet mond az előterjesztésért, melyben részt vett a 
Szociális Osztály és a MESZEGYI is. Megköszöni Alpolgármester Asszonynak is a véleményét, 
amivel egy dologban vitatkoznia kell. Szerinte valamit rosszul mondott Alpolgármester Asszony, 
mert azt mondta, hogy a rendszeres gyermekvédelmi támogatás az folyamatosan nő Miskolcon. Az 
előterjesztésben nem ez van, hanem az, hogy 2017-ben 4 ezren részesültek rendszeres 
gyermekvédelmi támogatásban, 2018-ban 3300-an, 2019-ben 3000-ren, 2020-ban 2500-an, 2021-
ben 2959-en. Ez alapján inkább úgy tűnik, hogy az elmúlt 4 évben folyamatosan csökkent a 
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rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma, ami egyedül 2021-ben emelkedett, de 
majd megcáfolják, ha nem így van. Az anyaggal kapcsolatban szeretne néhány kérdést feltenni, 
részben a Szociális Osztály, részben a MESZEGYI-hez, kihez mi tartozik. Van egy politikai 
megjegyeznivalója is. A Fidesz-KDNP-s 9 év alatt folyamatosan ostorozták a baloldali ellenzékiek 
a város akkori vezetését, hogy csökken a lakosságszám, mintha erről éppen az aktuális polgármester 
tehetne. Akkor is és most is azt mondja, hogy bánjanak csínján ezekkel a megközelítésekkel, hiszen 
ezek egy sok-sok évtizedeken keresztül ható tendenciák, és nem fognak igazodni egy 4-5 éves 
önkormányzati ciklushoz. Nem meglepő az, hogy az anyag is úgy kezdődik, hogy a 2020. évi 
151.666 lakoshoz képest 2021. évben 149.019 állandó lakosa volt Miskolcnak. Ez egy olyan 
tendencia, ami már elkezdődött a ’80-as évek vége felé, talán most már a teknő alján vannak valahol. 
Hangsúlyozza, ha a tendencia csökkent is a lakosságszám csökkenésében, de pillanatnyilag nem állt 
meg. Aki bölcsebben gondolkozó politikus, ezt nem köti politikai ciklushoz, mert ez egy sok-sok 
évtizedes tendencia. Kérdései az alábbiak. Részben az Egészségügyi, Szociális és 
Környezetegészségügyi Bizottság ülésén is feltette ezeket, és ebből van, amit megismételne. A 
Családok Átmeneti Otthona és a Gyermekek Átmeneti Otthonáról szóló résznél úgy értelmezte, 
hogy a működési engedély alapján a Gyermekek Átmeneti Otthona 24 fős lehetne. 2018 
novemberében volt egy tűzeset, és onnantól kezdve nincs az egyik része felújítva. A valóságban a 
meglévő 24 férőhely helyett 12-vel tudnak csak gazdálkodni. A Családok Átmeneti Otthonában a 
28 fő megvan. Azt írja az anyag, hogy az engedélyezett férőhely számot nem tudják biztosítani. 
Kérdése, hogy melyik átmeneti otthon nem tudja biztosítani? Második kérdéskörét ismerteti. Olyan 
önként vállalt önkormányzati támogatások, mint az életkezdési támogatás és a születési támogatás 
vonatkozásában úgy tűnik, hogy 2021. évben is fordulat történt, amelyről szeretne tájékoztatást 
kapni. Úgy néz ki a dolog, hogy a fiatalok életkezdési támogatásánál 2018-ban 4.160.000,- forintot 
vettek igénybe, 2019-ben 4.360.000,- forintot, addig 2020-ban 3.060.000,-t, viszont 2021-ben csak 
1.160.000,- forintot. Tehát több, mint 50%-os csökkenés volt. Ugyanígy a születési támogatás 
vonatkozásában 2020-ban 7,5 millió, 2021-ben 2.600.000,- forintot, tehát itt is több, mint 50%-os 
a csökkenés az előző évhez képest. A kérdés az, hogy ez korábban alanyi jogon járt, és egy 
kormányhivatali véleményezést követően változtatni kellett.  
Kéri, hogy a lejárt felszólalási időkeretét hosszabbítsák meg a következő felszólalási időkerettel. 
Tehát az 1 főre jutó jövedelemhez kötötték. Amihez kötötték, az a garantált bérminimumnak a 
150%-a. Ha a garantált bérminimum most 260 ezer forint, annak a 150%-a az 390 ezer forint. A 
390 ezer forint 1 főre jutó összeg, az olyan magas összeg, amely a gyakorlatban – a számításai szerint 
– azt jelenti, hogy nem, vagy alig esne ki a lakosság 1-2%-a ebből a keretből. Ennek ellenére, ha az 
alanyi jogon járt korábban, de akkor is igényelni kellett. Most 390 ezer forint 1 főre jutó 
támogatáshoz kötik, most is igényelni kell. Nem tudja, hogy mi az oka ennek, valószínűleg van oka, 
amit ők nem tudnak. Másik kérdése a bölcsődék kihasználtsági adataival kapcsolatos. A városban, 
de valószínűleg így van országszerte, úgy van elterjedve, hogy gyakorlatilag tele vannak a bölcsődék, 
sőt, bölcsődét kell fejleszteni. Emlékei szerint két bölcsőde építés vagy megnyitás is a küszöbön áll. 
Ennek ellenére a bölcsődék kihasználtsági adataiban a 2020-as 66%-os adathoz képest 2021-ben 
46%-ra csökkent. A beiratkozottak létszáma az megfelelő, de úgy tűnik, hogy a kihasználtság több, 
mint 50%-al csökkent. Kérdése, hogy volt-e valami különleges ok? Rögtön gondolhatnának arra, 
hogy a pandémia lehetett ok, de az már 2020-ban is volt. Érti, hogy vannak a beíratottak, és tudja, 
hogy a bölcsődések egy hetet járnak, egy hetet nem, tehát az igénybevétel egészen más, mint egy 
iskolai korosztálynál, vagy akár az óvodánál is. De ennek az adatnak a kapcsán, ha tud valaki 
válaszolni, kéri, tegye meg. Még a lyukói mentorprogram kapcsán azt írja az anyag, hogy évről évre 
csökken folyamatosan mind a mentorok, mind a mentorálltak száma. Úgy emlékszik, amikor még 
bizottsági elnök volt, hogy ezt nagyon nagy lelkesedéssel nyitották meg Lyukóban. Tették ezt azért, 
mert pontosan az volt a probléma, hogy annak a szociálisan leszakadó rétegnek a gyermeknevelését 
próbálták meg támogatni, akik egyébként még alapvető egészségügyi és higiénés rendszabályok 
betartásával sem voltak tisztában. Úgy gondolja, hogy a felzárkóztatás kapcsán erre nagy szükség 
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volt. Szeretne arról tájékoztatást, hogy miért csökken akár a mentorok, akár a mentorálltak száma 
ebben a lyukói mentorprogramban. 
 
Bajusz Gábor: Amíg hallgatta Alpolgármester Asszony szavait, az jutott eszébe, hogy milyen 
furcsa dolog az idő. Ezt azért mondja, mert még év elején Alpolgármester Asszony arról beszélt a 
szakszervezetekkel történt egyeztetések után, hogy munkaerőhiány van. Per pillanat most azt látják, 
hogy munkaerőhiány ellenére 13 embert bocsátanak el, 10 dajkát és 3 pedagógiai asszisztenst.  
 
 

A háttérben jelzik, ez nem az a napirendi téma,  
az majd a következő napirend lesz. 

 
Bajusz Gábor: Elnézést kér, akkor majd a következőnél nem mondja el. 
Nem érti ezt a gyakorlatot, hogy miért kell annak ellenére, hogy a vezetés is látja, munkaerőhiány 
van, embereket elbocsátani. Ez lett volna a kérdése. Megkérte arra Alpolgármester Úr, hogy ne azt 
mondja, hogy ezt a Dubajozásból vagy a kisbusz árából finanszírozzák. Azt szeretné mondani, hogy 
ezt az áron eladott ingatlanok rossz gyakorlatának a megszüntetésével próbálják majd orvosolni. 
 
Veres Pál polgármester: A vitát lezárja a napirend felett. A vitában elhangzott kérdések egy 
részének megválaszolására megadja a szót Gúr Péter igazgató úrnak, a további kérdések kapcsán 
majd ezt követően Osztályvezető Asszonynak. 
 
Gúr Péter: A Kovács képviselő úr által feltett három kérdésből kettőre igyekszik választ adni a 
Családok Átmeneti Otthona és a Gyermekek Átmeneti Otthona vonatkozásában. A szolgáltatás a 
Miskolc, Egyetem utca 1. szám alatti épületben működik, működött részben. Jelenleg a működési 
engedély szerint a Gyermekek Átmeneti Otthonában két csoportra, tehát 2x12 fő, 24 férőhelyre 
van működési engedélyük. A Családok Átmeneti Otthona vonatkozásában pedig 40 férőhelyre van 
engedélye az intézménynek. Az elmúlt években, illetve az intézmény állapotából adódóan, illetve az 
elmúlt évben bekövetkezett káresemények következtében a Családok Átmeneti Otthona el is 
költözött az Egyetem utca 1. szám alól, ideiglenesen másik helyen biztosított a szolgáltatás 
működése. Itt az épület adottságai nem teszik lehetővé a 40 férőhely biztosítását, így 28 férőhellyel 
tudják jelenleg biztosítani a szolgáltatást. A Gyermekek Átmeneti Otthonában az említett tűzeset 
következtében az épület egyik része alkalmatlan a szolgáltatás biztosítására, így 12 férőhellyel 
biztosítható most a szolgáltatás. Egyébként tervben van a szolgáltatások kiszervezése, illetve új 
helyen történő elhelyezése. Úgy véli, ez nagyon fontos is, mert szükség van mindkét szolgáltatás 
esetében erre a férőhelyszámra. Bíznak abban, hogy a közeli jövőben biztos helyen nyújthatók is 
lesznek ezek a szolgáltatások. Hozzáteszi, hogy a jelenlegi férőhely esetében nem fordult elő olyan 
eset, hogy ne tudták volna megoldani Miskolcon egy-egy olyan helyzetet, ami adott esetben 
veszélyeztette volna a gyerekek vagy a családok életét. Ilyenkor igyekeznek a városban működő 
többi intézménnyel együttműködve megoldást találni.  
A bölcsődei adatokkal kapcsolatban elmondja, hogy igen, 2020-ban is pandémia volt, azonban más 
volt a kezelésének a helyzete 2021. évben. A Népegészségügy részéről 2021. évben abban az 
esetben is, ha egy-egy megbetegedés volt, akkor rögtön bezárták az egész csoportot. Gyakorlatilag 
ez okozza ezt az alacsony létszámot. Ahogy Képviselő Úr is említette, a beíratott gyerekek 
számában nincs jelentősebb változás. Megnézte az ez évi adatokat, ami ebben az időszakban volt. 
Egyértelműen magasabbak ezek a létszámadatok. Elmondja, hogy finanszírozási szempontból 
ennek nincs jelentősége, mert megváltozott a finanszírozás, és a január 31-én beíratott gyerekek 
létszáma alapján állandó a finanszírozás, tehát ez nincs kihatással erre.  
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni a választ. Osztályvezető Asszonynak adja meg a szót.  
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Dr. Szekanecz Noémi: Osztályuk feladatkörébe tartozik a pénzbeli és természetbeni szociális 
támogatások megállapítása, így az életkezdési és születési támogatásra vonatkozó kérdésre próbál 
meg válaszolni. A 2020-as és 2021-es évet hasonlította össze, mert ott van nagy változás. Az 
életkezdési támogatásnak az a feltétele, hogy az Államkincstárnál számlát nyissanak a szülők, 
valóban, az összes kérelem száma 150 volt 2020-ban, 2021-ben ez csak 62. Megállapítások száma 
147 volt 2020-ban, 2021-ben pedig 58. Az elutasító határozatok száma 2020-ban 3, 2021-ben csak 
1 volt, de egyiknek sem a jövedelemhatár volt az oka, inkább az, hogy nem volt érvényes bejelentett 
lakóhely, ami feltétele a támogatásnak. A születési támogatás 2020. évtől van, amikor az összes 
kérelem száma 404 volt, 2021-ben 149 volt. A jogosultak száma 2020-ban 379 szemben a 2021-es 
130-val. Tehát valóban harmada, negyede a jogosultak száma. A kérelmek elutasítása itt sem történt 
jövedelemhatár miatt, hanem a legnagyobb számban azért került elutasításra, mert határidőn túl 
nyújtották be a kérelmeket. Elmondja, hogy a gyermek születésétől számított 120 napon belül van 
lehetőség a kérelmeket beadni. A kérdést valóban nehéz megfejteni. Nem tudnak másra gondolni 
most, mint az információhiányra vagy a tájékoztatás hiányára. Szerinte 2020-ban, amikor ez 
bevezetésre került, lehet, hogy kapott akkora sajtónyilvánosságot, hogy ott az érintettek jöttek és 
beadták a kérelmeket.  
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Reagálni szeretne az elhangzottakra. Az egyik a rendszeres 
gyerekvédelmi támogatás növekedése. Természetesen ez a 2021-es évre vonatkozott, és arról volt 
szó, hogy a COVID miatt a leginkább sérülékeny csoportok voltak azok, akik első körben 
elveszítették a munkahelyüket, vagy nem tudták biztosítani azokat az alkalmi munkákat, amelyekkel 
korábban a jövedelmi helyzetük egy kicsit javult. Emiatt a 2021. évre vonatkozóan igaz az, hogy 
növekedett a gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyerekek száma. A mentor programmal 
kapcsolatosan elmondja, hogy egy nagyon érdekes helyzet az, és még nem tudják, hogy örüljenek 
neki vagy sajnálják, hogy pillanatnyilag közfoglalkoztatásban tudják foglalkoztatni a lyukói mentor 
programnak a mentorait. Az ő esetükben van egy óriási fluktuáció, ami részben azért van, mert 
alkalmanként, ha sikerül munkahelyet találni, akkor elmennek, és szerencsére egy magasabb 
jövedelmi helyzetbe jutnak. Másrészt azért is van, mert a COVID ideje alatt sajnos nagyon sokan 
azt mondták, hogy az ő számukra ez nem egy biztonságos történet, és ennek következtében otthon 
maradtak a gyerekekkel, illetve a családdal. Az ő létszámuk csökkenése okozza egyébként azt, hogy 
jelenleg a mentorállt családok száma is csökkent. Azon vannak, hogy ezt a folyamatot megállítsák, 
illetve visszafordítsák, mert rendkívül fontos közegészségügyi szerepet látnak el, és ezért ezt 
erősíteni szeretnék.  
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni a válaszokat, kiegészítéseket. 
 
Bejelenti, hogy a sürgősségi előterjesztések következnek. 
 
 
1. sürgősségi napirend: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

fenntartásában működő Miskolci Integrált Óvodai Intézmény 
alapító okiratának módosítására és a kapcsolódó intézkedések 
megtételére 

 
Veres Pál polgármester: Ismét kéri dr. Szekanecz Noémi osztályvezető asszonyt, hogy 
ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Szekanecz Noémi: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény értelmében az 
óvodai nevelés biztosítása az önkormányzat kötelező feladata. Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata ezt a közfeladatát a fenntartásában működő a MIOVI működtetésével látja el. A 
köznevelésről szóló törvény, az Nkt. rendelkezik arról, hogy az adott nevelési évre vonatkozó 
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óvodai csoportok számát a fenntartó határozza meg. Az önkormányzati SZMSZ ezt a hatáskört a 
Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottságra ruházta át. A Bizottság a 2022. 
április 26-án tartott ülésén határozatában a 2022/2023-as nevelési évre vonatkozó óvodai 
csoportok számát 159-ben határozta meg. Az óvodai csoportok számának meghatározásakor a 
Bizottság figyelembe vette az óvodai férőhelyek számát, illetve ehhez viszonyítottan a ténylegesen 
óvodai nevelésben részesülő gyerekek számát, az iskolába távozó gyerekek számát, az óvodában 
maradók számát, illetve a 2022/2023-as nevelési évre beiratkozó várható gyereklétszámot, és ez 
alapján a csoportok létszámát. A beiratkozás várható létszáma tekintetében fontos hangsúlyozni, 
hogy a népesség-nyilvántartás adatai alapján az a legmagasabb gyermeklétszám került figyelembe 
vételre, ami az adott óvodai körzethez tartozó területen lakó összes gyermeket jelenti. 
Természetesen a ténylegesen beiratkozók száma ettől mindig kevesebb. 1000-1100 közé volt tehető 
az a gyereklétszám, akiket beíratnak majd a szüleik, ehhez képest az április 30-i adatok alapján az 
előjegyzett gyerekek száma 819 fő volt, tehát több, mint 200-al kevesebb gyerek került beíratásra. 
Jelenleg az a helyzet, hogy a 4337 óvodai férőhelyre tekintettel a szeptemberben induló várható 
gyereklétszám az 3471, tehát 866 az üres óvodai férőhelyek száma. Ha az Nkt. mellékletében 
meghatározott átlagos csoportszámot 20 főben határozta meg, akkor ez körülbelül 43 óvodai 
csoportot jelent. Az óvodai csoportok számának meghatározása az érint egyrészt dolgozói 
létszámot, másrészt az egyes óvodákban a maximális létszámot is. Az előbbi tekintetében most 14 
dajka és 3 pedagógiai asszisztens álláshely megszüntetése válik szükségessé. Ez azonban nem jelenti 
azt, hogy 14 dajka és 3 pedagógiai asszisztens munkaviszonya meg fog szűnni. Az Intézményvezető 
Asszony tájékoztatása szerint intézményen belül rendeződik az ő sorsuk, mert intézményen belül 
el tudja őket helyezni, illetve sokan kérték a nyugdíjazásukat. Az egyes óvodákban felvehető 
maximális gyermeklétszám változtatása az alapító okirat módosítását igényli. Az alapító okirat 
módosítása az Nkt. szerint intézmény átszervezésnek minősül, amire a fenntartónak május 31-ig 
van lehetősége. Az intézményátszervezést megelőzően ki kell kérni az alkalmazotti közösségek 
véleményét, ha van óvodaszék, akkor annak a véleményét, ahogy a szülői szervezetekét, és jelen 
esetben a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat egyetértése szükséges a döntéshez. A Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzat az egyetértését megküldte határozatban. A véleményezési eljárás 
kapcsán ismerteti, hogy a 32 tagintézmény alkalmazotti közösségéből 21 támogatja az átszervezést, 
11 nem támogatja. A szülői közösségek közül 11 támogatja, 9 nem, 1 óvodaszék működik, amely 
nem támogatja, 3 szülői közösség pedig nem alkotott véleményt. Az elhangzottak alapján kéri a 
Közgyűlést, hogy az egyes óvodákban felvehető maximális gyermeklétszámot a határozati javaslat 
mellékletében meghatározottak szerint szíveskedjenek elfogadni és dönteni a MIOVI alapító 
okiratának a módosításáról.  
 
Veres Pál polgármester: Köszöni a tájékoztatást.  
A vitát megnyitja a napirend felett, hozzászólásra jelentkezőknek adja meg a szót. 
 
A vitában hozzászóló: 
 
Bajusz Gábor: Azt szeretné Alpolgármester Asszonytól ismét megkérdezni, hogyan van az, hogy 
korában létszámhiányról beszéltek, most pedig emberek munkahelye szűnik meg. Hallották, hogy 
van, aki nyugdíjba megy, van, aki másfajta munkát kap. Ezek szerint senki nem veszíti el az állását, 
és milyen jellegű munkát fognak kapni azok a dajkák és pedagógiai asszisztensek, akiknek 
megszűnik ez a munkakör? 
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Az oka az, hogy pedagógus hiány van. A szociális terület az 
egy másik ágazat, mint az oktatás vagy a köznevelés. A szociális területről beszélt, ott is 
létszámhiány van. Itt most az történik, hogy csoportlétszámokat csökkentenek, legalábbis erre 
kényszerülnek annak okán, hogy pillanatnyilag olyan mértékű az óvodapedagógus hiány, amit 
mindjárt számszerűleg is elmond. Jelenleg 23 üres óvodapedagógus álláshely van. 2022-ben 24 
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óvodapedagógus vonul nyugdíjba. A tartósan távollevők – akik szerencsére GYES-en, GYED-en 
vannak – miatt üres álláshelyek száma plusz 20, összesen 67 óvodapedagógus hiányzik a 
rendszerből. Ha a jelenlegi csoportlétszámmal haladnak, akkor nem tudják megoldani ezt az óriási 
óvodapedagógus hiányt, és előfordulhat, hogy olyan óvodai csoport működik, ahol nincs 
óvodapedagógus. Azt gondolja, hogy ez szakmailag vállalhatatlan. Az elbocsátások során nem 
elbocsátásról kell beszélniük, bár ezt előszeretettel szereti használni Képviselő Úr. Hangsúlyozza, 
státuszok szűnnek meg, amik az óvodapedagógiai munkát kiegészítő szakmai tevékenységek, a 
dajkák és a pedagógiai asszisztensi státuszok. Pillanatnyilag azonban ott tartanak, hogy a státuszok 
tekintetében, és a rendelkezésre álló munkavállalók tekintetében sem ugyanaz a szám. Az látszik, 
sem a pedagógiai asszisztensi státuszon lévő kollégák nem mennek el az intézményből, sem a dajka 
státuszon lévő kollégák, kivéve, hogyha nyugdíjazásukat kérték. 4 pedagógiai asszisztensi 
álláshelyen 2 kollégát sikerült óvodapedagógus képzéssel megtartaniuk és beemelni a hiányzó 
óvodapedagógusok helyére, ketten pedig sajnos el fognak menni nyugdíjba. Tehát ilyen módon ez 
a kérdés nem elbocsátásként jelentkezik. Még egyszer elmondja, az óvodapedagógus hiány okán 
arra kényszerülnek, hogy a szakmai szempontok figyelembe vételével a csoportok számára 
folyamatosan biztosítani lehessen a magas színvonalú óvodapedagógiai munkát. Ezt nem tudják 
másként megtenni, minthogy csoportlétszámokat csökkentenek. Ez azt jelenti, hogy jelenleg is az 
új csoportlétszám adatok alapján 500-zal több férőhelyük van, mint ahány gyermek az óvodákba 
jár. Ez azt jelenti, hogy kér valamennyi miskolcit, hogy jöjjön a MIOVI óvodáiba, hiszen egy magas 
szakmai színvonalú, jó feltételek között működő óvodai rendszerbe tud bekerülni. Hogy mi az oka 
annak, hogy a csoportlétszámok csökkennek? Egyrészt a csökkenő gyereklétszám, másrészt a 
megnyíló új egyházi óvodai csoportok, amelyeknek van egyfajta elszívó hatása a MIOVI 
vonzáskörzetében élő gyerekek szempontjából. De a legsúlyosabb kérdés, a most már krónikussá 
váló óvodapedagógus hiány.  

 
Veres Pál polgármester: A vitát lezárja a napirend felett.  
 
 
2. sürgősségi napirend: Javaslat a Miskolci Szakképzési Centrum Martin János Szakiskola 

és Készségfejlesztő Iskolának helyet adó ingatlanok térítésmentes 
használatba adásáról szóló szerződés módosítása tárgyában 

 
Veres Pál polgármester: A napirend ismertetésére felkéri Kurcsicsné dr. Zobolyák Ida 
osztályvezető asszonyt. 
 
Kurcsicsné dr. Zobolyák Ida: A Martin János Szakiskola fenntartója 2021. szeptember 1. napjától 
a Nő A Siker Alapítvány. Az Önkormányzat az iskolának helyet adó ingatlanokat 2021. szeptember 
1. napjától egy év határozott időre biztosította az Alapítványnak. Az Alapítvány jelezte, szeretné 
ezen jogviszonyt meghosszabbítani, hiszen a tevékenységét szeretné a továbbiakban is ellátni. Az 
Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott tájékoztatás szerint továbbiakban is a jelen 
pillanatban három évre fennálló szakmai megállapodásuk további meghosszabbítása várható. Ezért 
ezzel összhangban javasolt 5 év határozott időre meghosszabbítani az ingatlanok használati 
jogviszonyát.  
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni a szóbeli kiegészítést. A napirend feletti vitát megnyitja. 
Megállapítja, hogy nincs felszólalásra jelentkező, a vitát lezárja.  
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3. sürgősségi napirend: Javaslat telepítési tanulmányterv és a kapcsolódó településrendezési 
és tervezési szerződés jóváhagyására, valamint kiemelt fejlesztési 
területté nyilvánítására a Miskolc-Egyetemváros területén 

 
Veres Pál polgármester: Az előterjesztés ismertetésére felkéri Szunyogh László főépítész urat. 
 
Szunyogh László: Az Egyetemvárosra évtizedekkel ezelőtt készült szabályozás, nyilván akkor egy 
valamilyen fejlesztési elképzelés mentén készült, de egy nagyon szigorú szabályozással, amely építési 
helyeket, utakat jelölt ki az Egyetemváros területén. Ez a fejlesztési elképzelés akkor nem valósult 
meg, és idejét is múlta. Az Egyetem különböző forrásokhoz jutott fejlesztésekre, és az általuk 
elképzelt fejlesztéseknek akadálya a jelenlegi hatályos szabályozási terv az Egyetem területén. Az 
Egyetem kérésének helyt adva, azért, hogy minél előbb elindulhassanak ezek a fejlesztések, a 
szabályozási terv településrendezési szerződés keretében történő módosítására tesznek javaslatot, 
azaz a költségviselő fél a Miskolci Egyetem lesz.  
 
Veres Pál polgármester: Köszöni a tájékoztatást. A vitát megnyitja. Megállapítja, hogy nincs 
felszólalásra jelentkező, a vitát lezárja.  
A nyílt ülés napirendjének végére értek, zárt ülést rendel el.  
Kéri, hogy akik nem a következő napirendek kapcsán vannak jelen, hagyják el az üléstermet. 
 

- A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.  
A nyílt ülés 15 óra 02 perckor folytatódik. - 

 
Veres Pál polgármester: Bejelenti, hogy a nyílt ülés napirendjeiről történő szavazás következik. 
 
 
Meghívó szerinti 1. napirend:  Javaslat a személytaxi-szolgáltatás legmagasabb hatósági 

díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 
önkormányzati rendelet módosítására 

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

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás (távol: 3 fő) mellett megalkotta a 8/2022. 
önkormányzati rendeletét a személytaxi-szolgáltatás 
legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a 
díjalkalmazás feltételeiről szóló 12/2018. (VI.22.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 
 
Meghívó szerinti 2. napirend: Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) 
önkormányzati rendelet módosításárára törzsvagyonból 
kivonás tárgyában 

 
Veres Pál polgármester: Az előterjesztéshez előterjesztői módosító indítvány került 
benyújtásra, kéri, hogy elsőként erről szavazzanak, minősített többséggel. 
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Megállapítja, hogy a Közgyűlés 18 igen, 6 nem szavazattal, 0 
tartózkodás (nem szavazott: 1 fő, távol: 3 fő) mellett elfogadta az 
előterjesztői módosító indítványt. 

 
Veres Pál polgármester: Most a rendelettervezetről döntenek, melyhez minősített többség, 
legalább 15 igen szavazat szükséges. Kéri, szavazzanak. 
 

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 17 igen, 8 nem szavazattal, 0 
tartózkodás (távol: 3 fő) mellett megalkotta a 9/2022. 
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 
 
Meghívó szerinti 3. napirend: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti 

Tervének és Építési Szabályzatának módosítására 
 
Veres Pál polgármester: Egy határozati javaslatról és egy rendelettervezetről kell dönteniük.  
Elsőként a határozati javaslatról kell szavazniuk. 
 

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 17 igen, 8 nem szavazattal, 0 
tartózkodás (távol: 3 fő) mellett elfogadta az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot és meghozta a  
 

53/2022. (V.26.) számú határozatot 
 

Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének módosítása, a 
Miskolc, 21804, 21805, 046/2, 49003/1, 49003/6, 49003/7, 47511/5, 47511/21, 
47511/23, 47511/27, 47511/30, 47511/31, 47511/32, 47511/34, 47511/35, 47511/40, 
47511/42, 47511/44, 47511/45, 47511/46, 47511/47, 47511/48 hrsz.-ú ingatlanok 
területére. 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a ,,Javaslat Miskolc 
Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének és Építési Szabályzatának 
módosítására” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése – a jelen határozat 1-4. melléklete 
szerinti tartalommal – jóváhagyja Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének IV-
75/16.321-2/2007. számú határozatával elfogadott Településszerkezeti Tervének módosítását. 
 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Főépítész 
Közreműködik: Városfejlesztési Főosztály 
Határidő: Azonnal 

 
/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
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Veres Pál polgármester: Most a rendelettervezetről döntenek, minősített többséggel. 
 

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 17 igen, 8 nem szavazattal, 0 
tartózkodás (távol: 3 fő) mellett megalkotta a 10/2022. 
önkormányzati rendeletét Miskolc Megyei Jogú Város Építési 
Szabályzatáról – (MÉSZ) szóló 21/2004. (VII.6.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
 
Meghívó szerinti 4. napirend: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 

MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. között Közszolgáltatási 
szerződés megkötésére 2022-2032 közötti időszakra 

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

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 16 igen, 0 nem szavazattal, 9 
tartózkodás (távol: 3 fő) mellett elfogadta az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot és meghozta a  

 
54/2022. (V.26.) számú határozatot 

 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a MIHŐ Miskolci 

Hőszolgáltató Kft. között közszolgáltatási szerződés megkötése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. között 
Közszolgáltatási szerződés megkötésére 2022-2032 közötti időszakra” tárgyú előterjesztést és 
a következő határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata és a MIHŐ Kft. közötti közszolgáltatási szerződés megkötését jelen 
határozat 1. számú melléklete szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a 
közszolgáltatási szerződés aláírására. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  MIHŐ Kft. 
Végrehajtást felügyelő szervezeti egység: Városfejlesztési Főosztály 
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: döntés tekintetében azonnal, illetve aláírás 

vonatkozásában a jóváhagyást követően 
azonnal 

 
2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2021-2027-es pályázati időszakban 

benyújtandó pályázatok eredményessége érdekében a jelen határozat 1. pontja szerinti 
közszolgáltatási szerződést a pályázati kiírásban foglaltaknak való megfeleltetés céljából, 
szükség esetén módosítsa. 

 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   MIHŐ Kft. 
Végrehajtást felügyelő szervezeti egység: Városfejlesztési Főosztály 
Közreműködik:  Gazdálkodási Főosztály 
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Határidő:  döntés tekintetében azonnal, illetve aláírás 
vonatkozásában a módosítást követően azonnal 

 
3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a MIHŐ Kft. között 2016. október 27. napján 
kötött közszolgáltatási szerződés a jelen határozat 1. pontja szerinti közszolgáltatási 
szerződés hatályba lépésével közös megegyezéssel megszüntetésre kerüljön. Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat 
2. számú melléklete szerinti megszüntető okirat aláírására. 

 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   MIHŐ Kft. 
Végrehajtást felügyelő szervezeti egység: Városfejlesztési Főosztály 
Közreműködik:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   döntés tekintetében azonnal, illetve az aláírás 

esetében az 1. pont szerinti közszolgáltatási 
szerződés hatályba lépése 

 
/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 
 
Meghívó szerinti 5. napirend: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere által a 

Közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva hozott 66/2020. 
(VI.17.) sz. határozat módosítására 

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

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 16 igen, 8 nem szavazattal, 1 
tartózkodás (távol: 3 fő) mellett elfogadta az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot és meghozta a  
 

55/2022. (V.26.) számú határozatot 
 

Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere által a Közgyűlés feladat- és 
hatáskörében eljárva hozott 66/2020. (VI.17.) sz. határozat módosítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc 
Megyei Jogú Város Polgármestere által a Közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva hozott 
66/2020. (VI.17.) sz. határozat módosítására” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot 
hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere által a Közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva 
hozott 66/2020. (VI.17.) sz. határozat 1., 3. és 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

 
 „1. A MIHŐ Kft. a földgáz beszerzés során minden évben (október 01. 06:00 órától a 

következő év október 01. 06:00 óráig) az aktuális gázévre vonatkozóan koordinálja az 
önkormányzati gazdálkodó szervezetek és intézmények, illetve a Miskolc Holding Zrt. és 
tagvállalatainak földgáz beszerzését.  

 A vállalkozási díj mértéke az adott egységek beszerzendő földgáz mennyiségére vonatkozóan 
1 Ft/m3 + ÁFA. 
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 A MIHŐ Kft. javaslatot készít Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága részére a földgázbeszerzési eljárás fajtájának, 
típusának meghatározására, lefolytatása menetére. 

 A MIHŐ Kft. részletes tájékoztatást ad Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága részére a csoportos földgáz 
energia beszerzés tapasztalatairól, a beszerzés költségéről és a várható megtakarítás összegéről 
a beszerzést követő 90 napon belül, legkésőbb november 30-ig. 

 
 Felelős:   Polgármester 
 Végrehajtásért felelős:   MIHŐ Kft.  
 Végrehajtást felügyelő osztály: Városfejlesztési Főosztály 
 Határidő:   beszerzés tekintetében minden év augusztus 31.  
    javaslat készítése tekintetében minden év február 28.  
    beszámoló tekintetében minden év november 30.” 
 
„3. A MIHŐ Kft. a villamos energia beszerzés során a tárgyévet (a következő év január 01. 00:00 

órától december 31. 24:00 óráig) megelőző minden évben koordinálja az önkormányzati 
gazdálkodó szervezetek és intézmények, illetve a Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatainak 
villamos energia beszerzését. A MIHŐ Kft. vállalkozási díja: 

- önkormányzati gazdálkodó szervezetek és intézmények, illetve a Miskolc Holding Zrt. és 
tagvállalatai esetén a beszerzendő villamos energia mennyiségre vonatkozóan 0,1 Ft/kWh + 
ÁFA, 

- Miskolc Megyei Jogú Város közvilágításának villamos energia beszerzésében szakmai 
segítségnyújtás igénylése esetén a beszerzendő villamos energia mennyiségre vonatkozóan 0,03 
Ft/kWh + ÁFA. 
A MIHŐ Kft. javaslatot készít Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága részére a villamos energia beszerzési eljárás 
fajtájának, típusának meghatározására, lefolytatása menetére. 
A MIHŐ Kft. a beszerzést követő 90 napon belül, legkésőbb március 31-ig részletes 
tájékoztatást ad Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága részére a csoportos villamos energia beszerzés 
tapasztalatairól, a beszerzés költségéről és a várható megtakarítás összegéről. 

 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   MIHŐ Kft.  
Végrehajtást felügyelő osztály:  Városfejlesztési Főosztály 
Határidő:  beszerzés tekintetében minden év december 31.  
 javaslat készítése tekintetében minden év május 31.  
 beszámoló tekintetében minden év március 31.”  

 
„7. A MIHŐ Kft. igény szerint közreműködik az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. 

törvényben meghatározott intézmények tekintetében előírt energiamegtakarítási intézkedési 
tervek elkészítésben és a Nemzeti Energetikusi Hálózat által üzemeltetett online felületre 
történő feltöltésben. A díjazás mértéke egyedileg kerül megállapításra Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzata és intézményei számára ellátandó külön megállapodásban foglalt 
feladatoktól függően. 

 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   MIHŐ Kft.  
Végrehajtást felügyelő osztály:  Városfejlesztési Főosztály 
Határidő:   2021. január 1-től folyamatosan” 
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2. A Közgyűlés Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere által a Közgyűlés feladat- és 

hatáskörében eljárva hozott 66/2020. (VI.17.) sz. határozat 8. pontját az energiahatékonyságról 
szóló 2015. évi LVII. törvény módosítására tekintettel visszavonja.  

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   Önkormányzati Igazgatási Osztály  
Határidő:   azonnal 

 
3. A Közgyűlés Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere által a Közgyűlés feladat- és 

hatáskörében eljárva hozott 66/2020. (VI.17.) sz. határozat 1. pont szerinti módosításokkal 
nem érintett 2., 4., 5., 6. pontjaiban a Végrehajtást felügyelő osztályt Gazdálkodási Főosztályról 
Városfejlesztési Főosztályra módosítja. 

 
 
Meghívó szerinti 6. napirend: Javaslat az MVK Zrt. 2021. évi közszolgáltatási 

tevékenységéről készült éves Közszolgáltatói Jelentés és a 
2021. évi Éves Pénzügyi Ellentételezés összegének 
elfogadására 

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

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 16 igen, 9 nem szavazattal, 0 
tartózkodás (távol: 3 fő) mellett elfogadta az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot és meghozta a 

 
56/2022. (V.26.) számú határozatot 

 
Tárgy:  A 2021. évi közszolgáltatási tevékenységről készült éves Közszolgáltatói Jelentés 

és a 2021. évi Éves Pénzügyi Ellentételezés összegének elfogadása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az MVK 
Zrt. 2021. évi közszolgáltatási tevékenységéről készült éves Közszolgáltatói Jelentés és a 
2021. évi Éves Pénzügyi Ellentételezés összegének elfogadására” elnevezésű előterjesztést és 
az alábbi határozatot hozza:  
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja jelen határozat 
mellékleteként szereplő, az MVK Zrt. 2021. évi közszolgáltatási tevékenységéről készült éves 
Közszolgáltatói Jelentést. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2021. évi 
Éves Pénzügyi Ellentételezés összegét 498.384 ezer Ft-ban, azaz Négyszázkilencvennyolcmillió-
háromszáznyolcvannégyezer Forint összegben fogadja el, amelynek Közszolgáltatási Szerződés 
szerinti megfizetésére a felek külön megállapodást kötnek.   

 
Felelős: Veres Pál Polgármester 
Végrehajtásért felelős: MVK Zrt. 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Városfejlesztési Főosztály  
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály  
Határidő: 2022. május 31. 

 
/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
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Meghívó szerinti 7. napirend: Javaslat a Miskolci Rendőrkapitányság 2021. évi munkájáról 
szóló beszámoló elfogadására 

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

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 23 igen, 1 nem szavazattal, 1 
tartózkodás (távol: 3 fő) mellett elfogadta az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot és meghozta a  

 
57/2022. (V.26.) számú határozatot 

 
Tárgy:  A Miskolci Rendőrkapitányság 2021. évi beszámolójának elfogadása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a ,,Javaslat a Miskolci 
Rendőrkapitányság 2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására” című előterjesztést 
és a következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolci Rendőrkapitányság 2021. 
évi munkájáról szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Koordinációs Osztály 
Határidő:   azonnal 

 
/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 
 
Meghívó szerinti 8. napirend: Javaslat a Miskolci Önkormányzati Rendészet 2021. évi 

munkájáról szóló beszámoló elfogadására 
 
Veres Pál polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell dönteniük. 
 

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 16 igen, 8 nem szavazattal, 1 
tartózkodás (távol: 3 fő) mellett elfogadta az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot és meghozta a  

 
58/2022. (V.26.) számú határozatot 

 
Tárgy:  a Miskolci Önkormányzati Rendészet 2021. évi beszámolójának elfogadása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci 
Önkormányzati Rendészet 2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására” című 
előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolci Önkormányzati Rendészet 
2021. évi munkájáról szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős:   Polgármester 
Határidő:   azonnal 
 

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 



60 
 

 
 
Meghívó szerinti 9. napirend: Javaslat a Miskolci Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. 

évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására 
 
Veres Pál polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell dönteniük. 
 

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás (távol: 3 fő) mellett elfogadta az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot és meghozta a 

 
59/2022. (V.26.) számú határozatot 

 
Tárgy:  A Miskolci Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi munkájáról szóló 

beszámoló elfogadása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a ,,Javaslat a Miskolci 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására” 
című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolci Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság 2021. évi munkájáról szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős:          Koordinációs Osztály 
Határidő:   azonnal 
 

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
 
Meghívó szerinti 10. napirend: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
szóló beszámolójának elfogadására 

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

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 16 igen, 1 nem szavazattal, 8 
tartózkodás (távol: 3 fő) mellett elfogadta az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot és meghozta a 
 

60/2022. (V.26.) számú határozatot 
 

Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadására” tárgyú előterjesztést és a következő 
határozatot hozza: 
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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 
beszámolóját jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Szociális és Köznevelési Osztály 
Határidő:   azonnal 
 

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
 
1. sürgősségi napirend:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

fenntartásában működő Miskolci Integrált Óvodai Intézmény 
alapító okiratának módosítására és a kapcsolódó intézkedések 
megtételére 

 
Veres Pál polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell dönteniük. 
Kéri, hogy szavazzanak. 
 

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 16 igen, 9 nem szavazattal, 0 
tartózkodás (távol: 3 fő) mellett elfogadta az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot és meghozta a 

 
61/2022. (V.26.) számú határozatot 

 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő 

Miskolci Integrált Óvodai Intézmény alapító okiratának módosítása és a 
kapcsolódó intézkedések megtétele 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő Miskolci Integrált Óvodai 
Intézmény alapító okiratának módosítására és a kapcsolódó intézkedések megtételére” 
tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal dönt 

a Miskolci Integrált Óvodai Intézmény, szlovák nyelven: Inštitúcia Integrovaný Meterských Škôl 
v Miškovci (3534 Miskolc, Batsányi János utca 2.) székhelyintézménye és tagintézményei 
tekintetében a 2022. szeptember 01. napjától a feladatellátási helyenként felvehető maximális 
gyermeklétszámról. 

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolci Integrált Óvodai 

Intézmény, szlovák nyelven: Inštitúcia Integrovaný Meterských Škôl v Miškovci (3534 Miskolc, 
Batsányi János utca 2.) alapító okiratának 2022. szeptember 01. napjától történő módosítását a 
jelen határozat 2. melléklete szerinti tartalommal, a Miskolci Integrált Óvodai Intézmény 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jelen határozat 3. melléklete 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 

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

módosító okirat és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat tekintetében a 
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törzskönyvi bejegyzéshez szükséges intézkedések megtételére, továbbá a Magyar Államkincstár 
által a változás-bejelentési eljárás keretében esetlegesen kiadásra kerülő hiánypótlási 
felhívásának, felszólításának a teljesítésére. 

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Lakosságszolgálati Főosztály 
Végrehajtásban közreműködik: Jogi, Igazgatási és Szervezési Főosztály 
 MIÓVI Intézményvezetője 
Határidő: 1. és 2. pont szerinti döntés tekintetében: azonnal 
 3. pont tekintetében: jogszabályi előírások szerint, illetve 

hiánypótlás kiadása esetén a hiánypótlási határidő szerint 
 

4. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése utasítja az intézményvezetőt, 
hogy gondoskodjon a jelen határozat végrehajtásával kapcsolatban felmerülő gazdálkodási 
feladatok ellátásáról, valamint a Kjt. 24. § (3) bekezdése és az Mt. VI. fejezetében foglaltakra 
tekintettel – a munkáltatói intézkedések megtételéről, dokumentumok elkészítéséről.   
 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: MIÓVI intézményvezetője 
 Miskolci Közintézmény-működtető Központ Igazgatója 
Végrehajtást felügyeli: Lakosságszolgálati Főosztály 
 Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: döntés követően azonnal 

 
/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 
 
2. sürgősségi napirend:  Javaslat a Miskolci Szakképzési Centrum Martin János 

Szakiskola és Készségfejlesztő Iskolának helyet adó 
ingatlanok térítésmentes használatba adásáról szóló 
szerződés módosítása tárgyában 

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

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás (távol: 3 fő) mellett elfogadta az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot és meghozta a 

 
62/2022. (V.26.) számú határozatot 

 
Tárgy:  A Miskolci Szakképzési Centrum Martin János Szakiskola és 

Készségfejlesztő Iskolának helyet adó négy ingatlan térítésmentes 
használatba adásáról szóló szerződés módosítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci 
Szakképzési Centrum Martin János Szakiskola és Készségfejlesztő Iskolának helyet adó 
ingatlanok térítésmentes használatba adásáról szóló szerződés módosítása tárgyában” 
című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése - az Önkormányzat vagyonáról és 

a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet 12. § (3) és (6) 
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bekezdése alapján – a Miskolci Szakképzési Centrum Martin János Szakiskola és 
Készségfejlesztő Iskolának helyet adó, Miskolc, 14006 helyrajzi számú, természetben 3529 
Miskolc, Áfonyás utca 33., a Miskolc 14049 helyrajzi számú, természetben 3529 Miskolc, 
Áfonyás utca 18., a Miskolc 14050 helyrajzi számú, természetben a 3529 Miskolc, Áfonyás utca 
16. és a Miskolc, 14051 helyrajzi számú, természetben 3529 Miskolc, Áfonyás utca 18. szám 
alatti ingatlanok és az azokhoz tartozó ingó vagyonelemek tekintetében 2026. augusztus 31. 
napjáig térítésmentes használatot biztosít a Nő A Siker Alapítvány részére, közcélú 
adományként, a 2021. augusztus 31. napján kelt Megállapodásban rögzített feltételek 
megtartásával. 

 
2. Az Önkormányzat a térítésmentes ingatlan használatot az általános forgalmi adóról szóló 2007. 

évi CXXVII. törvény 259. § 9/A. pontjában meghatározott közcélú adományként biztosítja. 
Amennyiben a közcélú adományozás alanyi feltételei nem állnak fenn, vagy abban változás 
következik be, úgy a kedvezményezett szervezet köteles a felmerülő általános forgalmi adót az 
Önkormányzat számára megtéríteni. A jogosultság alanyi feltételeinek fennállását a 
kedvezményezett szervezet a szerződéskötéssel egyidejűleg köteles igazolni. 

 
3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a 

Vagyongazdálkodási Osztályt, hogy gondoskodjon a szerződésnek a jelen határozatban 
meghatározott feltételekkel, illetve a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § 
(11)-(12) bekezdései szerinti feltételek megtartása mellett történő előkészítéséről, 
megszövegezéséről és megkötéséről. 
 

Felelős:                           Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő: Az 1. és 2. pont tekintetében azonnal,  
  a 3. pont tekintetében a határozat kézhezvételét követő 30 napon 

belül  
 
 
3. sürgősségi napirend:  Javaslat telepítési tanulmányterv és a kapcsolódó 

településrendezési és tervezési szerződés jóváhagyására, 
valamint kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására a Miskolc-
Egyetemváros területén 

 
Veres Pál polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell dönteniük. 
Kéri, hogy szavazzanak. 
 

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás (távol: 3 fő) mellett elfogadta az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot és meghozta a  

 
63/2022. (V.26.) számú határozatot 

 
Tárgy:  Telepítési tanulmányterv és kapcsolódó településrendezési-és tervezési 

szerződés jóváhagyása, valamint kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás a 
Miskolc, 40592/3, 40592/10, 40592/11, 40593/4, 40593/5, 40593/6, 40593/17, 
40597/13 hrsz.-ú ingatlanokra. 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat telepítési 
tanulmányterv és a kapcsolódó településrendezési és tervezési szerződés jóváhagyására, 



64 
 

valamint kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására a Miskolc-Egyetemváros területén” 
című előterjesztést és a következő határozatot hozza:  
 
1) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése - a jelen határozat 1. melléklete 

szerinti tartalommal - jóváhagyja a Miskolc, 40592/3, 40592/10, 40592/11, 40593/4, 40593/5, 
40593/6, 40593/17, 40597/13   hrsz.-ú ingatlanokra készített telepítési tanulmánytervet.  

 
2) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata, a Miskolci Egyetem (Székhely: 3515 Miskolc, Egyetemváros; OH 
Nyilvántartási szám: FI87515; Adószám: 19253055-4-05/Csoportos adószám:17782751-5-05), 
mint Célmegvalósító (a továbbiakban: Célmegvalósító) és a HADAS ÉPÍTÉSZ Mérnöki 
Művészeti Kft.-vel (Székhely: 3530 Miskolc, Hunyadi u. 13. fsz.2; Cégjegyzékszám: 05-09-
015043; Adószám: 14168992-2-05), mint Tervező (a továbbiakban: Tervező) közötti 
településrendezési és tervezési szerződés (a továbbiakban: Szerződés) megkötéséről dönt, az 
alábbiak szerint:  
A Szerződés célja a telepítési tanulmányterv alapján, Miskolc, 40592/3, 40592/10, 40592/11, 
40593/4, 40593/5, 40593/6, 40593/17, 40597/13 hrsz.-ú ingatlanokra a hatályos, Miskolc 
Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, Miskolc Megyei Jogú Város Építési 
Szabályzatáról – (MÉSZ) szóló 21/2004. (VII. 6.) önkormányzati rendelet módosítása, a 
Célmegvalósító költségviselése mellett. A Szerződés tárgya a tervezési területet érintő 
településrendezési tevékenység előkészítése, a fejlesztést lehetővé tevő szabályozási előírások 
kidolgozása. Tervezőt a tervezési feladat ellátásáért összesen 1 800 000 Ft + ÁFA, azaz 
egymilliónyolcszázezer forint + ÁFA tervezési díj illeti meg. A Célmegvalósítónak a 
Szerződésben kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a Tervezőnek a tervezési díjat megfizeti. 
Miskolc Megyei Jogú Váras Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
Szerződés aláírásával kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 

3) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
jelen határozat 2. pontjában említett Szerződés végrehajtásával összefüggő eljárások 
megindítására és lefolytatására, továbbá minden olyan nyilatkozat megtételére, mely a 
településrendezési eszközök módosításához kapcsolódó adatok és adatbázisok szolgáltatásához 
szükséges. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 28/A. § (1) és (2) bekezdése alapján átvett adatok és 
adatbázisok kizárólag a településrendezési eszközök módosításához használhatóak fel.  

 
4) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc, 40592/3, 40592/10, 

40592/11, 40593/4, 40593/5, 40593/6, 40593/17, 40597/13 hrsz.-ú ingatlanokat kiemelt 
fejlesztési területté nyilvánítja. 

 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Főépítészi Kabinet 
Határidő:    1. pont tekintetében: azonnal 

2. pont tekintetében: a döntéstől számított 30 napon belül 
3. pont tekintetében: a 2. pontban meghatározott szerződés 

megkötését követően 30 napon belül 
4. pont tekintetében: azonnal 

 
/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
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Veres Pál polgármester: A napirendi pontokat nem érintő közérdekű bejelentések következnek. 
 

Felszólalók: 
 
Dr. Mokrai Mihály: Egy problémára szeretné felhívni a figyelmet, ami képviselői kerületét érinti, 
és ami a Nagy-Miskolc Programban is szerepel. A Búza téri aluljáró állapota egyre rosszabb, a 
lépcsők lassan járhatatlanok, amit meg kellene javítani. Hangsúlyozza, nagyon sok ember jár 
arrafelé, használja. A beruházás költsége olyan nagy, amit képviselői alapjából képtelen 
megcsináltatni, finanszírozni. Kérése, próbáljanak meg erre a dologra valamilyen forrást biztosítani, 
ha nem is a teljes helyre állításra, de legalább az ideiglenes balesetveszély elkerülésére. 
 
Deák-Bárdos Mihály: Egy olyan probléma kapcsán kért szót, ami véleménye szerint nem csak az 
ő, hanem Miskolc minden választókerületét érinti, ami a kutyafuttatók helyzete, olyan anomáliák, 
amit a városvezetésnek meg kellene oldani. Kapott egy megkeresést az Andor utcából, ahol van egy 
régóta használatos kutyafuttató. Elmondja, hogy az évek során a kutyájukat idehozó tulajdonosok 
száma nagymértékben megnőtt, többször előfordul, hogy tíznél több kutya és tulajdonosa 
tartózkodott a futtatóban. Többen vannak, akik autóval hozzák ide a kutyájukat, de nem tartoznak 
a helyi lakóközösséghez, ennyi kutya együtt nagy zajjal és egyéb mindennel jár. A közelben lévő 
családi házak és bérházak lakói jelezték, hogy olyan mértékű – főleg nyáron – a zavar, hogy nem 
tudnak normálisan pihenni, nem tudják kinyitni az ablakokat. Kérik tőle, hogy vagy zárják be ezt a 
kutyafuttatót, vagy hozzon az Önkormányzat olyan szabályt, ami a kutyafuttatók házirendjét 
tartalmazza. Természetesen, mint kutyabarát és kutyatulajdonos nem támogatja azt, hogy ezt a 
kutyafuttatót bezárják. Azt viszont támogatja, hogy az Önkormányzat hozzon egy olyan rendeletet, 
ami a kutyafuttatók házirendjét meghatározza, valamint a nyitvatartási rendjét is. Azt senki nem 
szeretné, aki a kutyafuttató közelében él, hogy este 10-11 órakor ott még a kutyások tevékenységet 
folytassanak. Úgy véli, egy kompromisszumos megoldást kellene hozni ezzel kapcsolatban, ami 
minden fél számára jó. Átadja a levelet Jegyző Úrnak. 
 
Kozma Istvánné: Bazin és Szilágyi képviselők többször szóvá tették, hogy az országgyűlési 
képviselők nem lobbiznak megfelelően a Kormánynál. Csöbör Katalin képviselő asszony nevéhez 
kötődő beruházások közül néhányat szeretne felsorolni. Felújították az Avasi Gimnázium 
tornacsarnokát 380 millió forintért, Avastetői Általános Iskola nyílászáró cseréje 27,3 millió 
forintért, átadták a Jezsuita Gimnázium sí tanpályát 15 millió forintért, Avasi földalatti 
hulladékgyűjtő szigetek mintaprojektje, ami 200 millió forint. Ez utóbbi sajnos késedelmet szenved, 
mert a város a hiánypótlást késve adta be. Felújítják a Szemere Bertalan Technikum és Kollégiumot 
4,6 milliárd forintért, ahogy az avasi utakat is, ez jelen pillanatban felmérés alatt van. 56 borsodi, 
köztük 15 miskolci vállalkozás kapott versenyképesség növekedési támogatást 17 milliárd forint 
értékben. Épül a kínai Chevron autógyár, összesen 9 milliárd forint kormányzati támogatással. 
Átadták a 30 éve Miskolcon működő Papex Kft. új irodaházát, műhelycsarnokát 66 millió forint 
támogatással. Épül a Hejőcsabai Református Óvoda 737 millió forint állami támogatással. Épül az 
Y-híd Projekt, amely 17 milliárd forint kormányzati támogatást jelent. Megépítették a Csokonai 
utca alternatív út, Miskolc Martin-kertváros szakaszát 376 millió forint minisztériumi 
többletforrással. Döntött a Kormány az Y-híd Projekt folytatásáról, és átadták a Miskolc-Kassa 
autópályát 180 milliárd forint Európai Uniós és kormányzati forrással. Döntöttek továbbá a 
Miskolc Martin-kertváros főútjának felújításáról 300 millió forint Európai Uniós támogatással. 
Kérdezi, ez kevés? 

 
A háttérben többen megjegyzést tesznek,  

véleményt nyilvánítanak az elhangzottak kapcsán. 
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Veres Pál polgármester: Elmondja, valóban köszönik ezeket a támogatásokat, amik a városba 
jönnek, nem erről volt szó. A város a beruházásokból is fejlődik, ezek nagyon fontosak, de a 
működéshez kellenének még segítségek.  
 
Dr. Ignácz Dávid jegyző: Kéri Képviselő Asszonyt, hogy mielőtt ilyen kijelentéseket tesz, hogy a 
hiánypótlást, mint Hivatal nem küldték el időben, előtte kéri, tájékozódjon róla. Kétszeri 
alkalommal volt hiánypótlás. Kiemeli, az utolsót egy, azaz egy nap alatt teljesítették, tehát a 
Hivatalon nem múlik ez a projekt.  
 
Kozma Istvánné: Képviselő Asszonytól kapta a tájékoztatást, aki a Minisztériumtól. 
 
Gazdusné Pankucsi Katalin: A Miskolc-Tapolca Görömbölyi útról keresték meg, hogy a 
Görömbölyi út 68. és 78. között a csapadékvíz elvezető beomlott és nem vezeti el a vizet. A 
városüzemeltetéssel is kénytelen lesz egyeztetni, mert az erdőből lefolyó víz az úttestre megy a 
hordalékkal, sárral, mindennel együtt. Ott egy hordalékfogó megépítésére lenne szükség, hogy a 
vizet el tudja vezetni az árok. Másik kérdése, hogy mikor kezdődik a Görömböly-Tapolca közötti 
kerékpárút építése? Ismételten megkérdezi, hogyan áll a tapolcai orvosi rendelő felújítása. Lassan 
1,5 éve megvan a pénz rá, és tudomása mindez egyhelyben toporog. A 2022. április 28-i 
felszólalásában kérte, jelezte, hogy a Láditelep út nagyon rossz állapotban van. A válaszban nem 
esik erről szó, hogy mi várható ezzel kapcsolatban. A zárkerti ingatlanokkal kapcsolatban is felhívta 
a figyelmet arra, hogy nagyon régi probléma vár megoldásra. Azt a választ kapta, hogy mivel régi 
ügy, ezért a Holding részéről nincs lehetőség az egyeztetésre, a beazonosításra. Majd később azt 
írták, hogy keressék meg a Holdingot ez ügyben az ingatlan használói, mert ugye nem tudják, hogy 
tulajdonosok vagy bérlők. Ezzel kapcsolatban az a kérdése, hogy nem is szeretné az 
Ingatlangazdálkodás tudni, hogy egyáltalán övé ez a 26 ingatlan, jogosan vagy jogtalanul használják, 
akik használják már közel 40 éve. Ezt a választ nem tudja elfogadni.  
 
Dr. Ignácz Dávid jegyző: A projektekkel kapcsolatban elmondja, hogy a Görömböly és a Tapolca 
közötti útnál is a vízjogi hatósági engedélyre várnak már hónapok óta. Ez ugyanannak a csomagnak 
a részre, amire várnak több hónap óta. A tapolcai orvosi rendelő tekintetében 3. alkalommal írják 
ki a tervezésnek a közbeszereztetését. Az első két alkalommal nem jelentkezett tervező a nyílt 
eljárásban lezajlott közbeszerzésre. Remélik, hogy 3. alkalommal lesz egy tervező, aki elvállalja ezt 
a feladatot.  
 
Veres Pál polgármester: Kéri az illetékeseket, hogy írásban adjanak választ a további kérdésekre.  
 
Pakusza Zoltán: Kérdezi Jegyző Urat, hogy amikor a kisvasút anyagát elvitték Perecesen az 
erdőbe, abban a kérdésben hol tart az ügy, a vizsgálatok mit mutatnak, van-e már eredmény, illetve 
van-e már annak felelőse? Elmondja, az, amit odavittek, illetve egy része ott maradt az erdőben, így 
kérdése, hogy az mikor kerül elszállításra. Perecesen volt Lyukó-bányának a légaknája, melynek a 
tornya, illetve a gépháza, ami ha jól tudja, ipari emlékmű. Ezt az elmúlt időszakban elbontották, 
több lakos is megkereste ezzel a problémával. Felmerültek olyan kérdések, hogy ott valami üzem 
létesül-e esetleg. Kérdése, hogy mi történt, lehet-e valamit tudni azzal a területtel kapcsolatban. 
 
 
Dr. Ignácz Dávid jegyző: A terület tekintetében most nem rendelkezik információkkal, ha valami 
információjuk van, ami megosztható, akkor természetesen írásban megküldik Képviselő Úr 
számára.  
A kisvasút felújításával kapcsolatban változatlanul egyedi hatósági az ügy, tehát nem tud benne 
nyilatkozni. Azt tudja mondani, hogy rájuk tartozó ügyet befejezték, ami pedig nem rájuk tartozik, 
az a Kormányhivatal felé került áttételre.  
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Szarka Dénes: Szeretné röviden kiegészíteni Polgármester Úr napirend előtt elhangzott 
beszámolóját azzal, hogy májusban a Miskolci Diákönkormányzat is közgyűlést tartott, illetve 
szintén a miskolci diákok is részt vettek az Ötletmaraton nagyszerű rendezvényén az Ifjúsági 
Közösségi Tér projektjével. Ez nagy örömükre Polgármester Úr támogatását is élvezi. A május 1-
jei rendezvényen májusfa állításon is részt vettek, ahogy a Kamaszfesztivál szervezésében is.  
Választókerülettel kapcsolatban csatlakozik Deák-Bárdos képviselő úr felvetéséhez a kutyafuttatók 
egységes szabályozását illetően, a nyitvatartási renddel kapcsolatban. Valóban szükség lenne egy 
olyan egységes szabályozásra, ami a környéken lakók és a háziállattartók érdekét is szolgálja. Ahogy 
a múltkor már Kovács képviselő úr részéről felvetődött a műfüves focipályák hasonló szabályozása. 
Helyrajzilag a Gesztenyés utcán található, de egyébként a Nyíri Dániel utca háztömbjében lakóknak 
problémákat okozó műfüves focipályára. Ezzel kapcsolatban az ott lakókkal, és a szomszédban 
lévő Máltai játszótér üzemeltetőjével is egyeztetve arra jutottak, hogy mindenféleképpen szeretnék 
megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy térfigyelő kamera kerüljön kihelyezésre. Ebben szeretnék a 
Rendészet segítségét kérni, ahogy abban is, hogy a választókerületben található egyes gócpontok, 
garázskocsmáknak az ellenőrzése is lehetőség szerint minél gyakrabban, vagy legalább néhány 
alkalommal – lehetőleg elrettentő jelleggel – megtörténjen. Szeretnék ezt azért, hogy a közterületet 
valóban arra használják az ott lévők, amire való, ne zavarják a környéken lakóknak a nyugalmát. 
Örömmel hallotta, hogy ismét felvetődött Képviselő Asszony részéről az avasi utaknak a felújítása, 
melyet nagyon várnak. Két alkalommal is nyújtottak már be – országgyűlési képviselőiken keresztül 
– módosító indítványt a központi költségvetéshez, hogy támogassák, elsősorban a Szentgyörgy 
útnak a teljes felújítását, hiszen a jelenlegi anyagi és törvényi helyzetben az Önkormányzatnak 
lehetőségeit messze meghaladja. Reménykedve és türelmetlenül várakozva drukkolnak azért, hogy 
ez ügyben a lobbizás sikerüljön.  
 
Fodor Zoltán: Szombaton, május 28-án kerül sor az Avason 17. főzőversenyre, melyet a négy avasi 
képviselő közösen szervezett /Hegedüs Andrea, Szarka Dénes, Szilágyi Szabolcs és ő, Fodor 
Zoltán/. Gondoltak a gyerekekre, nemcsak a felnőttek, mivel május utolsó vasárnapján van 
gyereknap, így egy nappal előtte is gondoltak a gyerekekre, ezért a négy avasi képviselő a város 
legnagyobb, legmagasabb ugróvárát, csúszdáját biztosítják a gyerekeknek. A rendezvénybe 
bekapcsolódnak az intézmények, a MIVÍZ-től is kapnak két járművel, a MiReHuKöz-től jön 
kukásautó, de lesz tűzoltósági autó is, a megyei Rendőrkapitány Úr két motoros járőrt biztosít, de 
lesznek egyéb más meglepetések is. Hangsúlyozza, nemcsak az avasi gyerekeknek szól mindez, 
hanem bárkinek, mindenkit szívesesen látnak.  
 
Veres Pál polgármester: Megállapítja, hogy nincs több felszólalásra jelentkező képviselő, így az 
ülés végére értek. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a soron következő ülésükre előreláthatólag 2022. 
június 23. napján kerül sor.  
 
Az ülést bezárja 15 óra 28 perckor. 
 

 
k.m.f. 

 
 
 
 
 Dr. Ignácz Dávid  Veres Pál 
 jegyző  polgármester 
 
 


