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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÖZGYŰLÉSE 

 
105.185-15/2022. 

 
 

Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2022. október 20. napján 

09 óra 28 perces kezdettel, a Polgármesteri Hivatal Közgyűlési Termében tartott 
rendkívüli nyílt testületi üléséről. 

 
 
Jelen van a képviselő-testület részéről: Veres Pál polgármester, Bartha György Imre, Bazin 
Levente Dávid, Borkuti László Imre, Cseléné Figula Edina, Erdei Sándor Zsolt, Fodor Zoltán,    
Dr. Mokrai Mihály, Pakusza Zoltán, Révész Péter, Dr. Simon Gábor, Szarka Dénes képviselők, 
Badány Lajos alpolgármester, Szopkó Tibor alpolgármester és Varga Andrea Klára alpolgármester 
 
Később érkezett: Kopcsó Gábor, Szilágyi Szabolcs képviselő 
 
Nem vett részt: Bajusz Gábor, Deák-Bárdos Mihály, Gazdusné Pankucsi Katalin, Hollósy Endre 
András, Kozma István Jánosné, Dr. Kovács László, Molnár Péter, Dr. Nagy Ákos, Soós Attila, 
Szécsényi Marianna képviselő 
 
 
 
Veres Pál polgármester: Köszönti a Közgyűlés mai rendkívüli 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.  
Bejelenti, hogy a Testület 28 tagja közül a jelenléti ív szerint megjelent 15 fő. Megállapítja, hogy a 
Közgyűlés határozatképes, az ülést megnyitja. 
Őszinte meglepetéssel olvasták a néhány perccel ezelőtt kitett közleményt vagy sajtóhírt, miszerint 
a FIDESZ-KDNP képviselői bojkottálják a mai ülést. Nem érti! Többször elmondta a vezetés, és 
a Frakció is kinyilvánította, hogy megoldást kell keresni a város problémáira. Úgy látszik, hogy a 
bajban ismerszik meg az ember. Bajban ismeri fel azt, hogy kire számíthat és kire nem. Éppen két 
nappal ezelőtt a szokásos hecckampány részét képező sajtótájékoztatón jelentették be, hogy 
szeretnének rendkívüli közgyűlést tartani, amely ma itt van. Tudomása szerint a képviselők írásban 
nem jelezték távollétüket. A rendkívüli közgyűlés alkalmával elsődleges célként azt tűzték ki, hogy 
Miskolc Megyei Jogú Város jelenlegi helyzetéről reális tájékoztatást adjanak. Tegnap volt a kormány 
által összehívott egyeztetésen Budapesten. Ennek a részleteiről szeretne beszámolni. A további 
teendőkről tájékoztatja a jelenlévőket, a Közgyűlést, valamint a miskolciakat is. Tulajdonképpen 
most a kormány kéréseinek és utasításainak tesznek eleget, amikor elkövetnek mindent annak 
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érdekében, ahogy Gulyás Gergely miniszter úr fogalmazott, aki arra kérte az önkormányzatokat, 
hogy faragják le kiadásaikat, és a közszolgáltatások esetében legalább a legfontosabbakat próbálják 
megtartani. Még így is állami segítségre lesz szükség, a kormány tárgyalni fog az önkormányzatokkal 
is, igyekszik segítséget nyújtani. Ez 2022. szeptember 26-án hangzott el Miniszter Úrtól, a Megyei 
Jogú Városok Közgyűlésén. Ezt követően megjelent az a kormányintézkedés, ami feladatokat rótt 
az önkormányzatokra, amit Miskolc igyekszik teljesíteni. Megoldásokat keresnek Miskolc 
érdekében. Őszintén sajnálja, és ismételten csodálkozásának és csalódottságának ad hangot, amikor 
azt mondja, hogy ebben nincsenek partnereik. Számukra, a vezetés számára Miskolc a legfontosabb, 
vannak olyanok, akiknek nem, és megoldás helyett a közvélemény hergelését végzik, hogy még 
nehezebb legyen az elkövetkező néhány hónap feladatát végrehajtani, és átvészelni az előttük álló 
hónapokat. Mélységesen sajnálja, mélységesen csalódott, és igazán nem is tudja értelmezni ezt a 
dolgot. Az abszolút felelőtlenség az, ami rögtön az eszébe jut, valamint az, hogy itt a valódi célokat, 
ha meg akarják fogalmazni, akkor az biztos nem Miskolc az ő esetükben.  
 
Szomorú kötelességének tesz eleget, amikor tájékoztatja a megjelenteket, hogy az előző közgyűlés 
óta távozott 69 éves korában Kobold Tamás Miskolc korábbi polgármestere. 1990-ben lett az 
akkoriban alakult KDNP önkormányzati képviselője, később a város alpolgármestere. 1994-ben 
választották Miskolc polgármesterévé, majd 1998-ban ismét elnyerte a választók bizalmát. 
Kéri, hogy egyperces néma felállással emlékezzenek meg Róla. 
 

- Megemlékezést követően folytatódik az ülés. - 
 
Veres Pál polgármester: Az SZMSZ 21. § (1) bekezdése szerint a rendkívüli ülésen kizárólag azok 
a napirendi pontok tárgyalhatók, amelyekre a rendkívüli ülés tartására irányuló indítvány 
vonatkozott. 
Kéri, hogy szavazzanak az ülés napirendjéről a meghívóban foglaltak szerint. 
Ismételt szavazást rendel el, mert nem működött jól mindegyik szavazógép. Kéri, szavazzanak 
ismét. 
 

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 16 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az ülés napirendjét a meghívóban 
foglaltak szerint állapította meg. 

 
 
Napirendi pontok: 
 
 
NYÍLT ÜLÉS 
 
1.  Javaslat a Közgyűlés tájékoztatására az energiaárak változásának önkormányzati 

gazdálkodásra gyakorolt hatása tárgyában 

 Előterjesztő: Veres Pál polgármester 

 

2.  Javaslat a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény 
szolgáltatásaival összefüggő egyes döntések meghozatalára 

 Előterjesztő: Veres Pál polgármester 
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1. napirendi pont: Javaslat a Közgyűlés tájékoztatására az energiaárak változásának 
önkormányzati gazdálkodásra gyakorolt hatása tárgyában 

 
Veres Pál polgármester: Mindenki számára köztudott, hogy az elmúlt hónapok soha nem látott 
terhet rónak Európára és Magyarországra is. Ez azt jelenti, hogy az energiaárak 10-12-szeresére 
emelkedtek, az infláció elszabadult. Friss információk szerint több, mint 20% infláció volt az előző 
hónapban. Beláthatatlan az, hogy mi lesz az elkövetkező hónapok fejleménye, hogyan lehet túlélni 
magánemberként a családokban, kisebb-nagyobb közösségekben, de az önkormányzatokban és 
egész Magyarországon. Ez Európa számára is nagyon komoly teher. Egyelőre kevés megoldás 
látható. A rezsiköltségek emelkedése, a kötelező és nem kötelező feladatok tekintetében az 
elkövetkező időszakban, illetve ebben az évben a következő terheket róják a városra. A kötelező 
feladatok ellátásához kapcsolódó rezsinövekmény tekintetében elmondja, hogy 2021. évben bő 2,5 
milliárd Ft-os terhet rótt a városra, ez idén több, mint 6,5 milliárd Ft, 4 milliárd Ft-tal több. A 
következő évben pedig több, mint 17,5 milliárd Ft lesz. A nem kötelező feladatellátás 300 millió Ft 
helyett most 928 millió Ft, a következő évben 2,3 milliárd Ft-nál is több lesz. Ez azt jelenti, hogy a 
tavalyi év 2,8 milliárd Ft-os terhe helyett az idén 7,48 milliárd Ft-os terhet, a következő évben pedig 
majdnem 20 milliárd Ft-os terhet jelent. Ezt a terhet kellene csak tisztán az Önkormányzat saját 
forrásaiból, az Önkormányzat költségvetéséből biztosítani. Tudható, hogy a város költségvetése 40 
milliárd Ft. Ebből kellene ezt a költségnövekményt kigazdálkodni. A rezsiköltségek emelkedését 
illetően elmondja, hogy a 40 milliárd Ft-os városi költségvetésre közel 20 milliárd Ft-os terhet ró 
ez a soha nem látott energiaár robbanás. Táblázatban mutatja be, hogy a kötelező feladatokat 
illetően az idén 2,5-szöröse, jövőre pedig hétszeres lesz a teher a városra. A nem kötelező feladatok 
esetében idén háromszoros a tavalyihoz képest, jövőre pedig nyolcszoros teher lesz, melyet ki kell 
gazdálkodni, melyet meg kell oldani a költségvetésből, úgy, hogy a bevételi források lényegében 
nem tudnak emelkedni. Hangsúlyozza, ezt úgy kell megtenni, hogy a város teljes költségvetése 40 
milliárd Ft. A Kormány azt a feladatot tűzte az Önkormányzat elé, hogy a legszükségesebb kötelező 
feladatokat lássa el, tűzzel-vassal biztosítsa annak a feladatait, hogy a kötelező feladatokat el tudja 
látni. Hiszen a városnak nem szabad megállnia. Kötelező feladatok a jogszabályok szerint a 
település üzemeltetése, a helyi közlekedés biztosítása, hulladékgazdálkodás, távhőszolgáltatás, 
vízszolgáltatás, egészségügyi alapszolgáltatás, szociális alapszolgáltatások, óvodai és bölcsődei 
szolgáltatások biztosítása, valamint vagyongazdálkodás, kulturális szolgáltatások, sport, ifjúsági 
feladatok, közbiztonság biztosítása. Emlékeztet, az egyeztetéseken és tárgyalásokon elhangzott, 
hogy ezek a kötelező feladatok közül egyértelműen a legfontosabb, hogy az óvodai, bölcsődei, 
közművelődési feladatok biztosítva legyenek. Az egészségügyi alapellátás biztosítva legyen, orvosi 
rendelők, ügyeletek. Biztosított legyen a szociális alapellátás, biztosítottak legyenek a bentlakásos 
szociális intézmények, a közétkeztetés folyamatos legyen, a víz, távhő szolgáltatás biztosított legyen 
a városban. Ezen kívül a tömegközlekedés legalább elemi szintű fenntartása szükséges ahhoz, hogy 
a város működő képes legyen. Mindezt úgy kell megtenni, hogy lehetőségek szerint a munkahelyek 
lehető legnagyobb arányát meg kell menteni, hiszen a családok számára nem okozhatnak 
megoldhatatlan feladatokat ebben a nehéz helyzetben. Számtalan nem kötelező feladat van, amelyet 
önként vállalt az Önkormányzat. Miniszter Úr és a tárgyaló partnerek azt mondták, hogy ezeket a 
másodlagos, nem kötelező feladatokat úgy kell tekinteni, melyen a legnagyobb szűkítést is végre 
kell hajtani, annak érdekében, hogy az alap feladatokat el tudják látni. Egyértelmű utasítást kaptak, 
mely így szól: „Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által 
kötelezően előírt önkormányzati feladat és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, 
vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.” Az utasítást egyértelműnek tartja. 
A kötelező feladatok közül a legfontosabb alapfeladatokat kell biztosítani minden erővel, minden 
intézkedéssel. Felsorolja a kötelezően ellátandó feladatok ez évi, IV. negyed évi terheit. Táblázatban 
látható, mi az a növekedés, mely a jelenleg kalkulált és érvényben lévő költségvetéshez képest 
többlet teherként kell biztosítani a város működése érdekében, azokon az alapfeladatokon, 
melyekről az előbbiekben szólt. Jól láthatónak tartja, hogy ez a teher több, mint 800 millió Ft csak 
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azon intézmények esetében, melyek az alapvető óvodai, bölcsődei, szociális és egészségügyi ellátást 
biztosítják, valamint a közétkeztetést. Ezen kívül pedig az alap közszolgáltatások, Holding oldalon 
több, mint 1 milliárd Ft többlet terhet jelent a város számára. Nyilvánvalónak tartja, hogy ez az 
összeg, ami a gyermekétkeztetés, egészségügy, óvoda működtetés, szociális ellátás tekintetében 
szükséges, csak a 2022. év utolsó negyedévére, másfél hónapra több, mint 800 millió Ft nem 
tervezett többletkiadást igényel. Ez egy becsült növekedés jelen pillanatban. Az alapellátási 
funkciókat ellátó közszolgáltató cégek terhe a jelenlegi kalkulált értékeken, vagyis a víz-, csatorna 
szolgáltatás, közösségi közlekedés, városüzemeltetési alapfeladatokra az utolsó negyedévre több, 
mint 1 milliárd Ft nem kalkulált költséget jelent az Önkormányzat számára. Grafikonon mutatja 
be, hogy a növekedés mennyire drasztikus, mekkora mértékű valójában. A MIVÍZ várható többlet 
költsége a növekvő energia árak miatt, a tervezetthez képest 400 millió Ft a gázban, 1,2 milliárd Ft 
az áramban. Ezek a MIVÍZ-nél nem kalkulált terhek. A tömegközlekedés kapcsán elmondja, 
tudható, hogy jelenleg a tömegközlekedés árát befolyásolja az a villamosenergia ár, mely december 
31-ig érvényben van. Ez az ár egy évvel ezelőtt 21 Ft volt, most 62 Ft. Az elsődleges kalkulációk és 
árajánlatok alapján ez 2023. évben, a közbeszerzés elvégzése után 200 Ft fölött, inkább 250 Ft 
közelében lesz. A város intézményei és nonprofit cégei villamosenergia fogyasztása kapcsán 
elmondja, az idei évben közel 800 millió Ft, ami már eleve sokkal magasabb, mint a 2021. évi volt. 
Ehhez képest ötszörös lesz az emelkedés, amivel számolni kell 2023. évben, közel 4 milliárd Ft lesz, 
ami az intézményi működéshez szükséges lenne. A gázfogyasztás tekintetében ez 2022. évhez 
képest hétszeres emelkedést jelent. Azt jelenti, hogy 250 millió Ft-ról 1,7 milliárd Ft-ra emelkedik. 
A Holding és tagvállalatai villamos energia fogyasztása 2022. évben 1,5 milliárd Ft-os szintjéről, 
négyszeresére, 6 milliárd Ft-ra emelkedik 2023. évben. A Miskolc Holding és tagvállalatai 
gázfogyasztása szintén ilyen arányban, kicsit még nagyobb arányban nő, 850 millió Ft helyett 4 
milliárd Ft, ötszörös növekedéssel kell számolni 2023. évben a jelenlegi információk szerint. 
Szeptember eleje óta folyik az a megfeszített munka, amit kollégái, tagvállalat vezetők, intézmény 
vezetők sokszor önmagukkal is meghasonulva végeznek annak érdekében, hogy a szükséges 
forrásokat megpróbálják előteremteni takarékossági intézkedésekkel. Az Önkormányzat és a 
Hivatal ezt magán kezdte el. Az épületeket összecsoportosították, egy épületben vannak. Elmondja, 
olyan nyitvatartási rendeken gondokodnak a kollégái, melyek az alapfunkció ellátást még biztosítják, 
de összességében takarékosságot jelentenek. Nem kell fűteni, nem kell világítani majd. Az elmúlt 
időszak megtett fontos lépéseit, fontosabb eseményeit összegezve elmondja, tavaly 
közbeszereztetve volt – a háború előtt – az elektromos áram. Az elektromos áram ára, átlagos 21 
Ft-ról átlagos 65 Ft-ra emelkedett a közbeszerzés eredményeképpen. Voltak olyan részeredmények, 
ahol 1-2 Ft-tal kisebb-nagyobb áron szerezhető be a villamos energia. Már ez is háromszoros volt 
akkor. Hangsúlyozza akkor még nem volt háború, covid járvány utóhatásai érződtek akkor. Akkor 
már látszódott, hogy egy válság felé sodródik a világ. Nagyon nagy terhet cipelt a város, hiszen 
2005-2006-ban 22,5 milliós svájci frank kötvényt bocsátott ki a város, ami akkor egy nagyon jó 
beruházásnak, nagyon jó kezdeményezésnek tűnt. De az árfolyam emelkedésével ez egyre nagyobb 
terhet rótt a városra. Lett volna lehetőség az elmúlt 10 – 12 évben arra, hogy ezt konszolidálják, 
visszafizessék vagy bármilyen megoldást találjon rá az előző városvezetés. Nem sikerült, itt maradt 
a feladat teljesítésének kényszere. Elmondja, több mint egy éven keresztül folyamatos egyeztetés 
volt az OTP-vel, a Kormány illetékes tagjaival. Ennek eredményeképpen, mégis augusztus elsején 
lett visszafizetve ez az összeg, 9,1 milliárd Ft. Már év elején benyújtásra került az igény a 
hitelfelvételre, hogy ne kelljen a teljes likvid pénzállományt beleölni ebbe a feladatba. A mai napig 
nem történt meg a hitelkérelem elbírálása. Tudható, egy ilyen hitelhez kormányengedély szükséges. 
Még nem sikerült ezt a Kormánynak tárgyalnia, nem született döntés e tekintetben. A kérelem 
benyújtásakor a kamatlábak 7%-on voltak, jelenleg a hitel kamatok 20% körül vannak. 
Hitelkérelemmel, illetve előzetes engedély kéréssel fordultak a bankok felé. A bankok is nagyon 
nagy kockázatot látnak abban, hogy hiteleket helyezzenek ki ebben a magas kamat időszakban, 
ezért 10 bank közül, 7 bank nem tudott hitelajánlatot adni hitelfelvételére. A probléma 
megoldásához semmilyen segítéséget nem kapott a városvezetés. A város likvidhelyzete ezzel 
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kifeszítésre került, a meglévő tartalékokat, rövidtávú hitelekkel megtámogatva be kellett tenni ebbe 
a hitelvisszafizetésbe.  2022. szeptemberben látható volt, hogy milyen szintű árakra lehet számítani, 
de a pontos értékek nem álltak rendelkezésre. Az első gázár-közbeszerzés elindítása eredményeként 
140 Ft-os gázár helyett 2.093 Ft-os ajánlatot adott az MVM Next. Amit alku keretében 1.750 Ft-ra 
sikerült letornázni. De számolva, látható volt, hogy ez teljesíthetetlen feladat. Fedezet nélküli 
kötelezettségvállalást nem lehet tenni, így többszöri egyeztetésre került sor az MVM Next 
vezetőivel. Ennek eredményeképpen érvénytelenítve lett a közbeszerzés, helyette a központosított 
közbeszerzésbe belépve, lesz biztosítva a város gázellátása október 1. napjától. 1.030 Ft-os 
köbméter áron, hangsúlyozza a 140 Ft-os köbméter ár helyett. Ez több, mint hétszeres 
áremelkedést jelent így is, de legalább a város gázellátása biztosított. 2022. október 1. napján jelent 
meg az a rendelet, amely a távhő szolgáltatás díját határozza meg. A 3.300 Ft-os átlagárhoz képest, 
30.852 Ft-os árat kapott a város. Minek tudható ez be? Egyértelműen annak, hogy itt rendelkezésre 
áll geotermikus energia és a geotermikus energia árát bekalkulálva jön létre az az átlagár, melyet az 
Energetikai Hivatal megszab a város számára. Az elmúlt héten megjelent cikkekre utalva elmondja, 
hogy tele van valótlansággal, csúsztatással és rosszindulatú feltételezésekkel. Ennek a megfelelő 
ellenlépeseit megtették és a PannErgy is, hiszen rájuk nézve is valótlanságok jelentek meg. 
Fontosnak tartja annak ismeretét, hogyan történik az energiabeszerzés, a távhőbeszerzés. Az 
Energia Hivatal megszabja a város számára, hogy milyen hőmennyiséget vásárolhat a PannErgy-től 
és milyen hőmennyiséget vásárolhat az MVM-től. Ennek a hőmennyiségnek az átlagárát képezik és 
így jön létre az a bizonyos ár, melyet fizetni kell. Ahol nincs geotermia, - példaként említi Debrecent 
– ott 56.000 Ft egy GJ ára, ami most Miskolcon 30.852 Ft. Hangsúlyozza, ez közel tízszeres ár. 
Mivel az intézmények, tagvállalatok jelentős részében is távhő szolgáltatás van, ezt a szolgáltatási 
díjat ki kell fizetni. Az intézményekre nem vonatkozik a lakosságra vonatkozó rezsicsökkentés. Ez 
azt jelenti, nem a jelen városvezetésen múlik. Nem azon múlik, hogy milyen tulajdonrészben van a 
város egyes energetikai cégekben, hanem azon múlik, hogy az Energetikai Hivatal milyen árat állapít 
meg. Milyen hőmennyiség vásárlására tesz kötelezettséget a városnak. Ettől való eltérést nem 
finanszírozza az Energetikai Hivatal a lakossági árak kompenzációja tekintetében sem. Ezt tartja az 
utolsó cseppnek a pohárban. Várható volt, hogy jelentős összeg lesz, de nem számítottak ekkora 
összegre. Szeptember elejétől folyamatos volt az egyeztetés a tagvállalatok vezetőivel, az 
intézmények vezetőivel, az Önkormányzat és a Hivatal dolgozóival. Megfeszített munkával 
keresték azokat a megoldásokat, melyekkel energetikai megtakarításokat tudnak végezni. A jelenlegi 
energetikai megtakarítások azt eredményezik, hogy már ebben a negyedévben is 20%-os energia 
megtakarítást tud végrehajtani a város összességében. Ez nagyon jelentős megtakarítás. Szeptember 
14. napján létrehozták a Városvédelmi Egyeztető Testületet, ahol a város vezetője, az intézmények 
és tagvállalatok vezetőinek képviselői vannak jelen. Itt hozzák meg azokat a – helyenként fájdalmas 
döntéseket – amelyek ott, azonnal végrehajtandók. A városi költségvetést végigvizsgálva 
megnézték, mik azok a források, melyek átcsoportosíthatóak egy Városvédelmi Alapba. Ez 750 
millió Ft erre a negyedévre vonatkozóan. Ez az összeg a vésztartalék, melyből fizetni kell az 
alapellátásokat, melyeket kötelezően ellátandó feladatként rótt ki és el is várja a Kormány. A 
tagvállalatok és intézmények folyamatosan kénytelenek meghozni azokat a fájdalmas döntéseket, 
melyek ellentétesek a saját elképzelésekkel és értékrenddel. Sokszor felvetődik az, hogy mindaz, 
amit elértek önkormányzatiságban 32 év alatt, veszélybe kerül. Azok az intézmények, azok az 
intézkedések, azok a vívmányok kerülnek most átmenetileg veszélybe, amelyekért az 
önkormányzatiság egyáltalán van és létezik. Elmondja, hogy szeptember 7. napján Rétvári Bence 
belügyminiszter-helyettes úrral és Dukai Miklós önkormányzati államtitkár úrral egyeztetett. 
Feltárta nekik azokat a problémákat, melyek nem csak Miskolc, hanem más város esetében is 
előállhatna, miszerint fedezet nélküli kötelezettségvállalást kellene aláírni egy-egy beszerzést 
illetően. Egyértelmű utasítást kapott, hogy azokat az alapszolgáltatásokat kell ellátni elsődlegesen, 
melyeket az előbbiekben már felsorolt, illetve, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy 
túlélje a város ezt az évet és a következő évben valamiféle intézkedéseket majd megpróbál a 
Kormánnyal együtt az önkormányzati szféra megtenni. Tájékoztat arról is, hogy volt egy 
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polgármesteri találkozó Komáromban szeptember 23-án. Hasonló tartalmú előadás hangzott el. 
Szeptember 26-án volt az MJVSZ Közgyűlése, ahol Gulyás Miniszter Úr tájékoztatta a jelenlévőket. 
Jelen voltak a Kormány vezetői közül többen. Ugyanazokat a feltételeket erősítették meg, melyek 
már itt is korábban említésre kerültek. Alapszolgáltatást kell ellátni, minden más másodlagos. 
Biztosítani kell az alapszolgáltatások működését és ezért minden intézkedést meg kell tenni. 
Október 3-án, – mikor már ismerté váltak az energiaárak – fájdalmas döntést kellett hozni a fürdők 
bezárásáról. A városvezetés egyetértett abban, hogy a Barlangfürdőt próbálják megmenteni, ezért 
a bezárása nem történt akkor meg. Tárgyalásokat folytatott a Magyar Turisztikai Ügynökség 
vezetésével október 4-én. Azt a tájékoztatást kapta, hogy jelenleg nincsenek olyan szabad források 
kormányzati oldalon, melyekből ezt a turisztikai attrakciót meg tudják védeni. A városvezetés 
próbál megtenni ennek érdekében mindent. Tudhatónak tartja, hogy a BOKIK-kal karöltve 
összehívásra került egy egyeztető fórum. Ennek folytatásaként reális esély látható arra, hogy 
visszanyitható lehet, akár a jövő héttől a Barlangfürdő úgy, hogy a finanszírozása és annak a terhei 
közösek legyenek. Október 5. napján megjelent az 1473. számú kormányhatározat, amely feladatul 
rótta az önkormányzatoknak azokat a feladatokat, amelyeket előtte már elvégeztek, vagy részben 
elvégeztek, illetve lehetőséget biztosított arra, hogy az intézkedéseket ismertessék a Kormány 
megfelelő képviselőivel. Balla kormánybiztos urat bízták meg azzal, hogy ezeket a tárgyalásokat 
folytassa el az önkormányzatokkal. Kérte, az önkormányzatok adjanak egy takarékossági 
akciótervet, kimutatva ennek hatását, megmutatva egy menedzser terveben, hogy ezen intézkedések 
hatása ellenére mi az a forrás, ami hiányzik a gazdálkodásból, amellyel a Kormány felé 
segítségkéréssel fordulnak. Ez az adatszolgáltatás megtörtént, Balla kormánybiztos úrral a 
találkozás tegnap volt. Teljes őszinteséggel lettek bemutatva az intézkedések és azok a nehézségek, 
melyekkel ennek ellenére szembe kell nézni. Elmondja, támogató, határozott ígéreteket nem 
kaptak. Olyan ígéretet kaptak, ha amennyiben valóban végveszélybe kerülne az alapfeladatok 
ellátása, úgy a Kormány valószínűleg be fog avatkozni. Ennek mértéke és ideje nem tudható. 
Gyakorlatilag olyan konzultáció folyt, amelyben visszakérdeztek az intézkedéseket illetően, 
őszinteséget vártak el, melyet meg is kaptak a városvezetés részéről. Egyértelmű volt az a 
megállapítás, hogy Miskolc városa – hasonlóan, más városokhoz – nagyon nehéz helyzetben van, 
főként a nagyvárosok vannak súlyos helyzetben. A jelenlegi vezetés úgy gondolja, hogy ez az 
intézkedéscsomag, ami a lehetséges erőfeszítések maximuma, mondhatni, „elmentek a falig”. 
Ezentúl már csak a teljes bezárások következhetnének, amelyek nyilván további 
következményekkel járna. Ezek a problémák, nem csak Miskolc problémái, hanem az egész magyar 
önkormányzati rendszer problémái, egész Magyarország problémája. De ez kormányzati segítség 
nélkül – ahogy ezt Gulyás miniszter úr is ígérte – nem megoldható feladat. Valamilyen módon 
próbálják majd ezt az évet túlélni, ezekkel a terhekkel. Látszik, hogy nem biztos a siker. A következő 
évet illetően, mikor a 2021. éves költségvetéshez képest a 2023. évben 17 milliárd Ft hiányzik a 40 
milliárd Ft-os költségvetésből, teljesíthetetlen feladatnak tartja. Őszintén mondja, nem látják 
jelenleg a megoldást. Számára fájdalmas az, hogy a Fidesz-KDNP városi képviselők oldaláról itt és 
most nem az összefogás és megoldás keresés a cél, hanem a hangulatkeltés, a hecckampány keltés, 
még nagyobb zavarkeltés, és ami még inkább nehezíteni a városvezetés dolgát ennek az egyébként 
is nehéz vagy teljesíthetetlen feladat végrehajtásában. Ismételten elmondja, rendkívül csalódott, úgy 
érzi ez felelőtlenség. Polgármesteri, önkormányzati képviselői esküvel szembeni magatartásnak 
tartja. Kéri a miskolciakat ezt lássák be. Kéri legyenek türelmesek, lássák be, hogy a szükséges 
intézkedések a város működtetése érdekében születtek meg. Kéri, gondolkozzanak el azokon a 
nehézségeken, melyekkel önkormányzati szinten szembe kell nézni. Jól látható, hogy ez családok 
szintjén hasonlóképpen jelenik meg. A 20%-os infláció, az alapvető élelmiszerek 50-60-80 %-os 
áremelkedése minden család számára súlyos teher. Súlyos teher majd az energiaszámlák kifizetése. 
Úgy gondolja, csak egymásra támaszkodva, csak magunkban bízva lehet ezeket a feladatokat 
megoldani.  Összefogásra, közös gondolkodásra szólít fel mindenkit. Közös türelemre, közös 
teherviselésre. 
A vitát megnyitja a napirend felett, hozzászólásra jelentkező képviselőknek adja meg a szót. 
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A vitában hozzászólók: 
 
Dr. Simon Gábor: Frakciója nevében néhány gondolatot szeretne az elhangzottakhoz hozzáfűzni. 
Azzal kezdi, hogy a mai Közgyűlés egy mérföldkő, olyan, amire sok példa nem volt még Miskolc 
Megyei Jogú Város történetében. Az, hogy a városvezetés nyíltan szembenéz a problémákkal, és a 
legmagasabb döntéshozó fórumon, a Közgyűlés nyilvánossága előtt tájékoztatja a képviselőket, a 
miskolci közvéleményt azokról a problémákról, ami nap, mint nap szembejön. Azt gondolja, hogy 
ilyen még soha nem volt. Ezért elképesztő számukra, hogy néhány képviselő veszi a bátorságot 
magának, és egy ilyen közgyűlési ülésre nem jön el, jelezve országnak, világnak, hogy őket nem 
érdekli Miskolc város sorsa. Nem érdekli azoknak a kihívásoknak a megoldása, amelyeket nem 
Miskolc város vezetése, nem a várost irányító Velünk a Város Frakció okozott, hanem egyrészt a 
világpolitikai helyzet, ebbe beleértve a háborút, másrészt a felelőtlen magatartás, amit a magyar 
kormány és FIDESZ-KDNP naponta gyakorol. Ennek az alapvető megnyilvánulási formája az, 
hogyha szétnéznek Európában és a világban, akkor az európai kormányok kezüket-lábukat törik 
annak érdekében, hogyan segítsék az önkormányzatok működését, a gazdasági társaságok túlélését, 
és az országuk lakosságát. Magyarországon azt látják, hogy az önkormányzati szféra a 
kormányzattól segítséget nem kap. Lehet számos példát hozni, hogy az állam az adó pénzeket mire 
költi, most leginkább propaganda hadjáratra. Ez a hadjárat – mint olvashatták – 8 milliárd forint. 
Tele plakátolják az országot bombákkal, és odaírják, hogy szankciók, azonban ez nem segít az 
önkormányzatoknak, a lakosságnak és a gazdasági társaságoknak. Arról is szeretne néhány 
mondatot mondani, hogy a válsághelyzet, ami kialakult, hogyan érintette Miskolcot. Úgy látja, 
hogyha egy tízéves távlatba gondolkodnak, akkor mindnyájan tudják azt, hogy a kormányzat akkor 
az önkormányzatokat konszolidálta, ahogy Miskolc városát is. Az állam átvállalta a korábban 
felhalmozódott hiteleket. Lehet mondani, hogy Miskolc is kapott egy új esélyt, hogy 
gyarapodhasson, építkezésre. Kapott egy olyan esélyt, hogy egyensúlyi pályán haladjon, ami egy 
szerves fejlődéssel mindig előrelépést hozzon a város számára. Ez a város erről az egyensúlyi 
pályáról nagyon rövid idő alatt letért. Már 2015-ben, nem sokkal a konszolidáció után letért, aminek 
a legnagyobb megnyilvánulási formája az volt, hogy a város Közgyűlése által megrendelt 
alapszolgáltatásokat a város nem fizette ki. Ez a folyamat zajlott 2016., 2017., 2018., 2019. években. 
Ennek az lett az eredménye, hogy a 2019-es önkormányzati választásokra a Miskolc Holding által 
elvégzett szolgáltatások közül közel 10 milliárd forint nem került kifizetésre. Ezt tetézte például az 
akkor örömnek látott gázüzemű buszok beszerzése, amely egy további 10 milliárd forintos hitelt 
jelentett az Önkormányzatnak. Tetézte továbbá, hogy 2012-ben a svájci frank hitelt, amit akkor 
körülbelül 5 milliárd forintból vissza lehetett volna fizetni, nem fizették ki, és az összes olyan forrás 
elszívásra és kivonásra került a közszférából, aminek eredményeként 2019-ben – szinte akármerre 
néztek – majdhogynem roncsokat láttak. Egy példát említ, mert az elmúlt időszakban fontos 
kérdéssé vált a MIVÍZ. 2010-ben eljutottak odáig, hogy a korábbi 50%-os hálózati veszteség 20%-
kal lecsökkent. Az elmúlt tíz évben pedig megint eljutottak odáig, hogy a hálózati veszteség ismét 
50%-os. Remény sincs arra, hogy a közműhálózatnak a felújítása több tízmilliárd forintból 
megtörténhessen. Ez a felelőtlen gazdálkodás. Az, hogy a várost letérítették egy normális pályáról, 
az, hogy 2019-ben kifizetetlen milliárdok tömkelege volt a város kasszájában, mind-mind azt 
eredményezte, hogy a COVID időszakára a város már önmagában nagyon nehéz helyzetbe került. 
Ehhez jött a COVID, ami kapcsán szintén azt látták, ha Európában szétnéztek, hogy a kormányok 
megpróbálnak segíteni az önkormányzatokon. Miskolcon, és a magyar önkormányzatokon pedig a 
kormányzat nem segített, hanem további forrásokat vont el. Erről az elmúlt időszakban elég sokat 
beszéltek. Itt van az újabb válság, amikor hangzatosnak tűnő bejelentések, azaz, hogy majd egyszer 
a kormány segíteni fog, azon túl további intézkedéseket egyelőre nem látnak. A gázszámla viszont 
jön, ahogy az áramszámla is. Jön az intézményeknek, a cégeknek, az önkormányzatnak. Ezeket a 
számlákat viszont ki kell fizetni, de ígéretekből nem lehet. Ilyen előzmények és ilyen folyamatok 
után azon nem csodálkozik, hogy a FIDESZ képviselői nem voltak elég bátrak, nem jöttek ide, 
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nem néznek a miskolciak szemébe, és nem mondják azt el, hogy ez a helyzet, ami kialakult, ezért a 
legnagyobb részt ők a felelősek. 
 
Szopkó Tibor alpolgármester: „Képviselői tisztségemből eredő feladataimat Miskolc Megyei 
Jogú Város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem.” Ez annak az eskünek 
egy részlete, amelyet mindannyian letettek, amikor átvették a képviselői mandátumukat. A nagyon 
markáns erkölcsi álláspontja értelmében ezt az esküt nem tartja be a mai napon Deák-Bárdos 
Mihály, Gazdusné Pankucsi Katalin, Kozma István Jánosné, Hollósy Endre András, dr. Nagy Ákos, 
dr. Kovács László, Molnár Péter, Soós Attila, Bajusz Gábor és Barta Gábor képviselők. 
Értelmezése szerint nem tartják be ezt az esküt, mert Polgármester Úrhoz hasonlóan szintén 
csalódott. Bajban, válsághelyzetben nem bóhockodni, hanem cselekedni kell. Mit tesznek az 
említett képviselők? Semmit. Nem tudja, hogy fognak-e járni ezentúl Közgyűlésre vagy sem, de úgy 
gondolja, hogy pont itt van ennek a pillanata, amikor igenis össze kell fogniuk annak érdekében, 
hogy bármilyen kevés esély van rá, de megmentsék ezt a várost, Miskolcot, a miskolciaknak az 
alapszolgáltatásokat. Számára ezért valahol a mai a nap a miskolci közélet fekete napja. Nem 
hangulatot kell kelteni, nem valótlanságokat kell állítani mindenféle sajtóorgánumoknak. Ide kell 
jönni, és a megoldás érdekében együtt kell dolgozni egymással. Polgármester Úr expozéjából kiemel 
három számot. Tavaly a rezsiszámláik összessége nagyságrendileg 2,8 milliárd forint volt. Ez évben 
ez a nagyságrend valamivel több mint 7,4 milliárd forint, jövőre pedig közel 20 milliárd forint lesz. 
Igazak ezek a számok abban a költségvetési évben, amelyben eleve 6,5 milliárd forint mínusszal 
indultak. Decemberben azzal foglalkozott ez a Közgyűlés, hogy a kieső bevételek és a növekvő 
kiadások miatt nagyságrendileg 6,5 milliárd forintban definiálták a költségvetésből hiányzó 
forrásokat. Majd ahogy Polgármester Úr mondta, 9,1 milliárd forint értékben visszafizették a 
kötvényt. Ezek a számok egy 40 milliárdos költségvetés tükrében teljesen magukért beszélnek. A 
krízis gazdálkodással, a menedzsment terv elkészítésével alapvetően csak a kormányzati utasításnak 
megfelelően járnak el. Ezt kérték tőlük a kormányzat képviselői. Ezen túl mit tudnak tenni annak 
érdekében, hogy cselekedjenek? Egyrészt őszinte, nyílt kommunikációt kell folytatniuk. Ez történik 
ma is. Ahogy Simon Gábor elmondta, ez egy példaértékű eset Miskolc város történelmében. 
Számos szakterület vonatkozásában egyeztetéseket folytatnak le, megmutatják a partnereiknek és a 
miskolciaknak ezt, hogy mekkora a krízis, amiben vannak. Ezentúl cselekedniük kell, mert nem 
tehetik azt meg felelős városvezetőként, hogy bedobják a gyeplőt, és azt mondják, hogy ezt a 
problémát úgysem lehet megoldani. Igenis, bármennyire sziszifuszinak is tűnik most az a munka, 
amit végeznek, akkor is el kell végezni. Heti 7 napot kell dolgozni, még akkor is, ha ezek az 
egyenletek megoldhatatlannak tűnnek. Hangsúlyozza, ők heti 7 napot dolgoznak. Egyet tud ígérni, 
utolsó vérükig fognak harcolni Miskolcért. Ha kell, minden héten rendkívüli közgyűlés keretein 
belül fogják megtárgyalni az éppen aktuális ügyeiket. Ebben kér partnerséget. Külön szeretné 
kiemelni Kopcsó Gábor és Pakusza Zoltán képviselő urakat, akik bár nem a frakció tagjai, és 
sokszor nem értenek egyet egymással, sokszor más módon foglalnak állást, egymás ellentétesen 
szavaznak, de mégis vették a fáradtságot, eljöttek ma.  
 
Dr. Mokrai Mihály: A történelmi bűnről szeretne beszélni, azon lehetőségek elmulasztásáról, amit 
az elmúlt 9 évben a Kriza Ákos vezette város elmulasztott. Egyetlen példán szeretné bemutatni azt, 
hogy mit veszítettek. Káli Sándor polgármester idején geotermikus energiával fűtöttek és akkor 
építették a geotermikus kutakat, elindították a panel szigetelést. Tompa Sándor képviselő urat 
panel-biztosnak is hívták. Bíztak abban, hogy meg tudják újítani a várost, hogy új, zöld várost 
tudnak építeni. Ilyen szlogenek voltak, de ezek ott gyakorlatilag elvágódtak, mint egy szalag. Soha 
többet egyetlen panelt sem szigeteltek, soha többet nem tettek annak érdekében egy lépést sem, 
hogy ez a város gazdaságilag, energetikailag korszerűbb legyen. Semmi nem történt. Építettek egy 
napelem parkot, de ennyi volt az egész beruházás az elmúlt 9 év alatt. Míg előtte a város 
energetikailag nagyot fejlődött, gáz apríték kazánokat szereztek be, áramot termeltek, a hőt 
melléktermékként állították elő. Rengeteg dolgot csináltak ma. Ha azt a programot tovább folytatta 
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volna az előző városvezetés, és nem követi el ezt a történelmi bűnt a várossal szemben, hogy 
megállította ezeket a programokat, ma, még egy geotermikus kút fúrásával ezt a várost geotermikus 
energiával lehetne fűteni. De nem lehet! Azért döbbenti meg ez a közönyösség, hogy nincsenek 
jelen azok, akik ezek a történelmi bűnt elkövették a várossal szemben, mert felelősségük számon 
kérhető ezekben a fejlesztéseknek az elmaradásában. Abban az elmúlt 9 évben semmi nem történt 
a városban ilyen szempontból, ami előre vitte volna Miskolcot. Semmi nem történt, amivel azt 
mondhatnák, hogy Miskolc sokkal jobb helyzetben van, mint a többi város. Ezzel szemben az a 
helyzet, hogy ezt a mennyiségű rezsinövekedést gyakorlatilag kormányzati segítség nélkül a város 
nem tudja kigazdálkodni. Legyenek realisták. Egy 40 milliárdos városnál egy 8 milliárdos 
növekmény majdnem egyötöde a költségvetésnek. Nincs olyan város, ami ezt ki tudja gazdálkodni. 
Szerinte ez nem a válság, hanem valami szándékos dolog. 400 forintért árulják most a gázt tőzsdén, 
ehhez képest a magyar felhasználó 550 forintért kapja. Kéri, magyarázzák el neki, hogy miért van 
ez, miért van az, hogy mindent drágábban vesznek? Amikor a benzin ára lecsökkent, és 300 alá 
akart csökkenni, akkor bevezették a külön adót, hogy fizessenek. Miért van az, hogy nem látnak 
előre ezen az úton, hogy mit kellene csinálni? Ez a történelmi bűn hasonlat, ez fennáll. Elkövették 
a várossal szemben azt, hogy nem gondoltak a jövőre, nem gondoltak arra, hogyha egyszer 
probléma lesz, akkor azt majd meg kell oldani. Tisztelete, becsülete a városvezető koalícióért, hogy 
ezt a problémát felvállalja, és még küzd. Egyébként ez egy reménytelen küzdelem. 
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Mint a humán területért felelős alpolgármester szeretne 
néhány gondolatot mondani arról, hogy mi történt a terülten az elmúlt időszakban. Elvileg a feladat 
az, hogy az alapszolgáltatást biztosítsák, de a számokból látszott, hogy az alapszolgáltatás teljeskörű 
biztosítása sem megoldható. Tehát a feladatuk az, hogy minden területen tekintsenek át olyan 
lehetőségeket, amelyek különböző megtakarításokra módot és lehetőséget adnak. Éppen ezért a 
humán területen a város teljes intézményrendszerét átvizsgálták és áttekintették. Elkészítettek olyan 
válságkezelési terveket, amelyeket az elmúlt időszakban folyamatosan módosítottak és aktualizáltak 
annak megfelelően, hogy milyen szintű változások következnek, hiszen napról napra változott a 
környezet és a körülmények. Október 5-én, amikor megérkezett a rendelet a kormánybiztos 
kinevezéséről, akkor már körülbelül 5 válságkezelési módosítási javaslaton voltak túl a különböző 
intézményekkel. A munkát tehát nem a kormány felhívására kezdték el, hanem azért, mert látták a 
helyzetet. A döntéseket, folyamatosan konzultálva az intézményvezetőkkel és szakemberekkel, 
együtt készítették elő és hozták meg. Szeretné megköszönni ezúton is az összes 
intézményvezetőnek azt a valóban emberfeletti munkát, amelyet beletettek az elmúlt időszakban. 
Ezeket az egyeztetéseket jelenleg is folytatják. Folytatják minden intézményben és minden 
területen. Megnézik, hogy melyek azok a lehetőségek, ahol van mód a takarékosságra, attól 
függetlenül, hogy alapfeladatról vagy más önként vállalt feladatról van szó. Mindent elkövet a 
városvezetés annak érdekében, hogy ezeket a megtakarításokat áttekintse és megoldja. Szeretné 
megköszönni a miskolci polgároknak. Az elmúlt hetekben rendkívül sok egyeztetésen vett részt. 
Folyamatosan tárgyal szülőkkel, akik például óvodába hordják gyermekeiket. Nagyon fontos volt 
azt látnia, hogy mennyire együttműködően, mennyire a megoldások irányába haladnak a közös 
gondolkodás mentén. Nem szoktak hozzá az emberek ma Magyarországon, hogy partnernek 
tekintik őket. Abban a pillanatban, ahogy látják és megértik, hogy nem valamit erőszakkal akarnak 
lenyomni a torkukon, hanem közös megoldásokat keresnek, rendkívüli módon segítőkészen és a 
megoldás irányában hatóan dolgoznak együtt a vezetőkkel, és akár a városvezetéssel is. Szeretné 
nagy tisztelettel megköszönni a miskolci polgároknak azt a közös gondolkodást és együttműködést, 
amelyet az utóbbi hetekben, hónapokban tanúsítottak.  
Záró gondolatként még elmondja, hogy amikor önkormányzati képviselőként ott ülnek az 
óvodában, a bölcsődében, a szociális intézményben, és beszélgetnek az ellátottakkal, a 
gondozottakkal, az intézményvezetőkkel. Pontosan tudják és látják, hogy mik azok a problémák, 
amelyekre megoldásokat kell keresni. Amikor Budapestről irányítva, egy íróasztal mellett születnek 
döntések, akkor ott az egyén nem látszik. Ezért óriási nagy baj, ha az önkormányzatiság, mint olyan 
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felszámolásra kerül. A mai nap egy kicsit arról is szól, hogy akarnak-e itt helyben, saját maguk a 
saját életükről döntéseket hozni. Azt gondolja, hogy ezt mindenki otthon, vagy a képernyők előtt 
eldönti saját maga.  
 
Pakusza Zoltán: Azt gondolja, hogy rendkívül szomorú a mai Közgyűlés. Részleteket szeretne 
leginkább kérdezni. A miskolci fürdők bezárásával kapcsolatban elbocsátásokra is sor fog kerülni. 
Írt Jegyző Úrnak egy levelet, melyben arról érdeklődött, miután csak a médiából értesült róla, hogy 
néhány embert esetleg a Holding átvesz. Jegyző Úr válaszát tegnap megkapta, melyet köszöni az 
szerepel, hogy majd a Holdingtól kap választ. Jó lenne tudni, hogy a fürdők körülbelül hány 
dolgozót fognak elbocsátani, ebből hányat tud a Holding tovább foglalkoztatni, erre itt kaphat-e 
választ. Nyilvánvalóan a mai döntést is ez befolyásolhatja adott esetben. 
Azt gondolja, hogy a globálist kitekintést – ha már Simon képviselő úr is beszélt róla – el kell 
kezdeni gondolkodni róla. Magyarország energiafüggetlenségének a feladása az nem most 
kezdődött. 2003-ban a szocialista kormányok az Európai Unió környezetvédelmi előírásaira 
hivatkozva záratták be Lyukóbányát. Aztán néhány évvel ezelőtt ugyanezt történt, amikor a 
FIDESZ kormány tette ugyanezt a gyöngyösvisontai erőművel, bányával. Tehát jól látják azt, hogy 
ezeket a globális trendeket mind a két nagy politikai tömb az elmúlt 30 évben kiszolgálta, és most 
ennek isszák a levét. Itt ülnek olyan képviselők, akik nyugodtan tudnak szólni a brüsszeli társaiknak. 
Mint ahogy a szankciókat is támogatják a balos politikusok, és megszavazta a FIDESZ is 
Brüsszelben. 
 
Badány Lajos alpolgármester: Megdöbbenését és sajnálatát fejezi ki afelett, hogy egy állami 
beavatkozást igénylő, és egyértelműen az önkormányzat hatáskörén kívül eső súlyos gazdasági 
helyzetben a FIDESZ-KDNP képviselői nem jöttek, és nem néznek szembe a miskolciakkal. Több 
hozzászólást hallottak már, úgy érzi, némelyik kicsit túlzottan is részletekbe menően. Lehet 
ismétlés, de szeretné összefoglalni az általa lényegesnek tekintett gondolatokat. Le kell szögezni, 
hogy az energiaárak hiperinflációs emelkedéséért nem az Önkormányzat a felelős, ahogy azért sem, 
hogy a kamatfelárak az egekben vannak, a forint mélyrepülésben van, és talán egy államcsőd 
rémképe is felsejlik előttük, hogyha nem kapnak támogatást az Uniótól, vagy nem vesznek fel hitelt 
– a rosszemlékű – világbanktól, vagy egyéb forrásból. A város energiafogyasztással kapcsolatos 
kiadásai 2021-hez képest a hétszeresére emelkedtek, ezt már többen elmondták, 3 milliárdról 20 
milliárdra. Ezt kigazdálkodni lehetetlen. A kormányzati elvonások, a koronavírus járvány okozta 
bevételkieséseket tetézte az éven esedékes kötvény visszafizetés, amely már az utolsó tartalékaikat 
emésztette fel. Nagyságrendileg 4 milliárd forintot kellett hozzátenni a városnak és a Holdingnak, 
hogy az előző városvezetés által 8 évig tologatott ügyletet végleg rendezni tudja. Kérelemmel 
fordultak a kormányzathoz, hogy legalább ezt a 4 milliárd forint összeget hitelként felvehessék, ha 
már nem kapnak támogatást úgy mint például a reformáció fellegvárának tekintett település 
tornyain tündöklő szerencse csillag alatt született honfitársaik. Ezt a hitelt még 7-8% kamatra 
vehették volna fel, és akkor legalább ezt az évet valahogy túl élhették volna. Erre azóta sem kaptak 
visszajelzést. Ma már ennek a háromszorosával számolnak a bankok, ha még egyáltalán szóba állnak 
az önkormányzatokkal. Viszont a kormányzat elvárná, hogy Miskolc a semmiből hajtsa végre azt a 
lehetetlen küldetést, mely szerint a kötelezően ellátandó alapszolgáltatásokat biztosítsa. Ha majd 
minden önként vállalt feladatot felad, például a sport, kultúra és a fürdők is, akkor majd eldönti, 
hogy életben tartja-e az alapszolgáltatások működtetését. A vezetés mindent megtett, amit elvártak 
tőlük, ennél tovább már nem tudnak hátrálni, most már a kormányzaton a sor. Azt gondolja, hogy 
senki sem szeretné megélni, hogy ne legyen fűtés a lakótelepeken, a lakásokban. Hiszen hiába ad 
támogatást a kormány a lakossági távhő díjakhoz, ha közben fizetésképtelenné válik mondjuk a 
szolgáltató. Akkor hiábavaló a lakossági ártámogatás, ha nem lesz fűtés a lakótelepeken, a 
munkahelyeken, iskolákban, óvodákban, kórházakban, de még sorolhatná. Hiába tervezi 
fenntartani a gazdaságot, ha közben leáll a közlekedés, és az emberek nem tudnak eljutni a 
munkahelyre, iskolákba, orvoshoz vagy akár a boltba is. Ezt kellene megérteni a kormányzati 
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döntéshozóknak és partnerként kezelni az önhibájukon kívül ellehetetlenült önkormányzatokat, 
amelyek már lassan a teljes öncsonkítás és kivéreztetés állapotában várják, hogy megértsék állami 
szinten is, ez a rendszer így nem működtethető tovább.  
 
Szilágyi Szabolcs: Ahogy a mohácsi vésznél a törökökkel verekedő magyar csapatok hiába várták 
Szapolyai János felmentő seregét, ők is hiába várták ide ma a FIDESZ-KDNP Frakciót. Nekik, 
ahogy Szapolyai Jánosnak is, más terveik vannak a város megmentésénél. Senkinek ne legyen 
kétsége afelől, hogy nem azért nem jár közben a helyi FIDESZ-KDNP a kormánynál, mert nem 
lenne lehetőségük segíteni a városon. Hogyne lenne! Nekik lenne csak igazán lehetőségük, de nekik 
más terveik vannak. Az ő tervük, hogy a kormány által megásott sírgödörbe belelökjék Miskolcot, 
és gyilkosként a jelenlegi városvezetést nevezzék meg. Rongy ember az, akinek drágább a hatalom 
megszerzése, mint a város megmentése. Látták a számokat. Az idő rövidsége miatt csak a gáz árát 
emelné ki. Annak érdekében, hogy a lakosság minél kevesebbet érezzen a kormány elhibázott 
gazdasági és energia politikájából, a lakossági távhő árát, amíg tudják, tartják. A veszteséget pedig 
rátolják az önkormányzatokra és a vállalkozásokra. Nem tudja, hogy tudják-e, mit cselekszenek. 
Azért, amiért nem vállalják a politikai felelősséget most, később sokkal nagyobb kárt okoznak majd. 
A vállalkozások, akik most munkahelyeket biztosítanak, sorra mennek csődbe. Önkormányzati 
cégek szintén rengeteg munkahelyet biztosítanak országszerte, ezek is mennek majd tönkre. 
Tömeges munkanélküliség lesz a kormány elhibázott döntéseinek a végeredménye. Akkor már 
teljesen mindegy lesz minden, mert az álláskeresési járadék ilyen árak mellett éhen halni is kevés.  
 
Bazin Levente: Sokan körbejárták már a témát és sokan elmondták, hogy a FIDESZ és KDNP-s 
képviselőtársak felesküdtek Miskolc városára, miskolciakra, az alaptörvény, és sokan utána 
mondták, hogy Isten engem úgy segéljen. Szerinte mondják ki, és nevezzék őket nyugodtan 
esküszegő árulóknak, mert mindezeket elárulták. Szerinte esküszegő árulók akik a mai napon 
nincsenek jelen, annak ellenére, hogy ők kérték, hogy ez a rendkívüli közgyűlés jöjjön létre. Szeretné 
azt gyorsan végig nézni, hogy az elmúlt ciklusokban mit csinált a FIDESZ-KDNP Miskolcon, ami 
a fejlődés útját jelentette volna. Elkezdett és jelenleg is épül egy középkori kővár. Szerinte ezt nem 
kell részletezni, magáért beszél, hogy milyen fejlődést tudott honi Miskolcnak. Csináltak továbbá 
egy Ellipsumot, amelyet elfelejtettek a téli időjárásra felkészíteni. Jelenleg is karbantartási munkák 
folynak ott már nagyon sokadjára, de onnan indult az egész, hogy a medencébe vezető ajtót 
elfelejtették. Ehelyett foglalkozhattak volna például a geotermikus energiával, ami a város kitörési 
pontját jelenthetné most is, valamint foglalkozhattak volna különböző szigetelési programokkal. 
Szokásához híven rögtön rákapcsolódik az MVK-ra, mert foglalkozhattak volna azzal is, hogy az 
MVK-nak az elég régi – részben szigeteletlen – épületét leszigeteljék. Az MVK-nál maradva beszél 
egy kicsit az áramról, mert Orbán Viktor rendeleti kormányzása határozta meg az áram árát. Ez 
mindenhol gyakorlatilag több mint száz forintot jelent, Miskolcon is iszonyatos áram árakkal lehet 
számolni, nemcsak az MVK-nál, hanem a MIVÍZ-nél is jelentős összegeket jelent. A Paksi 
Atomerőmű 11,5 forintért állítja elő ezt az áramot, bevásárolta magát az MVM-be Mészáros Lőrinc, 
szerinte érthető. Szerinte érthető a történet, hogy innentől kezdve miről szól. A gázt egyébként 
nem érintik a szankciós csomagok. Elmondja, hogy az északi országoknál a tőzsdén 500 forint 
körül mozog a gázár, ehhez képest a magyar lakosok ennél már drágábban veszik, az 
önkormányzatokról nem is szólva. Nyilván ez az MVK-ra is a gázüzemű buszoknál jelentős többlet 
költséget ró. Gázolaj kapcsán elmondja, hogy Európában az egyik legmagasabb a piaci gázolaj ára 
Magyarországon. Nyilván ennek következménye volt az ársapka behozatala a lakosság számára. Ez 
így, hogy nem maradt egységes, a piaci ár elugrott. Összességében több mint 200 milliós 
költségvetése az MVK-nak 800 millió forinttal nő meg, tehát sokszorosa lesz a cég költségvetése. 
A vezetés úgy kezeli az MVK-t Miskolc városában, hogy ez kötelezően ellátandó feladat, így 
tekintenek rá, és igyekeznek minden erőt megmozgatni azért, hogy ez tudjon működni. Elmondja 
azt is, hogy a kormány azért szüntette meg az MVK támogatását, mert hogy ez nem kötelező jellegű 
feladat, és azt mondta, hogy a város oldja meg. A FIDESZ-es képviselőket többet kérték, hogy az 
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MVK támogatását állítsák vissza, amit még mindig nem tettek meg. Most már látják, hogy ez 
szándékos károkozás. 
 
Erdei Sándor: Láthatják itt, hogy mennyire fontos a FIDESZ-KDNP számára a város, a választók, 
a miskolciak sorsa. Bajban ismerszik meg a barát, így szokták mondani. A FIDESZ-KDNP 2019. 
vége óta soha nem titkolt szándéka szerint teljesen kivérezteti Miskolcot. Aztán majd esetleg 
megmentőként tetszelegve tűnik fel, a még hiszékeny emberek előtt. Esetleg maga Alakszai főispán 
tör be csődbiztosként mértes „F” betűvel a mellkasán, narancsos szupermenként a város élére, 
miközben Bajusz és Hollósy képviselők motoros fűkaszával fogadják. De milyen is a kétharmados 
FIDESZ valódi arca, akik miatt most megszorításokra van szükség. 12 éve van már országosan 
FIDESZ, teljhatalmat kaptak mindenre. Hogyan éltek vele? Tönkretették és ellopták, amit csak 
lehetett. Miskolcon csak milliárdos adósságokat hagytak, aztán azt mondják, utánuk a vízözön, 
mindennek a következő városvezetés az oka. Itt Miskolcon a büszke városban méretes pofont 
kaptak 2019-ben, és szinte azonnal elkezdték a bosszú hadjáratot. A járványra hivatkozással elvettek 
szinte mindent, de közben a kormány még a lélegeztető gépek és a vakcinák árából is lopott. Az 
áprilisi választások előtt úgy osztogatták a lopott pénzt, mintha nem is lenne holnap. Gyakorlatilag 
amennyi pénz kellett, annyi volt. „Jobban, élünk! Dübörög a gazdaság! Magyarország jobban 
teljesít.” Ilyen kamu konzultációkat hirdetnek milliárdokért. Orbán Viktor közben úgy repked a 
honvédségi gépekkel a meccsekre, mint anno Repülős Gizi a beszerző körútjaira. Fűtött gyepes 
stadionokat építtetnek, fűnapoztatókkal többszáz millió forintért, amikben csak negyedéig vannak 
emberek. A kórházak és az oktatási intézmények közben tönkre mennek. A pedagógusok bérét 
nem emelik, de a becsibészelt tankerületi vezetőket milliós borvacsorákra, luxus szállodákba viszik 
hajókázással, és azt tárgyalják meg közben, hogy az iskolákat át kell majd állítani fatüzelésre, és talán 
minden gyerek vihetne egy hasáb fát is. De Magyarország előre megy, nem hátra. Az euró lassan 
500 forint, a kenyér 1000 forint. Ársapkát hirdetnek, de a terméket nem lehet kapni, ellenben 
tonnaszám viszik ki a „haldokló Nyugatra” eladni, ahol az emberek bére hatszorosa az itteninek. 
Vállalkozások, családok mennek tönkre, de a KATA-s vállalkozók a legfőbb problémájuk, akik 
aztán kényszerből feladják a vállalkozásukat, és sehogy sem adóznak. Hollósy, Bajusz és Nagy Ákos 
képviselők menetrendszerűen érkező Csehszlovák cserkészcsapatként állnak ki a lakájmédiájuk elé, 
hogy gyalázzák és mocskolják a várost vezető képviselőket, a polgármestert és a szeretett városukat. 
Szégyelljék magukat, akik most nincsenek jelen! Becsapták és félrevezették a szavazóikat. A 
FIDESZ-esek végig hazudták az elmúlt 1-1,5 évet. A FIDESZ közeli polgármesterek eladták a 
lelküket a júdáspénzért, megvásárolták a szavazatát, akiknek csak tudták. De az emberek ma már 
látják, hogy nem ilyen lovat akartak. Az Ellipsum és a Diósgyőri Vár szomorú mementója 
kormányzati ciklusuknak, ennyit tudnak felmutatni. Egyébként hová tűnt dr. Kiss János, vagy 
Hubay György mandátuma jár egyfajta eltűnési viszketegséggel? 
 
Szarka Dénes: Rendkívüli helyzet van, úgy hiszi, ezt már nem kell ecsetelnie. Láthatják az energia 
és az élelmiszer árakból, de már mindenhol, ahol körülnéznek az országban vagy Európában. 
Rendkívüli helyzet van, ahol rendkívüli döntéseket kell meghozni, ilyeneket hoz meg a 
polgármester, nemcsak a miskolci, hanem az összes magyar településé. Rendkívüli döntéseket 
hoznak a városvezetések, településvezetések, önkormányzati tulajdonú intézmények és cégek. Az 
ilyen rendkívüli intézkedések sorába illeszkedik a rendkívüli közgyűlés is, hiszen a rendkívüli 
döntéseket úgy szeretnék meghozni, hogy az átlátható legyen, tudják a miskolci polgárok is, hogy 
miért kell ezeknek megtörténniük, lássák, hogy milyen körülmények között kell dolgozniuk az 
önkormányzatoknak. Lássák azt is, hogy az önkormányzatok hasonló problémákkal küzdenek, 
mint a miskolci családok. Rendkívüli közgyűlést kért a FIDESZ-KDNP Frakció, de ők egy másfajta 
rendkívüli döntést hoztak meg ebben a helyzetben, azt, hogy nem kívánnak részt venni a 
munkában. Amikor arról van szó, hogyan tudnák Miskolcot megmenteni ebben a jelenlegi 
helyzetben, hogyan tudnak olyan döntéseket hozni ebben a kutyaszorítóban, amik Miskolcot ki 
tudják rángatni ebből a helyzetből, akkor már szeretnének itt lenni. Ha van valahol egy kátyú a 
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városban, ha valahol villan egyet az utastájékoztató egy megállóban, ha egy MVK-s jegyautomatán 
fordítva lett ragasztva a matrica, akkor ott vannak a FIDESZ-es képviselők, és most nem viccel, 
ezek megtörtént esetek. Azonnal Facebook posztokat, újsághíreket gyártanak, és azonnal Miskolc 
rosszhírét keltik, erre sosem voltak restek. Amikor azonban döntéseket kell hozni, amikor vitázni 
kell, akkor nincsenek itt. Látható, hogy ők azt a döntést hozták, fontosabb a hangulatkeltés és a 
hergelés, mint a megoldáskeresés. Láthatják, hogy a kormány is rendkívüli döntéseket hoz ebben a 
helyzetben, nyilvánvalóan némelyeket kényszer hatására, de tart attól, hogy nemcsak kényszer, 
hanem más célok is vezérlik a kormányt. Ahogy az már elhangzott korábban, főleg Alpolgármester 
Asszony tért ki rá, itt láthatóan az önkormányzatiság felszámolása a cél. Nyilvánvaló, hogy az 
önkormányzatiság maradék döntéshozatali feladatainak, lehetőségeinek a megszüntetése is cél. 
Valóban, az lesz a vége ennek, hogy Budapesten majd a kormány döntést hoz mindenben helyettük, 
nem dönthetnek a maguk dolgairól. Ha akarják, még egy Diósgyőri Várat fel fognak húzni. Azt 
gondolja, hogy ebben a válsághelyzetben csak az hozhat kiutat, hogyha a helyi közösségeket, az 
önkormányzatokat nem megfojtják, kivéreztetik, hanem megerősítik. Azt gondolja, hogy ezen az 
úton van még visszaút, meg lehet még fordulni. Most azt látják, hogy miután a kormány kivégeztet 
minden önkormányzatot bejelentkezik, hogy ingyen azért a víziközműveket szívesen elvinnék. 
Hangsúlyozza, van visszaút, az önkormányzatokat megerősíteni kell, és nem kivéreztetni, a 
FIDESZ-es és az ellenzéki önkormányzatokat is pártállástól való tekintet nélkül. Itt most az a 
kérdés merül fel, hogy a most jelen nem lévő képviselők előbb FIDESZ-esek vagy miskolciak. Azt 
gondolja, hogy akik itt vannak, világossá tették, hogy ők előbb miskolciak, mint bármelyik más párt 
tagjai. Ugyanezt kérik a többi képviselőtől is, hogy fogjanak össze Miskolcért, és dolgozzanak együtt 
azért, hogy az önkormányzatiság is megmaradhasson.  
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Előkészítette azt a diát, amiből szeretne most felolvasni 
emlékeztetőül néhány gondolatot. Nem kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok szerepeltek 
a dián, fürdők fenntartása, drogambulancia működtetése, alsótagozatos diákok kedveszményes 
utaztatása, gyermekétkeztetés támogatása, óvodatej akció, mozgássérült gyerekek utaztatása, 
születési támogatás, Salkaházi Sára Program. Azért olvasta ezt fel, hogy lássák, amikor az a mondása 
van a kormánynak, hogy az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény 
által kötelezően előírt önkormányzati feladat és hatáskörök ellátását, akkor ezekről a kérdésekről 
mondtak ítéletet. Nagy tisztelettel arra szeretne rákérdezni Polgármester Úrtól, hogy az 
egyeztetésen esetleg szóba került-e a Salkaházi Sára Program és az azzal kapcsolatos 
kötelezettségük. Van-e bármilyen mód vagy lehetőség arra, hogy ezt a programot megmentsék. 
Szeretné tájékoztatni a miskolciakat, hogy a területért felelős alpolgármester vezetésével a Hivatal 
elkészített olyan változatokat, amelyekkel szeretnék tovább vinni ezt a programot. A kérdés az az, 
hogy vajon mit jelent ez a kormányzati iránymutatás, volt-e lehetőség esetleg arra, hogy részletekbe 
menően beszéljenek ezekről a kérdésekről. 
 
Szopkó Tibor alpolgármester: Rengeteg fontos tételmondat és sok igazság hangzott el, melyekkel 
nem is kell, hogy vitatkozzon. Az a kérdés, amiről most beszélnek, az nem kizárólag a levitézlett 
Csehszlovák fiúzenekarok kérdése, és nem is pártpolitika kérdése, ahogy elhangzott. Valószínűleg 
már nem lesznek meg egyiküknek sem a pártjai, amikor még azok a miskolciak meglesznek és a 
város is, akikért most dolgoznak. Felteszi a kérdést, hogy miért is fontos a munkájuk, akkor 
elmondja, azért fontos, mert ők kifejezetten a miskolci emberekért dolgoznak. Őszintén hisznek 
abban, hogy az ember a legnagyobb érték. Jó nagy számok elhangoztak, ezeket nehezen is tudja 
értelmezni az ember, de a számok mögött szeretne felvillantani néhány közelmúltbeli élményt. 
Néhány héttel ezelőtt a körzetében végigjártak néhány intézményt, körülnézett, hogy hol mekkora 
a baj, mi a helyzet. A József Attila Könyvtárban a Szentpéteri kapuban torokszorító volt 
megkérdezni az ott dolgozókat, hogy milyen kabátban dolgozni. De mindenki tartotta magát. 2022-
ben, egy európai nagyvárosban torokszorító ezt a kérdést feltenni. Hasonló volt az az élmény, 
amikor dr. Szekanecz Noémi osztályvezető asszony vezetésével a Szociális Osztályon járt néhány 
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nappal a kiköltözés előtt. Osztályvezető Asszony megmutatta neki az irodákat, hogy nézzék meg, 
hol hogy fúj be a szél. Szörnyű körülmények között dolgoznak a Hivatal munkatársai, illetve 
dolgoztak az elmúlt időszakban is. Most össze fognak itt zsúfolódni, hiszen a Hivatal magán kezdi 
a spórolást és nem tartják fenn azt az épületet. Megjegyzi, nem volt sokkal jobb helyzetük a 
korábbiakban sem. Amikor az utcán azt hallja az ember, sokszor nemcsak az ellenfeleitől, hanem a 
barátaitól is, hogy a hivatalnokoknak milyen könnyű az élete. Kis nyomással, lazán végeznek 
munkát, délután 4-kor kiesik a ceruza a kezükből, és jó fizetéseket visznek haza. Kiemeli, nem ilyen 
egyszerű ez a felvetés. Az ilyen véleményeket, képviselőket elvitte volna erre a túrára, elhihetik, 
hogy torokszorító volt. Szintén ilyen élmény volt, amikor a rendészetet látogatta meg, bár tudta, 
hogy ott is befúj a szél az ablakon. Kifejezetten a rendészet volt az a funkció, amely vonatkozásában 
városvezetői döntést hoztak, hogy az lesz az egyik utolsó, ahol spórolni tudnak, mert nem szeretnék 
azt, hogy a város közrendje veszélybe kerülne a közeljövőben. A pesszimista várakozások szerint 
nagyon súlyos társadalmi szociális válságra lehet számítani, miért végképp nem az önkormányzat 
lesz a felelős. A közrend fenntartásáért a rendészeten keresztül igenis van felelősségük. Nemcsak a 
saját munkavállalóik és saját feladataik kapcsán van felelősségük, hanem a miskolciakért is felelősek. 
Hangsúlyozza, teljesen mindegy hova szavaztak, mert ez nem számít. Az számít, hogy akik az átlag 
nyugdíj felett kerestek, vagy dolgozói szegénységbe fognak keveredni, hiszen egyre nehezebben 
tudják kifizetni a rezsiszámlákat, megvásárolni az élelmiszert. Ha körbenéznek a környezetükben, 
családban, ismerősi körben, hány ilyen problémás háztartást tudnának már most felsorolni. A 
városvezetés ezekért az emberekért is felelős. Ezek az emberek lehet, hogy soha nem jelentkeztek 
az önkormányzatuknál segítségért, és amikor mégis meg kell tenniük, akkor nagyon nehezen tudnak 
nekik segíteni. Ezekért az emberekért is azt tudja ígérni, hogy felelősen, nagyon keményen, vállt 
vállnak vetve, utolsó vérig harcolnak és dolgoznak, mert szerinte erről is szól a városvezetői 
felelősség.  
 
Veres Pál polgármester: Megállapítja, hogy nincs több felszólalásra jelentkező, a vitát lezárja a 
napirend felett.  
Néhány válasza és megjegyzése lenne a felvetett kérdésekre.  
A Fürdő Kft.-ben a teljes zárás esetén felvetődött az, hogy körülbelül 100-110 ember munkahelye 
vált kérdésessé. Egy részük nyugdíjba vonulással, illetve részmunkaidős foglalkoztatás miatt 
viszonylag könnyen kezelhető. A Foglalkoztatási Paktummal közösen, Igazgató Nővel karöltve 
próbálják azt megtenni, hogy őket elhelyezzék. Külön köszöni a nem városi cégeknek azt a 
segítséget, amivel rögtön megnyilvánultak ebben az ügyben. Kiemeli a Boscht, de nem akar senkit 
megsérteni, mert azonnal jelentkeztek, hogy munkaerőt vesznek fel. Lényegében a közel 
kétharmada – tudomása szerint – már a munkavállalóknak helyet talált. Ahogy említette is, 
próbálják a Barlangfürdő ügyét rendezni a jövő hét elején. Ez még majd módosítja a helyzetet, de 
mindenképpen beszámolnak arról, hogy hány ember az, akit végülis fájdalmasan érintett ez a 
kérdés. Reményei szerint átmenetileg, hiszen a végső cél az, hogy újra induljon itt az élet rendesen. 
Ennyi nagyjából az adat, ami rendelkezésükre áll, de természetesen pontosabb tájékoztatást is adnak 
erről.  
A tegnapi egyeztetéseken valóban elhangzottak azok a konkrét kérdések a részéről, hogy bizonyos 
külön programokat, többek között a Salkaházi Programmal is mi a helyzet. Kormánybiztos Úr 
egyértelműen elmondta, hogy egyrészt érti ennek a szociális és politikai hatásait, hogy a Salkaházi 
Programot fenn kívánják tartani. Viszont felhívta a figyelmét arra, hogy amennyiben ez 
veszélyezteti a kötelező feladatellátást, úgy el kell gondolkozzanak a döntések meghozatalán. Ezt 
Alpolgármester Asszony is mondta, számtalan megoldási javaslatot dolgoztak ki annak érdekében, 
hogy a program igazságosan is fenntartható legyen. Egyelőre továbbra is számolnak, de arra 
támogatás, hogy ezt a programot a vezetés központi segítséggel fenn tudja tartani, nem lesz 
lehetőséget. Amennyiben ki tudja a helyi vezetés gazdálkodni és nem veszélyezteti az alapellátás 
biztosítását ennek a kifizetése, úgy meg fogják tenni valamilyen módon. Amennyiben nem, 
fájdalmas döntéseket kell majd hozniuk. Ez egyértelmű volta a tegnapi konzultáció alapján.  



15 
 

2. napirendi pont: Javaslat a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és 
Gyermekjóléti Intézmény szolgáltatásaival összefüggő egyes 
döntések meghozatalára 

 
Veres Pál polgármester: Az előterjesztés ismertetésére felkérem Varga Andrea Klára 
alpolgármester asszonyt. 
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatosan tájékoztatja a Közgyűlést, 
hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 1999. január 1. napjától működtette a 
MESZEGYI útján az Egyetem utca 1. szám alatti telephelyen a gyermekjóléti alapellátás keretében, 
átmeneti gondozást biztosító, bentlakásos gyermekintézményét, a Gyermekek Átmeneti Otthonát. 
A telephely határozatlan időre kiadott működési engedéllyel rendelkezik, amely jelenleg 24 fő 
ellátására szól. A hosszú évek alatti működtetés során az épület műszaki állapota egyre elavultabbá 
vált. Korszerűtlen fűtés következtében penészesednek a falak, hiányos a burkolat, a villamos 
hálózat túlterheltsége az épület bizonyos szakaszaiban tűzveszélyes állapotokat idézett elő. Ezen 
helyzetek miatt számos felújítást igénylő szakhatósági kötelezettség is született már. Pályázati 
lehetőségek hiányában ez több száz milliós költségigényű ráfordítást jelentett volna az 
Önkormányzat számára. Egy olyan társasházban ráadásul, ahol a Magyar Állam is tulajdonos, és az 
épület adottságai folytán csak egyben felújítható és korszerűsíthető az épület. Ezért a gazdaságilag 
finanszírozható elhelyezés került előtérbe, ezért a Gyermekek Átmeneti Otthona elköltöztetésre 
került a Kabar utca 4. szám alatti meglévő telephelyre. Az intézményt működtető MESZEGYI 
engedélyezett 24 fős létszámát 20 főre történő csökkentésével javasolta, tekintettel arra, hogy az 
elmúlt 5 évben a férőhely kihasználtsága egyik évben sem haladta meg a 20 főt és az ingatlan emeleti 
része kettő gyerekcsoport elhelyezésére alkalmas. Az előterjesztés az engedélyezett létszám 24 főről 
20 főre történő csökkentésére tesz javaslatot, amely nem jár együtt sem dolgozói 
létszámcsökkentéssel, sem az ellátotti létszám, a jelenleg ellátott gyerekek ellátásának a hiányát nem 
idézi elő. Tekintettel arra, hogy a csoportlétszámot szakmai minimum követelmények határozzák 
meg, az ellátotti létszámhoz ugyanez a dolgozói létszám szükséges. Az előterjesztés második 
részében az Önkormányzat által 1992. január 1. napjától működtett Kacsóh Pongrác utca 8. szám 
alatti telephelyen a szociális alap- és szakellátási feladatok az Észak-kiliáni Szolgáltatási Központ és 
Gondozóház határozatlan időre kiadott működési engedélye szerint lesz biztosított. Az Idősek 
Átmeneti Gondozóháza engedélyezett férőhely száma 17 fő, házisegítség nyújtás 54 fő számára, 
idősek nappali ellátása 30 fő számára és szociális étkeztetés biztosítása valósul meg. Az épület egyre 
romló műszaki állapota, a korábbi részleges felújítások ellenére is, a szolgáltatások megfelelő 
színvonalú biztosítására egyre kevésbé alkalmas, illetve az energiaárak drasztikus emelkedése miatt 
a szolgáltatások intézményen belüli átszervezése és a telephely bezárása vált indokolttá. A 
Gondozóház 2021. évi nettó kiadásainak 7.835.199 Ft-os összegével szemben, a 2023. évre 
várhatóan, prognosztizálhatóan 51.681.253 Ft-ra történő emelkedésével kellett volna számolni. A 
telephelyen jelenleg működő szolgáltatások átszervezése az alábbi módon valósulhat meg: az 
Idősek Átmeneti Gondozóháza, amelyet jelenleg 10 fő vesz igénybe, a telephelyre engedélyezett 17 
fővel szemben, az ellátottak elhelyezésével csökkenteni szeretnék az átmeneti elhelyezést biztosító 
férőhelyek számát, azonban az ellátottak a kettő telephelyre történő átirányítással az Arany Alkony 
Szolgáltatási Központba, illetve a Bulgárföldi Szolgáltatási Központban a meglévő  27 gondozóházi 
férőhellyel megvalósíthatóvá válnak, így a jelentkező szükségleteket ki tudják elégíteni. A házi 
segítségnyújtás esetében a telephelyen működő szolgáltatás 54 férőhelye átkerül a Bulgárföldi 
Szolgáltatási Központ és Gondozóház telephelyére, ezért a férőhely számot 54 főről 108 főre 
szükséges megnövelni. Az idősek nappali ellátása, a telephelyen 30 férőhelyes nappali ellátás átkerül 
a Bulgárföldi Szolgáltatási Központ és Gondozóház telephelyére. A Bulgárföldi Szolgáltatási 
Központ és Gondozóház jelenlegi 30 férőhelyes nappali ellátásának férőhely számát 50 főre 
szükséges növelni és kérni a szolgáltatói nyilvántartás módosítását. Az idősek nappali ellátása 
szolgáltatás esetében összességében nem történik férőhely szám csökkentés, mert a jelenlegi 
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igénybevételek összesen nem haladják meg a tervezett 50 férőhelyes szolgáltatási keretszámot. A 
szociális étkeztetés tekintetében szintén a szolgáltatás átkerül a Bulgárföldi Szolgáltatási Központ 
és Gondozóház telephelyre, ahol az átmeneti otthoni ellátást kiszolgáló tálalókonyha 
zökkenőmentesen tudja biztosítani az étkeztetés tárgyi feltételeit. A szolgáltatás új helyen történő 
igénybevétele az ellátottak szempontjából nem jelent megterhelést és érdeksérelmet, hiszen a két 
telephely egymástól pár száz méterre található mindösszesen. Az előterjesztés az Észak-kiliáni 
Szolgáltatási Központ és Gondozóház szolgáltatásainak megszüntetésére, valamint a Bulgárföldi 
Szolgáltatási Központ szolgáltatásai tekintetében a férőhely számok emelésére tesz javaslatot. Az 
átszervezés nem jár együtt dolgozói létszámcsökkentéssel, mert a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételiről szóló 1/2000. SzCsM rendelet 
2. mellékletében előírt szakmai létszám normáknak az intézmény így is eleget fog tenni.  
 
Veres Pál polgármester: Köszöni a tájékoztatást. A vitát megnyitja a napirend felett, 
hozzászólásra jelentkező képviselőknek adja meg a szót. 
 
A vitában hozzászóló: 
 
Borkuti László Imre: Az előterjesztést támogatja, támogatásra javasolja, ugyanakkor felmerül 
kérdésként, hogy az üresen maradt telephelyek, amelyekből a szolgáltatás kiköltözik, milyen 
vagyonvédelmi ellátásban fognak részesülni? A választ előre is köszöni. 
 
Bazin Levente: Nagyon sok minden hangzott el a mai Közgyűlésen, melyekből visszaidéz. 
„Milliárdos rezsiszámlák, beruházások elmaradása, szüneteltetések, bezárások, átszervezések, 
elmaradt fenntartható beruházások, fűtetlen intézmények, kabátban dolgozók, elbocsátások, 
szigeteletlen épületek, épület egyre romló műszaki állapota.” Mindez bizonytalan lét és mindenről 
azért kell most beszélni, mert a Fidesz megemelte a rezsi árakat. Nem bírja kezelni a forint 
inflációját, mindennek összességében az inflációját, nem bírja kezelni a magyar gazdaságot. Látható, 
hogy nem is működnek együtt önkormányzati szinten senkivel. A Frakció nevében megköszöni a 
teremben ülők munkáját. A város hősei most ott vannak az íróasztalok mögött, a műhelyekben, a 
buszok vezető fülkéjében, próbatermekben, szolgáltatási házakban és minden olyan intézményben, 
amely erőn felül azért dolgozik, hogy kiszolgálja a város lakosságát az elkövetkezendő időszakban. 
Kitartást kíván minden dolgozónak, minden tisztelet az övék. A város minden lakója nevében 
köszönettel tartoznak ezeknek a dolgozóknak.  
 
Veres Pál polgármester: vita lezárva, válaszol 
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Mind vagyonvédelem, mind műszaki szempontból 
átvizsgálásra kerültek az épületek. A Gyermekek Átmeneti Otthonának kiköltöztetése úgy tud 
megvalósulni, hogy egyébként a gyermekvédelmi szakellátás továbbra is az épületben marad, hiszen 
az állami feladat. A vagyonvédelmi megoldások szervezése folyamatban van. Ugyanez igaz a 
Kacsóh Pongrác utcai gondozóházra is. Ott a műszaki kérdésekkel annyiban változik a helyzet, 
hogy közvetlenül mellette működő óvoda van. Így a műszaki megoldás megtalálása volt az 
elsődleges, a vagyonvédelmi feladatok áttekintése folyamatban van.  
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni a választ. A mai ülés napirendjére felvett előterjesztések 
tárgyalását befejezték, szavazás fog következni. Előtte azonban 5 perc technikai szünetet rendel el. 
 

- Technikai szünetet követően. - 
 
Veres Pál polgármester: Kéri a jelenlévő képviselőket, hogy foglalják el helyeiket. Megkezdik a 
szavazást. 
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Meghívó szerinti 1. napirend: Javaslat a Közgyűlés tájékoztatására az energiaárak 

változásának önkormányzati gazdálkodásra gyakorolt hatása 
tárgyában 

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

 
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 15 igen, 0 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot és meghozta a  

 
 

120/2022. (X. 20.) számú határozatot 
 
 

Tárgy:  Közgyűlés tájékoztatása az energiaárak változásának önkormányzati 
gazdálkodásra gyakorolt hatásáról, valamint az energia-áremelkedés 
következményeinek kezelése érdekében szükséges intézkedések megtételére 
vonatkozó felhatalmazás 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a ,,Javaslat a Közgyűlés 
tájékoztatására az energiaárak változásának önkormányzati gazdálkodásra gyakorolt 
hatása tárgyában” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az energiaárak változásának 

önkormányzati gazdálkodásra gyakorolt hatásáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi. 
 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja és támogatja a jelen 

határozat melléklete szerinti, az energiaválság kezelése és az önkormányzati feladatellátó 
rendszer energiafogyasztási költségeinek csökkentése érdekében tett és tervezett 
intézkedéseket. 

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

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 9/A. § (1) bekezdése szerinti hatáskörében 
eljárva, utasítsa az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit, valamint a Polgári 
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:112. § (3) bekezdés rendelkezései alapján az 
önkormányzat egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőit, 
hogy az energiafelhasználás racionalizálása, a költségek csökkentése és az energiaválság 
következményeinek kezelése érdekében saját hatáskörben a fennálló pénzügyi nehézségek 
ellenére is tegyenek meg mindent – a határozat mellékletében foglaltakra is figyelemmel – , 
hogy működőképességük és fizetőképességük fenntartható legyen. 
 

4. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Polgári törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:112. § (3) bekezdés rendelkezései alapján utasítja a Miskolc Holding 
Zrt. Igazgatóságát, hogy a jelen határozat 3. pontjában foglaltakat a Miskolc Holding Zrt. 
egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek utasításával is 
biztosítsa. 
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5. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazást ad a Polgármester 
részére arra, hogy az önkormányzatokkal folytatandó tárgyalások eljárásrendjéről szóló 
1473/2022. (X. 5.) Korm. határozat szerint – a jelen határozat mellékletének 
figyelembevételével – az energia-áremelkedés hatásainak, következményeinek enyhítése 
érdekében Magyarország Kormányával, a megbízott miniszteri biztossal, Miniszterelnökséggel 
és az érintett minisztériumokkal tárgyalásokat folytasson. 

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyző 
Közreműködő: Polgármesteri Hivatal valamennyi főosztálya, Miskolc 

Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési 
szervei, gazdasági társaságai  

Határidő: azonnal 
 

 
/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 
 
 
Meghívó szerinti 2. napirend: Javaslat a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és 

Gyermekjóléti Intézmény szolgáltatásaival összefüggő egyes 
döntések meghozatalára 

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

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 16 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot és meghozta a  
 

 
121/2022. (X. 20.) számú határozatot 

 
Tárgy:  A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény 

szolgáltatásaival összefüggő egyes döntések meghozatala 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci 
Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény szolgáltatásaival 
összefüggő egyes döntések meghozatalára” című előterjesztést és a következő határozatot 
hozza: 
 
1.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése dönt a személyes gondoskodást 

nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól 
és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 1. sz. melléklet 
rendelkezéseivel összhangban a Gyermekek Átmeneti Otthona ellátás férőhelyszámának 24 
főről 20 főre történő csökkentéséről. 

 
Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   Szociális és Köznevelési Osztály 
Határidő:    azonnal 
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2.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza Polgármestert, 
hogy az engedélyező hatóságnál a Gyermekek Átmeneti Otthona telephely szolgáltatói 
nyilvántartás módosítását a 20 férőhelyre vonatkozóan kezdeményezze a Miskolc, Kabar utca 
4. sz. alatti telephelyre. 

 
Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   Szociális és Köznevelési Osztály 
Határidő:    jogszabályban meghatározott határidőn belül 

 
3.   Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) 
SzCsM rendelet 2. sz. melléklet rendelkezéseivel összhangban dönt az Észak-kiliáni 
Szolgáltatási Központ és Gondozóház (3534 Miskolc, Kacsóh P. utca 8. sz.) szolgáltatásainak 
a megszüntetéséről. 

                                                  
Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   Szociális és Köznevelési Osztály 
Határidő:    azonnal 

 
4.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése dönt a Bulgárföldi Szolgáltatási 

Központ és Gondozóház (3534 Miskolc, Fazola H. utca 4. sz.) szolgáltatásainak a növeléséről 
az alábbiak szerint: 

- házi segítségnyújtás engedélyezett létszám 108 fő, 
- idősek nappali ellátása engedélyezett férőhelyszám 50 fő, 
- szociális étkeztetés. 

                                              
Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   Szociális és Köznevelési Osztály 
Határidő:    azonnal 

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

hogy az engedélyező hatóságnál kezdeményezze a Bulgárföldi Szolgáltatási Központ és 
Gondozóház szolgáltatásainak szociális étkeztetéssel történő bővítését, házi segítségnyújtás 
108 főre, idősek nappali ellátása 50 főre történő módosítását a 3534 Miskolc, Fazola H. utca 
4. sz. alatti telephelyre.   

 
Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   Szociális és Köznevelési Osztály 
Határidő:    jogszabályban meghatározott határidőn belül 

 
 
 
 
Veres Pál polgármester: Ezzel az ülés végére értek. Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a soron 
következő rendes ülésre előre láthatólag 2022. október 27. napján kerül sor. 
Köszöni mindenki a munkájukat, az ülést bezárja. Ezúton is jobbulást kíván Cseléné Figula Edina 
képviselőtársuknak, aki rosszullét miatt nem tud itt lenni velük. Bízik benne, hogy semmi komoly 
baja nincs, hamar felépül. 
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Kéri az együttműködést, és az összefogást, valamint a nagy-nagy türelmet mindenkitől ebben a 
nehéz időben. Jó egészséget kíván mindenkinek! 
 
Az ülést bezárja 11 óra 20 perckor. 
 

 
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 Dr. Ignácz Dávid  Veres Pál 
 jegyző  polgármester 
 


