
 
 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÖZGYŰLÉSE 

 
105.185-16/2022. 

 
 

Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2022. október 27. napján 

09 óra 13 perces kezdettel, a Polgármesteri Hivatal Közgyűlési Termében tartott nyílt 
testületi üléséről. 

 
 
Jelen van a képviselő-testület részéről: Veres Pál polgármester, Bajusz Gábor, Barta Gábor, 
Bartha György Imre, Bazin Levente Dávid, Borkuti László Imre, Cseléné Figula Edina, Deák-
Bárdos Mihály, Erdei Sándor Zsolt, Fodor Zoltán, Gazdusné Pankucsi Katalin, Hollósy Endre 
András, Kopcsó Gábor, Dr. Kovács László, Kozma István Jánosné, Dr. Mokrai Mihály, Molnár 
Péter, Pakusza Zoltán, Révész Péter, Dr. Simon Gábor, Soós Attila, Szarka Dénes, Szécsényi 
Marianna, Szilágyi Szabolcs képviselők, Badány Lajos alpolgármester, Szopkó Tibor alpolgármester 
és Varga Andrea Klára alpolgármester 
 
Nem vett részt: Dr. Nagy Ákos képviselő 
 
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: 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 
16 fő. Megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes, az ülést megnyitja.  
Szomorú kötelességének tesz eleget, amikor tájékoztatja a jelenlévőket, hogy életének 45. évében 
tragikus körülmények között elhunyt Kabai Lóránt miskolci születésű költő, író, szerkesztő és 
vizuális művész, a MŰÚT folyóirat egyik alapítója, akinek alkotói tevékenysége elismeréseként 
2020-ban Miskolc városa Szabó Lőrinc irodalmi díjat adományozott. Kéri, egyperces néma 
felállással emlékezzenek meg Róla. 
 

(megemlékezést követően) 
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: A vonatkozó jogszabályi előírások alapján tájékoztatja a 
Közgyűlést, hogy Polgármester Úr 2022. október 14. és 18. között 4 nap szabadságot vett igénybe.  
A FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport rendkívüli közgyűlés összehívására vonatkozó indítványt 
nyújtott be a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló 2/2015. (II.10.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában. Az SZMSZ 21. § 
(4) bekezdése szerint, amennyiben a rendkívüli ülés megtartására előírt időtartamon belül rendes 



ülés összehívására is sor kerülne, a rendkívüli ülés napirendje a rendes ülés napirendjébe beolvad. 
Az (5) bekezdés szerint a rendkívüli ülés napirendjéről szavazni kell. Erre tekintettel kéri, 
szavazzanak az indítvány napirendre tűzéséről. 
 

(Szavazás) 
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 3 igen 14 nem szavazattal 0 
tartózkodás mellett az indítványt az ülés napirendjére 
vételére vonatkozóan elutasította 

 
Varga Andrea Klára alpolgármester: A sürgősségi előterjesztések napirendre tűzésével folytatják 
munkájukat. Az SZMSZ 20. szakasz (5) bekezdése alapján az alábbi javaslatokat teszi: 
 
1. sürgősségi napirend – nyílt ülésre: Javaslat a helyiségek bérletéről szóló 19/2011. (V.18.) 

számú önkormányzati rendelet módosítására 
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről. 
 

(Szavazás) 
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 18 igen 4 nem szavazattal 0 
tartózkodás mellett a sürgősségi indítványt a nyílt ülés 
napirendjére felvette. 

 
2. sürgősségi napirend – nyílt ülésre: Javaslat az M30 autópálya mentén található ingatlan 

résztulajdonának ingyenes átruházása tárgyában 
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről. 
 

(Szavazás) 
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 24 igen 0 nem szavazattal 0 
tartózkodás mellett a sürgősségi indítványt a nyílt ülés 
napirendjére felvette. 

 
3. sürgősségi napirend – nyílt ülésre: Javaslat a Miskolc, Papszer utca 3. földszint/2.; 

földszint/3. és földszint/4. szám alatti ingatlanok 
együttes értékesítésére 

 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről. 
 

(Szavazás) 
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 18 igen 7 nem szavazattal 1 
tartózkodás mellett a sürgősségi indítványt a nyílt ülés 
napirendjére felvette. 

 
4. sürgősségi napirend – nyílt ülésre: Javaslat a települési támogatás és az önkormányzat 

által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló 2/2015. (II.10.) önkormányzati 
rendelet módosítására és kapcsolódó döntés 
meghozatalára 

 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről. 
 



(Szavazás) 
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 15 igen 10 nem szavazattal 1 
tartózkodás mellett a sürgősségi indítványt a nyílt ülés 
napirendjére felvette. 

 
5. sürgősségi napirend – nyílt ülésre: Javaslat az MVK Zrt. Közszolgáltatási Szerződése 7. 

számú mellékletében foglalt szolgáltatási díjak, 
valamint a pótdíjak módosítására 

 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről. 
 

(Szavazás) 
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 15 igen 11 nem szavazattal 0 
tartózkodás mellett a sürgősségi indítványt a nyílt ülés 
napirendjére felvette. 

 
6. sürgősségi napirend – nyílt ülésre: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 

és a Miskolci Fürdők Kft. közötti üzemeltetési 
szerződés módosítására 

 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről. 
 

(Szavazás) 
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 16 igen 10 nem szavazattal 0 
tartózkodás mellett a sürgősségi indítványt a nyílt ülés 
napirendjére felvette. 

 
Varga Andrea Klára alpolgármester: A tárgyalási sorrend megállapításához javasolja, hogy 
elsőként vitassák meg a meghívó szerinti 8. napirendi pontot, a Miskolci Rendőrkapitányság 
kapitányságvezetőjének kinevezésével kapcsolatos vélemény megfogalmazása tárgyú előterjesztést, 
majd ezt követően a meghívó szerinti sorrendben haladjanak. Kéri, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 

(Szavazás) 
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 26 igen 0 nem szavazattal 0 
tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta. 

 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Kéri, most szavazzanak a napirendi javaslat 
elfogadásáról, figyelemmel a napirendre tűzött sürgősségi előterjesztésekre és a tárgyalási sorrend 
kapcsán meghozott döntésre. 
 

(Szavazás) 
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 25 igen 0 nem szavazattal 1 
tartózkodás mellett az ülés napirendjét – a napirendre 
felvett sürgősségi előterjesztésekre és a tárgyalási sorrend 
kapcsán meghozott döntésre figyelemmel – a meghívóban 
foglaltak szerint állapította meg. 

 
(Az előterjesztések a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 
 
 



Napirendi pontok: 
 
 
8. Javaslat a Miskolci Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének kinevezésével 

kapcsolatos vélemény megfogalmazására 
Előterjesztő:  Veres Pál polgármester 

 
 
1.  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünet 

elrendelésére és kapcsolódó döntés meghozatalára 
Előterjesztő:  Veres Pál polgármester 

 
 
2.  Javaslat Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 2. szám alatti társasház földszintjén 

elhelyezkedő „gyógyszertár” megnevezésű ingatlan elidegenítésére 
Előterjesztő:  Veres Pál polgármester 

 
 
3.  Javaslat Miskolc, Szondi György utcában elhelyezkedő 4841/4 helyrajzi számú „kivett 

udvar, egyéb épület 6 db” megnevezésű ingatlan elidegenítésére 
Előterjesztő:  Veres Pál polgármester 

 
 
4.  Javaslat Miskolc, Győri kapu 42. szám alatt elhelyezkedő „üzlethelyiség” megnevezésű 

ingatlan elidegenítésére  
Előterjesztő:  Veres Pál polgármester 

 
 
5.  Javaslat ingatlan tulajdonjogának térítésmentes átvétele iránti igény bejelentése 

tárgyában 
Előterjesztő:  Veres Pál polgármester 

 
 
6.  Javaslat civil szervezetek részére ingatlanok használatának biztosítása tárgyában 

Előterjesztő:  Varga Andrea Klára alpolgármester 
 
 
7.  Javaslat a vis maior támogatással kapcsolatos döntések meghozatalára 

Előterjesztő:  Veres Pál polgármester 
 
 
9.  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala éves tevékenységéről 

szóló beszámoló elfogadására 
Előterjesztő:  Dr. Ignácz Dávid jegyző 

 
 
10.  Javaslat a 2022. I. félévet érintő, lejárt határidejű közgyűlési határozatok 

végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására 
Előterjesztő:  Veres Pál polgármester 

 
 



Sürgősségi napirendek: 
 
 
1. sürgősségi napirend:  Javaslat a helyiségek bérletéről szóló 19/2011. (V.18.) számú 

önkormányzati rendelet módosítására 
 
 
2. sürgősségi napirend:  Javaslat az M30 autópálya mentén található ingatlan 

résztulajdonának ingyenes átruházása tárgyában 
 
 
3. sürgősségi napirend:  Javaslat a Miskolc, Papszer utca 3. földszint/2.; földszint/3. és 

földszint/4. szám alatti ingatlanok együttes értékesítésére 
 
 
4. sürgősségi napirend:  Javaslat a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott 

egyéb szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II.10.) 
önkormányzati rendelet módosítására és kapcsolódó döntés 
meghozatalára 

 
 
5. sürgősségi napirend:  Javaslat az MVK Zrt. Közszolgáltatási Szerződése 7. számú 

mellékletében foglalt szolgáltatási díjak, valamint a pótdíjak 
módosítására 

 
 
6. sürgősségi napirend:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolci 

Fürdők Kft. közötti üzemeltetési szerződés módosítására 
 
 
 
 
Varga Andrea Klára: A városvezetői expozé ismertetésére felkéri Szopkó Tibor alpolgármester 
urat.  
 
Szopkó Tibor alpolgármester: Veres Pál polgármester úr azért kérte meg arra, hogy a múlt héten 
általa már előadott városvezetői expozét tartsa meg ma is, mert 11 képviselőtársa nem volt kíváncsi 
a várost érintő tényekre. Azért kell Polgármester Úr helyett elmondania ezt az expozét, mert 
Polgármester Úr Varga Mihály pénzügyminiszter úrnál éppen Miskolc érdekében lobbizik. Nyilván 
számára is elsődleges fontosságú a Közgyűlés, de amikor bármit tud tenni annak érdekében, hogy 
a város jobb gazdasági helyzetbe kerüljön, akkor azt neki kötelező megtenni. Ezért kéri, nézzék el, 
ha majd jelentős késéssel tud csak csatlakozni a tanácskozáshoz. Az expozé célja alapvetően az, 
hogy reális tájékoztatást adjanak a város gazdasági helyzetéről, továbbá az, hogy kijelöljék a 
teendőket a fennmaradás érdekében, és az, hogy tájékoztatót adjon arról, hogy a Kormány 
kéréseinek, a Kormány utasításainak megfelelően járnak el minden egyes esetben, mikor 
intézkedéseket hoznak. A Kormány kéréseinek megfelelően járnak el, hiszen Gulyás Gergely 
miniszter úr szeptember 26. napján a Megyei Jogú Városok Szövetségének Közgyűlésén arra kérte 
a nagyvárosi önkormányzatokat, hogy faragják le a kiadásaikat, a legfontosabb közszolgáltatásokat 
pedig próbálják meg a lehetőségeik szerint fenntartani. Ez a kormányzati megrendelés. Konkrét 
számokat ismertetve elmondja, a rezsiköltségek milyen mértékben emelkednek a kötelező és a nem 
kötelező feladatok tekintetében. Fontos ez a megosztás, mert pontosan mutatja a tényleges 



mozgásterét a város gazdálkodásának. Látható, hogy míg 2021. évben a kötelező feladatokat ellátó 
szervezetek rezsiköltsége összességében valamivel több, mint 2,5 milliárd Ft volt, addig már ebben 
az évben 6,5 milliárd Ft-ot tesz ki ez az összeg. Jövőre várhatóan 17,5 milliárd Ft lesz. Ehhez a 
nagyságrendhez képest elenyészőnek tűnhet, de még így is jelentős a nem kötelező feladatokat ellátó 
szervezetek rezsiköltségeinek az összessége. Ez tavaly valamivel kevesebb, mint 300 millió Ft volt, 
ez évben megközelíti az 1 milliárd Ft-ot, jövőre több, mint 2,3 milliárd Ft lesz. Mondhatni, ez 
jelentené a reális mozgásteret, de a számokból látható, ez nem tényleges mozgástér. Mindkét számot 
összevetve elmondható, összességében a város, a város tagvállalatainak, intézményeinek, nonprofit 
társaságainak, az önkormányzatnak, a Hivatalnak az összes rezsiszámláját összeszámolva, tavaly 2,8 
milliárd Ft volt, idén megközelíti a 7,5 milliárd Ft-ot, jövőre közel 20 milliárd Ft-os nagyságrendben 
fog jelentkezni. Ez a közel 20 milliárd Ft, ez a város teljes működési költségének a fele. 
Viszonyításképpen, az a rezsiköltség növekmény, melyet jövőre ki kell fizetni, az majdnem a felét 
teszi ki a város költségvetésének. Másik grafikonon bemutatja az arányokat. A kötelező feladatok 
tekintetében a tavalyi évhez képest 2,5-szeresére nőttek a rezsiszámlák ebben az évben is, jövőre 
hétszeres növekménnyel kell számolni. A nem kötelező feladatok vonatkozásában hasonló a 
nagyságrend, ebben az évben háromszoros, jövőre nyolcszoros növekedés az, mely terheli a város 
költségvetését. Hangsúlyozza, 40 milliárd Ft az a működési költségvetés, melyből ki kell 
gazdálkodni ezt a növekményt. Polgármester Úr és több kollégája, magas rangú miniszterekkel, 
miniszterhelyettesekkel, államtitkárokkal és a területért felelős miniszteri biztossal tárgyalt Miskolc 
érdekében, akkor mindig az hangzott el a kormányzat részéről, hogy a legfontosabb 
alapszolgáltatásokat és a legfontosabb alapfeladatokat igyekezzen Miskolc ellátni, próbálja meg ezt 
az évet túlélni úgy, hogy ezeket a funkciókat ellátja. Ideérti a kormányzat és az Önkormányzat is a 
felsorolt kötelező feladatok közül az óvodai, bölcsődei ellátást, az egészségügyi alapellátást, szociális 
alapellátást, bentlakásos szociális intézményeket, a közétkeztetést és természetesen a 
közszolgáltatások közül különösen a víz-, szennyvíz szolgáltatást, távhőt és a közösségi 
közlekedést, a hulladékgazdálkodást. Kérte a Kormány, hogy úgy legyenek ezek a funkciók 
fenntartva, hogy lehetőleg a legnagyobb mértékben igyekezzenek megtartani a munkahelyeket. 
Lehetőleg erre törekedjenek. Ez a városvezetés célja is, ebben találkoznak az elképzelések. Azonban 
azt markánsan kiemeli a kormányzat, hogy bármilyen olyan tevékenységet, feladatot, szolgáltatást, 
funkciót, amely nem közvetlenül kötelező és nem közvetlenül az életet szolgálja Miskolcon, azokat 
az alapfeladatok ellátásának a kárára nem láthatják el. Ez vonatkozik az ország valamennyi 
önkormányzatára ma. Látható, hogy egyértelmű utasítást, egyértelmű feladatot kapott a város a 
Kormánytól. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által 
kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását. Azt állítja a Kormány, hogy ezek 
finanszírozása saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges. 
Mindannyian tudják, hiszen közös döntés volt a gazdálkodáshoz szükséges költségvetési rendelet 
és az azzal kapcsolatos korrekciók, hogy ezekre az célokra sem saját bevétel, sem erre biztosított 
külön forrás nincsen. Az utolsó negyedév tekintetében ismerteti a konkrét adatokat. Az 
alapfeladatok ellátásához szükséges többletteher, mely már ebben az évben is jelentkezik, érinti az 
óvodai ellátást, a szociális, egészségügyi alapellátások és a közétkeztetés kapcsán tevékenységet 
végző szervezetek tekintetében keletkező növekményt mutatja be kivetítőn. Az MKMK áremelés 
előtti 6 millió Ft-os nívójához képest, ebben az évben már 102 millió Ft-os többletterhet jelent az 
energiaköltségek kigazdálkodása. A Holding és tagvállalatai pedig, akik a közszolgáltatásokon 
keresztül nyelik be a többlet költségeket, melyek kigazdálkodhatatlanok. Láthatónak tartja, hogy az 
alapellátási funkciókat ellátó néhány intézmény esetében – óvoda, egészségügyi, szociális 
alapellátások, gyermekétkeztetés – utolsó negyedévben több, mint 800 millió Ft a becsült 
növekedés összege az emelt energiaárakkal. Az alapellátási funkciókat, ha a közszolgáltatások 
vonatkozásában nézik, víz-, és csatorna szolgáltatás, közösségi közlekedés, alapvető 
városüzemeltetési feladatok vonatkozásában az utolsó negyedévet több mint 1 milliárd Ft-tal terheli 
a becsült növekedés. Ezek kigazdálkodhatatlan mértékek. Grafikonon keresztül mutatja be, 
mennyire drasztikus volumenű a növekedés, összehasonlítja az energiaáremelés előtti és utáni 



állapotot. Vizuálisan mutatja mekkora az eltérés. Újra hangsúlyozza, a Holding vonatkozásában a 
rezsiköltségek több, mint 1 milliárd Ft, az intézmények vonatkozásában több, mint 800 millió Ft 
növekedést jelent. Kiemeli a MIVÍZ Kft. várható többletköltsége, a növekvő energiaárak miatt, 
jövőre a gáz vonatkozásában több mint 400 millió Ft lesz, az áram vonatkozásában 1,2 milliárd Ft 
lesz. Annál a MIVÍZ Kft.-nél, mely hála a kormányzás áldásos tevékenységének köszönhetően, a 
korábbi pozitív eredményéhez képest, ebben az évben már egy nagyon jelentős, 1,5 milliárd Ft-ot 
meghaladó veszteséggel tud csak működni. Ezt a veszteséget tetézi a növekvő energiaárak miatti 
extra többletteher. A közösségi közlekedést részletezi, ami az élethez szükséges. Ha nem járnának 
a villamosok és a buszok Miskolcon, megállna az élet, hiszen sem iskolába, sem a munkahelyre nem 
tudnának eljutni az emberek. Minden egyéb funkció fenntartása csak nehezebb lenne. A 
villamosenergia kapcsán részletezi, 2022. évben 21 Ft-os kilowattóránkénti árral kellett kalkulálni, 
ebben az évben már 62 Ft. Év végéig tart a 62 Ft-os közbeszerzés, de nyilván a jövőt becsülve, arra 
számít, hogy közelíteni fogja a 250 Ft-os villamosenergiaárat, mellyel az MVK-nál kalkulálni kell. A 
2021. évi 21 Ft-hoz képest, jövőre várhatóan 240 Ft-ért fogja tudni beszerezni az MVK az 
elektromos áramot. Ez vállalhatatlan mértékű emelkedés. A villamosenergia fogyasztást megnézve, 
általában a város intézményeinek és a saját nonprofit cégeinek vonatkozásában, hozzávéve a 
közvilágítást, látható, hogy ötszörös az emelkedés. 800 millió Ft helyett, 4 milliárd Ft-ot kell jövőre 
kifizetni ezekre a funkciókra. A gázfogyasztást tekinti át ugyanebben a körben. 250 millió Ft-hoz 
képest, közel hétszeres emelkedéssel 1,7 milliárd Ft lesz 2023. évben ez a halmaz. A Holdingnál 
sem jobb a helyzet, de legalább rosszabb. A villamosenergia fogyasztás a Holding és a tagvállalatai 
esetében az évi 1,5 milliárd Ft-os nívóhoz képest, jövőre több, mint 6 milliárd Ft lesz, több mint 
négyszeres áremelés. A gáz ugyanebben a körben, 850 millió Ft-hoz képest, 4 milliárd Ft lesz jövőre 
a Miskolc Holding és a tagvállalatainak a gázfogyasztása. Ezt leginkább a közösségi közlekedést 
terheli meg. Közel ötszörös az emelkedés, már csak a 2022. évhez képest is. Célja nem csak az, 
hogy bemutassa a realitást, hanem az is, hogy beszámoljon arról is, milyen előzmények előzték meg 
ezt a helyzetet és milyen intézkedéseket tesz a várost vezető koalíció és a városvezetés annak 
érdekében, hogy meg is tudják oldani ezeket a problémákat. De legalább is munkát végezzenek. 
Úgy véli, a kályhától nem szabad indítani, ő sem teszi. De tavaly novemberétől kell indítani az 
előzmények áttekintését. Tavaly novemberben a villamosenergia közbeszerzésen szembesültek 
azzal, hogy a korábbi 21 Ft-hoz képest, már 65 Ft-os átlagáron szerezhető be az alrendszerekbe a 
villamosenergia. Tavaly novemberben még nem volt háború, nem voltak szankciók, akkor még 
nem látszódott, hogy ennyire közel van a gazdasági válság. De ugyanebben az évben, ugyanebben 
az időszakban az árbevételeket a moratórium miatt nem tudták növelni, a növekedésnek a költségeit 
a költségvetésből kellett kigazdálkodni. Ez is jelentős növekmény volt. 2022. augusztus 1-jén történt 
egy nagyon fontos momentum Miskolcon. Visszafizetésre került 9,1 milliárd Ft értékben az a teher, 
ami még 2005-2006. évben keletkezett. Véleménye szerint az elmúlt 10-12 esztendőben lett volna 
lehetőség arra, hogy az elődök megoldják ezt a problémát. A probléma megoldása a jelen vezetésre 
maradt, ez év augusztusában visszafizettek valamivel több, mint 9,1 milliárd Ft-ot a kötvényben. 
Úgy lett visszafizetve, hogy a letéti számláról, ahol ennek a törlesztésnek kellett volna gyűlnie, erről 
hiányzott nagyjából 4 milliárd Ft. Ezt a 4 milliárd Ft-ot a saját költségvetési forrásból kellett 
átcsoportosítani, úgy, hogy egyébként is teljesen kifeszített volt a költségvetés. Emlékeztet, úgy 
indították ezt a költségvetési évet, hogy decemberben 6,5 milliárd Ft-ban definiálták az ez évi 
költségvetésből hiányzó pénzként. Ennyivel nőttek a kiadások, illetve ennyivel csökkentek a 
bevételek. Ezek összessége, 6,5 milliárd Ft-ot tett ki. Egy decemberi közgyűlési döntés ezt 
alátámasztotta. Ebben a helyzetben kellett még további 4 milliárd Ft-ot hozzátenni a kötvény 
visszafizetéshez. Készültek erre. 2021. év elejétől, tavaszától a szakemberek és Polgármester Úr is 
folyamatos egyeztetésben volt az OTP vezetőivel. Ők voltak azok, akiknek tartozott a város ezzel 
a pénzzel. Folyamatos egyeztetésben volt a kormányzat illetékeseivel is, szintén miniszteri szinten 
tárgyalt a kötvény visszafizetéséről. De augusztus 1-jét követően szembesülni kellett azzal, hogy 
semmilyen oldalról nem kapott segítséget az Önkormányzat ahhoz, hogy visszafizesse a kötvényt. 
Gyakorlatilag az a hitelkérelem, amely a likvid problémákat igyekezett elhárítani, nem, hogy nem 



kapott kormányengedélyt, nem kapott pozitív kormányhatározatot, hanem még a tárgyalása sem 
történt meg a Kormány ülésén. Ennek ellenére visszafizetésre került ez a teher. Szeptemberben 
szembesült a városvezetés azzal, hogy már ez az év is lehet, hogy megoldhatatlan helyzet elé állítja, 
nem csak Miskolcot, hanem a legtöbb magyar önkormányzatot. Akkor látható volt, hogy mennyi a 
gáz ár. Miskolc legalább kapott ajánlatot a közbeszerzésben. Technikailag ez úgy működik, hogy az 
egyik társaság mindenkinek szerzi be egy eljárás keretén belül a gázt. Látható volt, hogy a korábbi 
140 Ft-os köbméterenkénti árhoz képest, az első ajánlat 2.093 Ft volt. Székesfehérváron 
panaszkodtak arra, hogy érvényes ajánlatot sem kapott az Önkormányzat a gázbeszerzésre. Úgy 
tűnik van gáz, de megfizethetetlen áron. A 2.093 Ft-os árat alku során 1.750 Ft-ra sikerült levinni. 
Így is több, mint tízszeres a növekmény. Majd Polgármester Úr felkeresete az MVM felsővezetését 
és a Belügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium illetékeseit. Állásfoglalást kért abban a 
tekintetben, hogy alá szabad-e írni ezt a szerződést ezen közbeszerzési eljárás alapján, hiszen 
nincsen hozzá fedezet. Fedezet nélkül, hogyan vállaljon bárki kötelezettséget? A kormányzat azt a 
javaslatot fogalmazta meg, – melyet elfogadott az MVM Next is – hogy az alrendszereket vigyék 
be az úgynevezett központosított közbeszerzésbe. Így október 1-től számítva ez az ár 1.030 Ft 
köbméterenként. Ezt sikerként értékelte a városvezetés, de látható a tavalyi 140 Ft-hoz képest, még 
ez is kigazdálkodhatatlannak tűnő teher. A gázév október 1-től, jövő év szeptember 30-ig folyik, 
tehát ez a többletköltség már az ez évi költségvetést is terheli. Elmondja, úgy hitték nem lehet ennél 
rosszabb. De lehet. 2022. október 1-jén kiderült mennyibe fog kerülni a távhő. Ígéretet tesz arra, 
hogy átküldik a ppt anyagot a Fideszes képviselőtársaiknak, mert láthatóan nem tudnak figyelni, 
szívesen megosztják ezt a dokumentumot. Október 1-jén kiderült mennyi a távhő, ugyanis 
péntekről szombatra virradóan megjelent rendelet szerint Miskolcon október 1-től a korábbi 3.030 
Ft-hoz képest, majdnem 31.000 Ft lett a távhő ára. Ezt viszonylag nehéz értelmezni lakossági 
fogyasztóként, de igyekszik megvilágítani. A távhő ár vonatkozásában az Energia Hivatal jogosult 
eljárni. Az Energia Hivatal szabja meg magát az árat és nem csak azt, hanem azt is, hogy kitől, 
milyen módon, milyen mennyiséget vehet át a távhőszolgáltató. Miskolcnak szerencséje van és nem 
áll rosszul ezzel a 30.852 Ft-os átlagárral, mert távhő fronton magas a geotermikus kitettsége. A 
miskolci távhő input energiája nem kis részben geotermikus. Debrecenben közel 50.000 Ft-os árról 
kell beszélni. E tekintetben Miskolc a szerencsésebbek közé tartozik, de összességében nem 
mondaná Miskolcot szerencsének, hiszen ezt az árat kell megfizetni, több, mint 70 intézményben. 
Több, mint 70 intézményben lett nagyjából tízszerese a távhő ára, sőt a MIHŐ, mint 
távhőszolgáltató gazdálkodását rendkívüli mértékben kockázatossá teszi az, hogy ezt az emelt távhő 
árat nem pusztán a saját intézményeknek, hanem bármilyen olyan, az önkormányzati körön kívül 
működő szervezetnek, jogi személynek ki kell fizetnie, aki nem minősül lakossági fogyasztónak. 
Ahogyan az Önkormányzatnak nincsenek meg a forrásai, hogy ezt az emelt távhő árat kifizesse, 
valószínűleg ugyanígy nem lesznek meg különböző állami és magán vállalatoknak sem erre a 
forrásai. Úgy véli nem tervezte be ezt a növekményt a megyei kórház, két intézményét is távhővel 
fűti. Miből is tudná kifizetni ezt az emelt távhő árat? Ha nem fizetik ki, jelentősen romlik a MIHŐ 
likvid pozíciója, vagyis pénzhiány léphet fel a távhő szolgáltató vállalatnál. Mikor már látható volt, 
hogy ekkor a probléma és tudták definiálni azt, hogy milyen mértékű krízisről beszélhetünk, 
onnantól kezdve heti hét napot, a kollégákkal együtt folyamatosan azon dolgoztak, hogy a 
lehetséges takarékossági intézkedéseket elemezzék és intézkedési terveket készítsenek. Szeptember 
14-én megalakult a Városvédelmi Egyeztető Testület, ami az éppen aktuális – sokszor súlyos és 
nehéz – döntéseket hozza meg, ezek előkészítésében végez munkát. Minden szerda reggel azon 
dolgoznak, hogy megmentsék a csődtől Miskolcot. Polgármester Úr szokta emlegetni, hogy az 539 
sort tartalmazó önkormányzati költségvetés tekintetében létrehoztak egy 540. sort, úgy, hogy mind 
az 539 sort átfésülték. Ezzel a sorral létrehozták a Városvédelmi Alapot. Ez közelíti a 800 millió 
Ft-ot. Az intézmények és a tagvállalatok vezetői nagyon részletes és nagyon nehéz egyeztetések 
után sorban kénytelenek meghozni a fájdalmas döntéseket, annak érdekében, hogy a költségvetési 
kereteiken belül maradjanak. Sokszor látszik, hogy ez egyenlő a lehetetlennel. De azért mégis 
dolgoznak a kollégái ezen. Szeptember 7-én Polgármester Úr a Belügyminisztériumban Rétvári 



miniszterhelyettessel és Dukai Miklós államtitkár úrral tárgyalt, arról, mit lehet tenni ebben a 
helyzetben. Már akkor látszott, még ha a kormányzati szándék talán meg is lenne a beavatkozásra, 
de mintha a képesség hiányozna. Komáromban találkoztak a polgármesterek, ott elhangzott a 
kormányzati utasítás, kérés. Ezt erősítette meg szeptember 26-án a Megyei Jogú Város 
Szövetségének a közgyűlésén Gulyás Gergely miniszter úr. Az ottani konzultáción kiderült az, hogy 
a kötelező alapszolgáltatások fenntartása az elsődleges. Ennek érdekében kell mindent megtenni, 
minden más másodlagos. Október 3-án született döntés a fürdők bezárásáról. Azért október 3-án, 
mert mindenféle vészforgatókönyvvel készültek, de abban bíztak, hogy az utolsó hétvégén még 
meg lehet menteni a fürdőket, különösen a Barlangfürdőt. Az október 1-jén kijött rendelet azonban 
ezt lehetettlenné tette. Annyit tudtak menteni a helyzeten, hogy a Barlangfürdő bezárását október 
11-ig tolták el. Majd egyből, a hétfői döntést követően Polgármester Úr már kedden a Magyar 
Turisztikai Ügynökség vezetésénél járt, hogy egyeztessen, megoldást keressen a Kormánnyal 
közösen a Miskolci Fürdők Kft. – különösen a Barlangfürdő – megmentéséről. Október 4-én azt 
látták, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökségben sincsen meg arra vonatkozóan a képesség, hogy 
ezt a megoldhatatlan egyenletet segítsen megoldani. Október 5-én megjelent az a kormányhatározat 
– 1473. számú Kormányhatározat – mely az önkormányzatokkal folytatandó tárgyalások 
eljárásrendjéről szól. Lényegében azt tartalmazta, hogy milyen módon készítsenek válságtervet, 
krízistervet, menedzsertervet és ezt milyen módon egyeztessék a Kormánnyal. Erre került 
kijelölésre egy kormánybiztos, akinél Polgármester Úr már el is járt a múlt hét szerdáján. Október 
11-én ezeket az adatszolgáltatásokat, a kormányhatározat előírásainak megfelelően megtették. Nem 
volt nehéz dolguk, hiszen a kollégák ugyanezen a logika mentén nagyon alaposak voltak a 
tényadatok tekintetében. Fontosnak tartja hangsúlyozni, jelenleg szándékosan Polgármester Úr 
múlt heti prezentációját mutatja be. A tényadatokról tudni kell, hogy számos paraméter változik, 
változhat akár napi szinten is. A Gazdálkodási Főosztály vezetője nincs jelen, hiszen Polgármester 
Úrral tart Miniszter Úrhoz, de Ő szokta mindig mondani, hogy egy fokos hőmérsékletbeli eltérés 
hány Ft-os eltérést jelenthet ebben a költségvetési helyzetben, ilyen energiaárak mellett. 
Gyakorlatilag, tényadatokról már csak utólag tudnak beszámolni. Nagyon nehéz tervezni is ebben 
az időszakban, de az adatszolgáltatást a Kormányhatározat előírásai szerint megtették. Október 19-
én a Kormánybiztos Úrnál járt Polgármester Úr, kiderült, hogy érdemi beavatkozásra a kormányzat 
részéről nem számíthat a város. Azt az utasítást kapta a vezetés, hogy az élethez közvetlenül 
szükséges alapfeladatok és alapszolgáltatások ellátása mellett igyekezzenek túlélni ezt az évet, a jövő 
évről pedig még ne is beszéljenek. A cél, ennek az évnek a túlélése. Olyan ígéret, olyan felelős 
beavatkozási terv nem hangzott el a kormányzat egyik képviselője szájából sem, amivel biztosított 
lenne az, hogy ezt az évet kigazdálkodják és felelősen tudjanak tervezni a jövő év gazdálkodásával. 
Egyértelműen látható, hogy a kötelező alapfeladatok ez évi ellátásához szükséges források még 
akkor sem elegendőek, hogy ha a legfájdalmasabb takarékossági intézkedéseket hozzák meg. Csak 
akkor lesznek források ezekhez a feladatokhoz, hogyha a kormányzat beavatkozik. Tudja, hogy a 
Közgyűlést ez nem nyugtatja meg, nem is célja a megnyugtatás. Kéri, higgyék el, ez nem 
specifikusan Miskolc problémája. Gyakorlatilag minden önkormányzat hasonló helyzetben van. 
Van, akik szerencsésebben gazdálkodtak a forrásaival az elmúlt 10-15 évben, ezért nagyobb 
tartalékokkal tudott nekivágni ennek a válságnak. Van, ahol struktúrálisan egy jobb állapotban lévő 
költségvetéssel tudtak nekivágni ennek a válságnak, de sehol nem lehet megoldani ezeket az 
egyenleteket. Ezeket az extra költségeket egyik önkormányzat sem lesz képes saját erejéből 
kigazdálkodni. A Kormány nagyon pontosan látja azt, hogy a nagyvárosok különösen nehéz 
helyzetben vannak. Valóban a nagyvárosok vannak az egyik legnehezebb helyzetben, illetve azok a 
kisebb települések, ahol számos szolgáltatást lát el az önkormányzat, mert ahhoz már elég nagy, de 
ahhoz már kicsi, hogy érdemi saját bevételeket produkáljon, akár iparűzési adó, akár bármilyen 
egyéb formában. A jelen városvezetés úgy látja, hogy az önkormányzatiságnak ez a két szelete egy 
megoldhatatlan feladat elé van most állítva. Egyetlen egy számmal kívánja zárni az expozét, 17 
milliárd Ft. Úgy látják, hogy a jövő évi költségvetésből, a jelenlegi tudásuk szerint 2021. év 
költségvetéshez képest közel 17 milliárd Ft hiányzik. Közel 17 milliárd Ft, egy 40 milliárd Ft-os 



költségvetésű önkormányzat kasszájából. Ez kigazdálkodhatatlan. Azért tartották fontosnak ezeket 
a gondolatokat ilyen részletességgel közöljék tájékoztatásul, mert azt szeretnék, ha nem csak a mai 
Közgyűlésnek, hanem a válságban végig ezek a tények, ezek az objektív számok képezzék a vita 
alapot. Azt szeretnék, ha ehhez képest foglalna állást mindenki, nem a hecckampány, nem a politikai 
show, nem az egymás bántásának van most itt az ideje, hanem annak, hogy vállat vetve harcoljanak 
Miskolcért. Harcolni Miskolcért még akkor is, hogy ha ez sziszifuszi munkának tűnik, mert nem 
látni a végét. Nem látni azt, hogy kigazdálkodhatóak lennének ezek az összegek. A teremben 
lévőket, mindenkit kér, hogy a saját eszközeivel igyekezzen lobbizni Miskolc érdekében a 
kormányzatnál. Hiszen kell a kormányzati szerepvállalás, kell a közös teherviselés, anélkül nem fog 
menni. Polgármester Urat is erre szokták kérni, ezért is fog késve érkezni a mai ülésre. Erre kéri a 
jelenlévőket is. Ha már a múlt héten 10 – 11 képviselő nem volt kíváncsi erre az előadásra és úgy 
látja, hogy most sem köti le az ellenzéki padsorokban ülők egy részének a figyelmét, azt az ígéretet 
teszi, hogy ezt az írásos anyagot nagyon szívesen megküldik minden képviselőtársának. Továbbá 
megígéri, amíg ez a pénzügyi krízis tart, addig minden egyes közgyűlést egy hasonló tájékoztatóval 
fogják kezdeni. Tájékoztatást adnak a helyzetről és felvázolják a lehetséges változatokat, melyek 
mentén a lehető legfelelősebben tudnak gazdálkodni a város forrásaival. Köszöni a figyelmet. 
Hangsúlyosan kér mindenkit, ezek a tények határozzák meg a viszonyulásukat a mai közgyűlés 
témáihoz.  
 
 
Meghívó szerinti 8. napirend: Javaslat a Miskolci Rendőrkapitányság 

kapitányságvezetőjének kinevezésével kapcsolatos 
vélemény megfogalmazására 

 
Varga Andrea Klára alpolgármester: A napirend ismertetésére felkéri Albertné dr. Lénert 
Viktória osztályvezető asszonyt. 
 
Albertné dr. Lénert Viktória: A rendőrségről szóló törvény a helyi rendőri szerv vezetőinek 
kinevezését megelőzően véleményezési jogkört biztosít a helyi önkormányzat képviselő-
testületének. Főkapitány Úr, mint a kinevezési jogkör gyakorlója, a törvény előírásainak 
megfelelően tájékoztatta Polgármester Urat, hogy dr. Bakk Richárd rendőralezredes 2022. október 
1-ei hatállyal a Miskolci Rendőrkapitányság megbízott vezetője lett. Egyúttal 2022. december 1-
jével kezdeményezi dr. Bakk Richárd rendőralezredes Miskolci Rendőrkapitányság 
kapitányságvezetői beosztásba történő kinevezését. A megküldött előterjesztés részletesen 
tartalmazza dr. Bakk Richárd rendőralezredes szakmai eredményét.  
 
Dr. Bakk Richárd: Miskolcon született, bő 46 évvel ezelőtt, itt nőtt fel, családjával azóta is itt él. 
Feleségével kettő gyermeket nevelnek. Rendőri pályafutása 1995. évben kezdődött, akkor kezdte 
meg tanulmányait a Rendőrtiszti Főiskolán. 1998. évben rendőrfőhadnagyként a miskolci 
kapitányságon kapta meg első tiszti beosztását. Nyomozóként kezdte, sok éven keresztül dolgozott 
a város közbiztonságáért. Dolgozott a megyei rendőr-főkapitányságon, szakmai tapasztalatokkal 
bővelkedő időszak volt életvédelmi területen. 2006. évben tért vissza a Városi Rendőrkapitányságra, 
ekkor kapta meg első vezetői beosztását, a Betörési Alosztály vezetője volt. Kilenc éven keresztül 
az aktuális rendőrkapitány helyettese volt, 2018-ig. Akkor a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság 
vezetőjének kérték fel. Sok emberi és szakmai tapasztalattal gazdagodott. Úgy érzi, jól fogja tudni 
kamatoztatni az ott megszerzett tudást a régi-új szervezetben. Hiszen korábban 18 évet eltöltött 
különböző beosztásokban. Nem idegen helyre érkezik, ezer szállal kötődik a városhoz és a Városi 
Rendőrkapitánysághoz. A közbiztonság számára is fontos, nem csak miskolci rendőrkapitányként, 
hanem miskolci lakosként is. Mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a város a lehető 
legbiztonságosabb képét mutassa. Az elmúlt 10 -13 évet vizsgálva látható, hogy évről évre csökkenő 
bűncselekmény számokkal találkozni. A felderítési eredményességi és egyéb rendészeti mutatók az 



egekben vannak, nagyon jó eredményekkel rendelkező rendőrkapitányságot vehetett át elődjétől, 
Miskolczi István ezredestől, illetve dr. Bogyay ezredes urat is fontosnak tartja megemlíteni, aki 
korábban hosszú időn keresztül vezette a rendőrkapitányságot. Egy jól működő szervezet élére 
állhat most. Célja nem az, hogy csak egy keveset rontson ezen, hanem az, hogy javítson ezen. Aki 
ismeri, tudhatja nem egy kudarckerülő ember, hanem egy sikerorientált, eredményeket hajszoló. 
Minden kollégája fejébe ezt szeretné átültetni, hogy minél eredményesebben, minél jobban 
dolgozzanak. Ebben számít mindenkire, aki a közbiztonság érdekében tenni tud, mindenkivel 
szívesen együttműködik. Kéri a képviselőket, mint a lakosság szócsöveként segítsék a munkájukat.  
A lakosság igényeit, felvetéseit, problémáit közvetítsék irányukba. Ezeket a dolgokat be fogják 
építeni a napi munkába. Fontosnak tartja a közterületi jelenlétet. Az elmúlt időszakban a 
kapitányság aktuális vezetője megtett mindent annak érdekében, hogy minél több rendőr legyen az 
utcán. Az Önkormányzat is segítette ezt a tevékenységet, önkormányzati túlórák finanszírozásával. 
Az ismertetett nehéz gazdasági helyzet ellenére azt kéri, hogy a jövő évi költségvetésnél is, ha lehet 
gondoljanak a rendőrségre. Úgy gondolja, hogy a gazdaságban bekövetkező negatív változások, 
valamilyen szinten rendészeti porondon is meg fognak jelenni, problémát fognak generálni. Ennek 
fogadására megpróbálnak felkészülni, de fontosnak tartja, hogy a közterületi rendőri jelenlétből ne 
engedjenek. Kollegáitól azt kéri a jövőben is, hogy aktívan lássák el a szolgálatot, intelligensen, 
kulturáltan tegyék mindezt. Rendőri vezetőként rossz hallani, akárkitől, hogy őt már évek óta nem 
állította meg rendőr. Azt szeretné elérni, hogy nagyon kevés ilyen állampolgár legyen a városban. 
Amennyiben nincsen semmilyen szabálysértés, további jó utat kívánva, engedjék tovább és az 
állampolgárban az csapódjon le, hogy az egy korrekt, kulturált rendőri intézkedés volt. A 
jogsértőkkel szemben viszont teljesen más hozzáállást vár. Nagyon sokat töltött bűnügyi területen, 
ebből kifolyólag magát agresszív bűnüldözőnek tartja, kollégáit is erre fogja sarkallni. A 
szabályokkal és a többségi elvárásokkal szembe helyezkedő állampolgárokkal szemben keményen 
fel kell lépni. Nyilván annak örülnek, ha mindenki jogkövető magatartást tanúsít, ez lenne az ideális, 
de ez egy nem létező világ. A jogsértőkkel szembeni fellépés kötelességük és fel is fognak lépni 
minden fronton. Nyilvánvalónak tartja, differenciált rendőri intézkedéseket vár majd el az 
állománytól. Különbséget kell tenni szabálysértés és szabálysértés között. Vannak olyan kisebb 
súlyú jogsértések, melyeknek a társadalomra veszélyessége mérsékelt. Példaként említi, ha valaki 
otthon felejti az egyébként érvényes vezetői engedélyét, akkor nem kell megbírságolni. Ez 
semmilyen veszélyt nem jelent a közlekedésre és a közlekedők biztonságára. Figyelmeztetéssel élhet 
a rendőr. Erre fogja kérni kollégáit. Nyilván, ha valaki agresszíven vezet, szabálytalanul előz, bevág 
a sor elejére, piros lámpán áthajt, az teljesen más megítélés alá esik. Aki bűncselekményt követel, 
az semmi jóra nem számíthat, mert ezekkel az emberekkel nem egy oldalon áll. Azt gondolja, hogy 
egy polgárbarát, de intézkedő rendőrséget szeretne a városban látni. Akinek nincs félnivalója, az 
barátként tekinthet a rendőrre, akinek van, az féljen nyugodtan, mert nyomozó kollégái egyszer 
majd egy reggelen bekopogtatnak és számonkérik a múlt dolgaiért. Ezért fognak dolgozni minden 
egyes nap.  
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: További munkájában jó eredményeket és jó egészséget 
kíván Alezredes Úrnak.  
A véleményező bizottság álláspontjának ismertetését kéri. 
 
Bizottsági vélemény: 

• Rendészeti Bizottság: elfogadásra javasolta.  
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: A vitát megnyitja a napirend felett, hozzászólásra jelentkező 
képviselőknek adja meg a szót.  
 
 
 



A vitában hozzászólók: 
 
Dr. Simon Gábor: A Velünk a Város Frakció az előterjesztést megismerte. Az előterjesztésből 
megismerte dr. Bakk Richárd alezredes úrnak az eddigi szakmai pályafutását. A Frakció néhány 
tagja az eddigi szakmai életutat nem csak az előterjesztésből, hanem a miskolci életből is ismeri, 
hiszen mindnyájan tudják, hogy Alezredes Úr Miskolcon született és az eddigi szakmai 
pályafutásának a legnagyobb részét Miskolcon teljesítette. Ezen megismert tények és a most 
elhangzott szóbeli kiegészítés és ígéretek felsorolása után is azt tudja mondani, – mely véleményt a 
Frakció előzetesen is kialakította – hogy támogatják Alezredes Úr kinevezését. A Frakció mindent 
elkövet annak érdekében, hogy a rendőrség Alezredes Úr vezetésével sikeres legyen, a miskolci 
lakosokat megfelelőképpen tudja szolgálni. Utal arra, hogy kéretlenül, de Alezredes Úrnak is végig 
kellett hallgatnia azt a prezentációt, mely mutatja a város gazdasági helyzetét és azt, hogy jövő évben 
milyen rezsiköltségekkel kell számolni. Ennek ellenére, a Frakció elkötelezett a közrend és a 
közbiztonság fenntartása érdekében. Mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy a jövő évi 
költségvetésben is azokat a támogatásokat tudják biztosítani, melyeket eddig a Miskolci 
Rendőrkapitányság megszokott a várostól.  
 
Molnár Péter: A KDNP-Fidesz Frakciószövetség áttanulmányozta az előterjesztést, elolvasták a 
mellékletet képező Czinege László dandártábornok, megyei rendőrkapitány úr javaslatát, melyet 
Polgármester Úrnak megtett. A Frakciószövetség támogatja Alezredes Úr megbízását. Jó munkát 
nem kíván, mert bár ne lenne sok munkája, de sok sikert és ehhez erőt kíván az állománynak is. A 
Frakciószövetség kérése, hogy jó koordinációval folytassa az elődei által megkezdett munkát. 
Személye is helyénvalónak látja Bogyay Ferenc és Miskolczi István rendőrezredes urakra a köszönet 
szavaival történő visszaemlékezést. Tényleg jó munkát végeztek az elmúlt években Miskolc 
városában. Örömtelinek tartja azt, hogy a rendőrségi statisztikák évről évre javultak, javuló 
tendenciát mutatnak a statisztikák. Ezt, mint képviselő, mint miskolci is mondja. A jelenlét nagyon 
fontos. A szubjektív biztonságérzet szempontjából a rendőrök kulturált jelenléte nagyon fontos. 
Személyes tapasztalatát mondja el, a pár hónappal ezelőtti rendőri megállításról. A köszönés 
kultúrájától kezdve, az igazoltatás kultúrájáig dicséretes volt. Látszik, hogy meg vannak kérve a 
kollégák, hogyan kell az állampolgárokkal beszélni. Az igazoltatás végeztével megköszönte a 
munkájukat, melyet aznap, ott végeztek. A fáradt szemüket látva lehetségesnek tartotta, hogy 
hetekkel korábban a határon teljesítettek szolgálatot. Munkája, az oktatás miatt minden ilyen 
előterjesztéshez hozzászól. Kitér arra mindig, hogy a prevencióra felhívja a figyelmet. Úgy véli, a 
prevenció az élet minden területén nagyon fontos, így a bűnügyi területen is. Főleg az, hogy a fiatal 
generációt, egészen az általános iskolától kezdve, de legfőképpen a középiskolásokat megszólítsák. 
Ebben a vonatkozásban is tapasztalja, hogy a megyei és a városi rendőrkapitányság is 
példamutatóan jár el. Kéri ennek folytatását, ha lehetséges erősítését. Tiszteletre méltónak tartja, 
ahogyan a kollégái az iskolákat folyamatosan keresik és különböző megelőzési előadásokkal 
jelentkeznek. Nagyon fontos a figyelem felhívás. Tájékoztatásul elmondja, hogy néhány nappal 
ezelőtt egy pályaválasztási kiállításon személyesen beszélt Alezredes Úrral, ott ebből a szempontból 
is elmondta a maximális nyitottságát, melyet előre köszön is neki. A képviselők számára a város 
közbiztonsága az egyik legfontosabb dolog. A miskolci ellenzékben lévő képviselők mindig 
ráirányítják a figyelmét a városvezetésnek arra, hogy nagyon fontos a költségvetésben áldozni a 
közrendre, közbiztonságra. Amikor a közrenddel, közbiztonsággal kapcsolatban kritikát 
fogalmaztak meg, az mindig a városvezetésre, azon belül is a Miskolci Rendészetre irányult. Mert 
2019. év óta, mióta baloldali városvezetés van, folyamatosan csökkentették a rendészet létszámát 
és már olyan hatékonysággal nem tudják ellátni a feladatot, mint azt korábban tették. Ugyanakkor 
örömmel tapasztalják, hogy a Rendőrség a tőle megszokott jó hatékonysággal és jelenléttel van 
Miskolc közterületein, ezt a továbbiakban is köszönik, kérik is. A kinevezést támogatják, jó 
egészséget, sok sikert kíván az egész állománynak is.  
 



Szilágyi Szabolcs: Az előterjesztés apropója, mely az ismertetőben is elhangzott, hogy Miskolczi 
István vezetői kinevezése módosult október 1-től és dr. Bakk Richárd lett a Miskolci 
Rendőrkapitányság megbízott kapitányságvezetője. Előzetesen a Rendészeti Bizottság meghallgatta 
Alezredes Urat, a bizottság tagjai számos kérdést intéztek hozzá. Megnyugtató volt hallani, bár 
Miskolcon is gondoltak rá, de egyelőre nem tervezik a rendőrőrsök összevonását, bezárását. 
Aggódva figyelik azokat a folyamatokat, melyek Baranya megyében zajlanak. A Kormány elhibázott 
energetikai és gazdaságpolitikáját a rendőrség is saját bőrén érzi. Az elszabaduló energiaárak miatt 
a korábban nem korszerűsített őrsök fenntartása nehézkessé vált. Jelenleg személye is egyeztet az 
Avasi Rendőrőrs parancsnokával, hogy egy hűtő-fűtő klímát a képviselői alap terhére be tudjanak 
szerezni, ne kelljen fagyoskodni az avasi rendőröknek télen az őrsön. Bár a belügyminiszterhez 
tartozik a rendőrség, a Velünk a Város Frakció tagjai igyekeznek minden tőlük telhetőt megadnia 
rendőrségnek is, hogy ezzel segítsék a városban a közbiztonság javulását. A tavaly megemelt 80 
millió Ft-os túlszolgálatot idén is a rendőrség támogatására fordítják. Személye 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. Simon Gábor frakcióvezető úr által elmondottakat megerősítve, elmondja, 
hogy a Frakció támogatja dr. Bakk Richárd alezredes úr kapitányságvezető beosztásba történő 
kinevezését. Alezredes Úr munkájához jó erőt, egészséget kíván.  
 
Bazin Levente: A fideszes képviselő úr felszólalására reflektál. Biztosan nem tudja, hogy az ország 
védelme, a rend és egyéb ilyen dolgok fenntartása alapvetően a Belügyminisztériumhoz, különböző 
szervekhez, mint rendőrség, katonaság és egyebekhez tartozik. Nyilván Képviselő Úr által is ismert 
problémák miatt – nyilván nem mondhatja, mert fideszes – van szükség arra, hogy Miskolcon 
legyen rendészet. Néhány ilyen problémát ő is felvetne. Az első ilyen probléma a rendőrök körében 
a bérezésük, az nagyon alacsony. Hangsúlyozza, ezt a feladatot nem az önkormányzat látja el, ezzel 
kicsit tévedésben van. Lehet beszélni a felszerelésükről, a munkakörülményekről. Ha bemegy a 
miskolci rendőrségre – mely nagyon örvendetes, hogy kívülről most leszigetelték – a belső 
felszereltség 40 éves, elég elhanyagolt. Arra biztatja Alezredes Urat, reméli Polgármester Úr is közbe 
fog járni ennek az ügynek az érdekében, hogy ebben az időszakban legyenek bátrak ezzel a 
területtel. Véleménye szerin több forrást kell biztosítani. Bízik benne, hogy a város segítségét is 
meg fogja kapni. Emlékeztet, a legutóbbi közgyűlésen beszélt arról, hogy jelenleg egy szociális 
válság van kibontakozóban Magyarországon. Ami nyilván kihatással lesz a bűncselekmények 
számára is. A rendészet vezetőjével erről már több alkalommal beszélt, illetve megköszönte a 
legutóbbi közgyűlésen, hogy kivonultak egyszer elég hathatósan a képviselői területére. Azóta már 
kétszer voltak kint, egyik alkalom megjelent az újságban is, elég hathatósak. Nyilván szükség van 
ebben a munkában a rendőrségre is. Választói körzetével kapcsolatosan megemlíti, hogy Pereces 
környékéről már legutóbb beszélt többet, de sosem lehet elégszer mondani. Különösen a lyukói 
oldal miatt kéri Alezredes Urat, hogy lehetőségeikhez képest fokozottan próbáljanak odafigyelni 
arra a részre. Sok panaszt kap a bulgárföldi általános iskola környékéről is. Sajnos az odajáró diákok 
iskola előtt és után is a környékbelieket jelentősen zavarják a viselkedésükkel. Nagy gond továbbá 
a szemetelés, mely a Városgazda Kft.-hez tartozik. A Testvériség utcán, a Lyukói területhez vezető 
főúton sokszor előfordul a szabálytalan közlekedők száma és a gyorshajtók…  
 

Deák-Bárdos Mihály közbe kiabál: Ez közérdekű hozzászólás, nem a napirendhez tartozik! 
 
Bazin Levente: A Rendőrkapitány Úrhoz beszél, a rendőrségről beszélünk, azért vezette fel. Jó 
reggelt kíván Deák-Bárdos Mihály képviselő úrnak. Ennél a napirendi pontnál tartanak, lehet 
Képviselő Úr eddig nem volt a teremben. Móricz József rendőr főhadnagy úrral, a diósgyőri rész 
vonatkozásában jó munkaviszonyt folytatnak, bízik benne Alezredes Úrral is hasonlóképpen fog 
tudni együtt dolgozni a város. Jó munkát kíván, köszöni a rendőrség munkáját.  
 



Varga Andrea Klára alpolgármester: Megkéri képviselőtársait, próbáljanak meg a napirend 
mellett maradni.  
 
Deák-Bárdos Mihály: Jó munkát, sok sikert, kitartást és erőt, egészséget kíván Kapitányságvezető 
Úrnak. Több dolog kapcsán kért szót. Mindenképpen szeretné arra kérni a rendőrkapitányság 
vezetőjét, hogy fokozzák a közterületeken a jelenlétet. Főleg az Újgyőri főtér, a Vasgyár és Lyukó-
völgy területén. Visszautal Molnár Péter képviselő úr által mondottakra … 
 

Közbekiabálással kérdezi valaki: Ez nem közérdekű hozzászólás? 
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Kéri a Képviselő Urakat, hogy őrizzék meg a tanácskozás 
méltóságát.  
 
Deák-Bárdos Mihály: Kérdezi, amit lehet Jupiternek, azt nem lehet a kisökörnek? Tisztelettel 
felkéri a Velünk a Város vezetőit, hogy a következő lakossági szóbeszédet oszlassák el. Miszerint 
igaz-e az, hogy a Vasgyári rendőrőrs az energiaválság miatt bezár, illetve, ha ez igaz, akkor a Velünk 
a Város választási kampányában megígért rendőrösnek az Újgyőri főtéren van-e valós alapja, illetve, 
hogy a Velünk a Város képviselői a Vasgyári rendőrőrs bezárása mellett fognak-e aláírást gyűjteni 
az Újgyőri főtéren?  
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Ismételten kéri Képviselőtársait, hogy a napirendre 
vonatkozó hozzászólásokat tegyék meg.  
 
Szarka Dénes: Gratulál a Jobbik Frakciócsoportja nevében a kinevezéshez Alezredes Úrnak. 
Megköszöni Miskolczi István ezredes úrnak a munkáját, melyet, mint kapitányságvezető végzett 
Miskolcon. Várhatóan nehéz időszak előtt áll a város, ami a közbiztonságot is illeti. Az elszabadult 
rezsiköltségek, a kilőtt infláció, az élelmiszerárak robbanása nem valószínű, hogy egyszerű 
közbiztonsági helyzetet vetít előre, nem valószínű, hogy jó hatással lesz a közbiztonságra. Így, 
biztosan extra hatékonyság lesz szükséges. Úgy gondolja, látva, megismerve Alezredes Úr eddigi 
munkáját, ezzel nem lesz probléma, rajta biztosan nem fog múlni. Ezért jobbikos képviselőtársai 
nevében is mondja, támogatják az előterjesztést, illetve az Önkormányzat, továbbra is tekintettel a 
korábban említett nehéz helyzetre, minden segítséget meg fog adni a rendőrségnek a rendészeten 
keresztül, ahogyan eddig is. A már lassan lehetettlenné váló helyzetben is ennek prioritásnak kell 
lennie. Az elmúlt években tapasztalt leszerelési hullám megálljon és a munkakörülmények 
javuljanak, az a kormányzat feladata, ebben az ő együttműködésükre is szükség van. Azt gondolja, 
hogy együttműködésre van szükség, ezért sajnálja, hogy a Fidesz-KDNP oldaláról a képviselőtársak 
megragadták az alkalmat arra, hogy a rendészetbe és a rendészeti dolgozókba ezúttal is 
belerúgjanak. A rendészet utcai jelenléte is nőtt az elmúlt években, az intézkedések száma is nőtt. 
Folyamatosan javuló statisztikát mutatnak. Mind a rendészet vezetői, mind a rendőrség vezetői 
kiemelték, hogy jó munkakapcsolatban állnak, hatékonyan tudnak együttdolgozni. Kéri, ebben ne 
keressenek újra politikai felhangot, ne hergeljék az embereket. Ez egy jó együttműködés, kéri ennek 
tiszteletben tartását, tegyenek meg mindent azért, hogy ez az együttműködés még jobb legyen és 
tovább javulhasson.  
 
Dr. Kovács László: A Fidesz és a KDNP részéről üdvözli és gratulál Alezredes Úr kinevezéséhez. 
Arról kíván szólni, hogy a Fidesz és a KDNP hogyan képzeli el a rendőrség szerepét Miskolcon. 
1998. óta önkormányzati képviselő, 1985. óta él Miskolcon. Örvendetesnek tartja, hogy egy olyan 
új rendőrkapitánynak az anyaga olvasható most, aki már az új, a rendszerváltás utáni időknek a 
kiképzett rendőrségi vezetője és tisztje. Külön örvendetesnek tartja, hogy jogi végzettséggel és 
középfokú angol nyelvvizsgával is rendelkezik. Ez azt jelenti, a rendőrség tiszti állományának egy 
új generációjához tartozik. Bizodalmát fejezi ki, ez megerősíti azokat a tendenciákat, melyek az 



elmúlt évtizedben a rendőrségnek kifejezetten pozitív irányú változásaként fogalmazható meg. Arra 
gondol, jó néhányan vannak jelen, akik még a rendszerváltás előtti évtizedekben is éltek, s 
emlékeznek arra, mikor a rendőrség nem csak a bűnüldözésnek és a rendfenntartásnak volt a tárgya, 
hanem politikai elnyomó rendszernek volt az eszköze. Hála Istennek és a bekövetkezett politikai 
változásoknak, ez az időszak alapvetően megváltozott. Szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy a 
rendőrségnek ez irányú pozitív változása mellett látható, hogy az elmúlt években változott valamit 
a helyzet, melyet nem a pozitívumok közé sorolna. Nem kívánja összekeverni ezt az előterjesztést 
az éves rendőrségi beszámolóval, akkor is el szokták mondani mit tapasztalnak. Miszerint a 
rendőrségi vagy a rendőrségi és rendészeti jelenlét bizonyos esetekben kifejezetten csökkent az 
elmúlt években. Még Bogyay kapitány úr volt az, akivel összetalálkozva belvárosban, 
megállapították milyen jó az, hogy 5-10 percenként látni a Főutcán végigvonuló rendőri és 
rendészeti csapatokat. Ez a folyamatos jelenlét is a bűncselekmények megelőzését szolgálja. 
Csatlakozik Deák-Bárdos képviselő úrhoz, aki az Újgyőri főteret említette. Az orvosi rendelője 
Diósgyőrben helyezkedik el, minden nap a belvárosból megy ki rendelni Diósgyőrbe vagy 
Lillafüredre. Tapasztalja, hogy ha nincs és nem lesz folyamatos rendőri jelenlét azon a területen, az 
lassan annak a területnek a gettósodását fogja jelenteni. Ennek minden konzekvenciájával, a 
bűncselekmények elkövetőinek a számát jelenti. A belvárosnak a hétvégi szórakozási időszakára 
jellemző rendőrségi jelenlét tekintetében elmondja, hogy péntek-szombat este, talán már csütörtök 
estétől kezdődően – részben örvendetes módon megszaporodott a szórakozók száma a 
belvárosban –, a megnövekedett jelenlétnek nyilván vannak rendőrségi következményei is. Úgy 
gondolja, a rendőrségnek amellett, hogy meg vannak az államilag meghatározott feladatai, van egy 
olyan pozitívuma, ami valamikor a háború előtti időszakban nagyon jellemző volt. Az egyszerű 
közrendőrhöz fordulhat az állampolgár segítségkérésért. Klasszikus eset, mikor elveszlik a 
kisgyerek, akkor a rendőrbácsit fogja megkérdezni, hogyan talál haza. Ez a Kádár-rendszer 
időszakában teljesen megszűnt. Nem merték a rendőröket megszólítani, mert egészen más volt a 
kapcsolata az egyszerű embernek a rendőrökkel. Elmondja, az ő vője Amerikából származó magyar 
fiú, aki most már Pesten él. Ő mesélte, hogy gyerekkorában, mikor kisebb-nagyobb csínytevést 
csináltak és a rendőr megfogta őket, azzal kezdte, hogy elkérte az apjuk telefonszámát és felhívta, 
megbeszélte velük, hogy a gyerekkel mi történjen, ki viszi haza. Úgy véli ez a lakosságbarát, lakosság 
közeli, az emberekkel közeli rendőrbácsinak a jelenléte rengeteget javítana a rendőrség általános 
megítélésén és a lakosság bizalmán is.  
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Képviselő Úr 5 perc 3 másodpercet használt fel a 
hozzászólásban, tehát a két hozzászólási lehetőségét kimerítette.  
 
Szopkó Tibor alpolgármester: Úgy véli Alezredes Úr nem a legjobbkor kapta ezt a feladatot, nem 
a legkönnyebb időszakban vállalja ezt az egyébként rendkívül nemes feladatot. Az expozéban nem 
említette, de nyilván nem csak az önkormányzatokat sújtja ez a nehéz gazdasági helyzet, hanem a 
családokat is. Rendkívüli módon elszabadultak az élelmiszerek árai, rendkívüli módon megnehezül 
már most is a rezsiszámlák kifizetése és a pesszimista várakozások szerint nemcsak a közbiztonság, 
hanem legrosszabb esetben a közrend is veszélybe kerülhet, a közeljövőben kialakulhat mély, 
szociális válság. Bízik benne, ez nem történik meg. Azért tartja ezt fontosnak megemlíteni, mert 
maga is úgy értékeli és úgy érzékeli, hogy nagyon jó a rendőrség együttműködése a rendészettel 
annak érdekében, hogy az esetleges nehéz válsághelyzet megoldásában a továbbiakban is legalább 
ennyire hatékonyan tudjanak majd eljárni. Ennek érdekében kéri, tartsák fenn ezt a jó 
együttműködést. Örömét fejezi ki, hogy az anyagban is olvasható, és Alezredes Úr életútját ismerve 
ezzel nem lesz gond. A bevezetőben nem tért ki rá, de a rendészet költségvetéséhez nem nyúlt a 
városvezetés 2022. évben. Azért nem nyúlt, mert úgy gondolják, felelősséggel tartoznak a közrend, 
közbiztonság fenntartásában. Kiemeli, a kormányzat ezt nem jelölte ki teljesen egyértelműen 
célként, de egyetlen egy forintot sem vettek el a Rendészettől. Mondja ezt Molnár Péter képviselő 
úrnak is, nem csökkentették ez évben, még ebben a válsághelyzetben sem az erre szánt forrásokat. 



Örömét fejezi ki afelett, hogy ilyen jó kezekbe kerül Miskolc. Nem csak az előterjesztés, az írott 
anyag volt impozáns, nem csak a szakmai életútja volt impozáns Alezredes Úrnak, hanem az a tűz 
és azok az alapelvek, melyek a szóbeli kiegészítésében tettenérhetőek voltak. A munkához nagyon 
sok erőt, sok sikert kíván. 
 
Badány Lajos alpolgármester: A városvezetés nevében is köszöni a Közgyűlés előtt tett 
bemutatkozását, valamint a leköszönő vezetésnek is azt az eredményes munkát, amely során 
jelentős visszaesés tapasztalható minden bűncselekmény elkövetési kategóriában, és a felderítés 
mutatói is nagy mértékben javultak. A rendőrség munkáját, szűkös anyagi lehetőségei ellenére a 
miskolci önkormányzat továbbra is egy 80 millió Ft-os keretösszeggel támogatja. Amellyel 
elsősorban a közterületi jelenlét és a járőrszolgálat túlmunka költségeit kívánják fedezni. Ahogyan 
Kapitány Úr is említette, a szűkülő pénzügyi források a testületnél is az országosan ismert 
problémákat okozzák, melyek egyrészt a járőrszolgálatok számát is érinthetik. A városvezetés 
kiemelt figyelmet fordít a rendőr-rendész párosok munkájának támogatására, az itt jelentkező 
létszámhiány kompenzálására. Az Önkormányzat a korlátos anyagi lehetőségei ellenére is több 
területen próbál segíteni és hatékonyabbá tenni a rendvédelmi szervek munkáját. Támogatja a 
sebességmérésre alkalmas mobileszközök telepítését, valamint járőrautókba szerelhető kamerák 
beszerzését is.  Üdvözli a rendőrség mind hatékonyabb és aktívabb fellépését a bűncselekményt, 
illetve szabálysértést elkövető csoportokkal, személyekkel szemben. Akár saját választókerületében 
is, ahol a prostitúció felszámolásához kapcsolódóan országosan is egyedülálló intézkedés gyanánt 
a futtatókkal szemben emberkereskedelem folytatásával kapcsolatban indítottak eljárást. A kiskorú 
elkövetőket, áldozatokat pedig a váci intézetbe szállították. Hasonlóan határozott fellépést várnak 
el a város többi közbiztonságilag neuralgikus pontján is. Az Önkormányzat lehetőségei szerint 
továbbra is mindent meg fog tenni a partnerségi együttműködés segítésére. Köszönetet mond a 
távozó rendőrségi vezetőknek, az újonnan kinevezett Rendőrkapitány Úrnak eredményes munkát 
kíván.  
 
Pakusza Zoltán: A Mi Hazánk Mozgalom nevében támogatja Alezredes Úr kinevezését. A 
Rendészeti Bizottság ülésén is megkérdezte a rendőrőrsökkel kapcsolatos tervet. Örül a válasznak, 
miszerint a rendőrőrsök maradnak. Reméli minél tovább. A gazdasági helyeztek változnak, azt kéri 
ezek az őrsök minél tovább maradjanak meg és szolgálják a városrészeket. Az Újgyőri főtér 
problémájával egyetért, komoly problémák vannak ott, erről a Rendészeti Bizottság ülésén is 
beszélt. Kérte, vannak olyan városrészek, melyeket jó lenne, ha kiemelten tudna kezelni a rendőrség, 
ilyen Pereces városrész is. Alezredes Úrnak a munkájához sok sikert, kitartást, jó egészséget kíván.  
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólásra jelentkező, a 
vitát lezárja. Az elhangzottakra való reagálásra megadja a szót Alezredes Úrnak. 
 
Dr. Bakk Richárd: Köszöni a bizalmat, mindenhonnan elhangzott, támogatják a munkájában. 
Kéri, ne csak ma, hanem az elkövetkezendő évek során is tegyék ezt. Hisz abban, ha bármilyen 
probléma van, azt hozzák felszínre, mert ha mélyben marad, nem fogják megoldani. Ezt az év 
bármelyik napján tegyék meg, ne várják meg a következő évi beszámolót, mikor azt a Rendőrség 
megteszi. Az elérhetősége mindenki számára ismert lesz, kéri keressék bátran, az ajtaja nyitva lesz 
mindenki előtt. Látja a közbiztonság mindenki számára fontos, ennek örül. Tisztségéből és 
habitusából adódóan is számára is fontos. A város minden lakójával, képviselőjével együtt kíván 
működni annak érdekében, hogy a lehető legmagasabb szintre emeljék a közbiztonságot. Köszöni 
a megelőlegezett bizalmat.  
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: A városvezetés nevében az együttműködési készséget 
megígéri. Köszöni Alezredes Úr nyitottságát, jó egészséget, eredményes munkát kíván.  
 



Meghívó szerinti 1. napirend: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatalában igazgatási szünet elrendelésére és kapcsolódó 
döntés meghozatalára 

 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Az előterjesztés ismertetésére felkéri dr. Ignácz Dávid 
jegyző urat. 
 
Dr. Ignácz Dávid jegyző: Technikai típusú előterjesztésről van szó, de néhány háttérinformációt 
megosztana. Az előterjesztés szerint 2022. december 19. napjától 2023. január 6. napjáig, 14 
munkanapos időszakban igazgatási szünet kerülne elrendelésre. Ebben az időszakban az 
ügyfélfogadás is megváltozna, a Városház tér 8. szám alatt kedden és csütörtökön kerülne sor 
ügyfélfogadásra 8:00 és 16:00 óra között. Példanélküli és kordokumentum egyébként ez az 
előterjesztés, hiszen ez már a második lépés. Az első lépésre az elmúlt Közgyűlésen került sor, 
mikor a Petőfi Sándor utca 39. szám alatt lévő Szociális Osztály került bezárásra, illetve a Széchenyi 
István utca 107. szám alatt lévő szolgálati hely is bezárásra került. Most ez a következő lépés. Ebben 
a példa nélküli időszakban olyan kényszerintézkedéseket kénytelenek meghozni és előterjeszteni, 
amelyek ezt a kezelhetetlen hatósági áras, energiaár tömeget megpróbálja valamilyen szinten 
kezelni. A Polgármesteri Hivatal is egy költségvetési szerv, önálló bevételei minimálisak, hatósági 
közigazgatási feladatokat lát el, melyekért cserébe feladatfinanszírozást nyújt az állam, mely fedezi 
a Hivatal működésének a költségeit. Ez arról szól, hogy a Hivatal elvégzi az állam feladatait és az 
állam ezért cserében egyfajta juttatást ad. Ez a juttatás viszont ebben az időszakban a tízszeres távhő 
ár és a négy-ötszörös energiaárak mellett nem elegendő. Kényszerintézkedésekre van szükség. Ezért 
került ez az előterjesztés benyújtásra, mert ez a finanszírozás, melyet jelenleg a Polgármesteri 
Hivatalokra adnak - érdemi változás az elmúlt esztendőben nem volt - sajnos nem elég ezeknek a 
közfeladatoknak az ellátására. Az épületek tekintetében több éves elmaradás és adósság van, hiszen 
a Városház tér 8. szám alatti épület is több részből tevődik össze, rendkívül korszerűtlen. A TOP+-
os projekt keretében szeretnék korszerűsíteni, hogy sokkal energiatakarékosabb legyen, illetve a 
Petőfi Sándor utca 39. szám alatti épület felújítási közbeszerzése is már elindult. Reméli kedvezőbb 
körülmények közé tudnak majd a kollégák visszatérni. Technikai jellegű az előterjesztés, de sokkal 
mélyebb tartalma van.  
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Az előterjesztést véleményező bizottságok álláspontjának 
ismertetése. 
 
Bizottsági vélemény: 

• Jogi és Ügyrendi Bizottság: többségében támogatta mind a rendeletet, mind a határozati 
javaslat elfogadását. 

• Pénzügyi Bizottság: többségében támogatta mind a rendeletet, mind a határozati javaslat 
elfogadását. 
 

Varga Andrea Klára alpolgármester: A vitát megnyitja a napirend felett, hozzászólásra jelentkező 
képviselőknek adja meg a szót. 
 
A vitában hozzászóló: 
 
Hollósy Endre András: Egyetért Jegyző Úr felvezetésével, mivel ez a napirendi pont a technikai 
vonatkozáson túl mélyebb tartalommal jelentkezik. Nyilván természetesen történelmi jellegű, a 
bezárás vonatkozásában is. Persze az energiaköltségek vonatkozásában, a spórolásban is. Egy 
gondolat erejéig kitér arra a naperőműre, ami a város tulajdonában van. Tudomása szerint a jelen 
városvezetés sem vitatta azokat a sajtóhíreket, hogy a Bogáncs utcában az előző városvezetés által 



2019. évben felépített naperőmű jelenleg nem működik. Amennyiben működne, akkor ebben az 
esztendőben a 65 Ft-os áramárral szemben … 
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Kérdezi, Képviselő Urat, hogyan fog ez a napirendi 
ponthoz csatlakozni? 
 
Hollósy Endre András: Onnan csatlakozik, hogy az energiaárak és megtakarítás van, akkor 
hozzátartozna atekintetben, hogyan lehetett volna még több energiát megspórolni Miskolcnak. Így 
100 millió Ft-ot lehetett volna megspórolni Miskolcnak. Mindig azzal vádolják az előző 
városvezetést, hogy nem segítenek. Most ilyen javaslatot tennének, ezzel megspórolható 
energiaköltség lenne.  
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Köszöni Képviselő Úrnak, bár nem érti, ez a felszólalás 
hogyan csatlakozott az előterjesztéshez. Nem kíván további vitát generálni ebben a témában.  
 
Molnár Péter: A decemberi, januári időszakban szénszünet még gyerekkorában is volt, ezért nem 
gondolja ezt példanélkülinek. Főleg a Miskolci Egyetemen volt szokás. Karácsonykor, a két ünnep 
közötti időszakot nevezték szénszünetnek, amely megtoldva két hétig tartott. Az elrendelésnek 
mindig az volt a célja, hogy ezzel jelentős fűtőerőt spóroljanak meg. Az anyag tartalmazza, hogy 
369/2022. Kormányrendelet első szakaszát idézi, miszerint 2022. december 22. naptól – 2023. 
január 6. napig rendelik el az igazgatási szünetet. Tudható, hogy az iskolákban erre az időszakra 
vonatkozóan módosították a tanév rendjéről szóló rendeletet, ebben az időszakban lesz egy 
meghosszabbított téli szünet. December 22-től. Ezért furcsállja, hogy a kormányzati igazgatási 
szünetet plusz három nappal megtoldja Miskolc Önkormányzata. Az előterjesztés szerint december 
19-től rendelik el az igazgatási szünetet, ez így 14 napot jelent. A munkavállalók, a szabadság 
gazdálkodással foglalkozók ezzel biztosan törődtek, hogy mennyi maradt meg nekik. Nyilván január 
2-tól az igazgatási szünet már a 2023. évi szabadságot terheli. 2022. évre vonatkozóan már 2023. 
évi szabadságot kellene igénybe venni, azt nem lehet. Ha erre kerülne sor, az érintettek ennek nem 
örülnének. Magát az igazgatási szünetet, a szénszünetet meg tudják érteni, az előtt állnak némileg 
értetlenül, hogy ezt megtoldja 3 nappal az önkormányzat. Úgy gondolja, ha tényleg felelősen 
gazdálkodnának, akkor nem biztos, hogy erre szükség lenne.  
 
Soós Attila: Visszautal Szopkó alpolgármester úr bevezetőjére, abban említette, hogy a 
költséghatékonyság mindenekelőtt és spórolni is kell, amennyire lehet, mert Miskolc 
fizetőképessége veszélyben van. Nyilván ez a napirend is értelemszerűen tartalmazza, hogy erre a 
szünetre azért kerül sor többek között, hogy a Hivatal, az Önkormányzat költséghatékonyságát 
javítsa. Nyilván nem egyszer mondta az ellenzék, hogy a lehetséges csőd árnya kerülgeti Miskolcot. 
Kevesen tudják, hogy önkormányzatok esetében a csődöt adósságrendezési eljárásnak hívják. Még 
kevesebben tudják, hogy ez akkor áll be, ha az önkormányzatnak akár csak 1 Ft nem vitatott, 
rendezetlen, 60 napon túli lejárt tartozása vagy számlája van. Mindezt azért említi a Pénzügyi 
Bizottság elnökeként, mert a vonatkozó törvény azt mondja ki, hogy amennyiben van ilyen, akkor 
a polgármester haladéktalanul köteles tájékoztatni a Pénzügyi Bizottságot, majd utána a Közgyűlést 
is arról, hogy beállt az adósságrendezési eljárás megkezdésének a lehetősége. Elmondja, egyrészt 
őszintén örülne, de meg is lepődne, ha az Önkormányzatnak nem lenne 60 napon túli lejárt 
tartozása. Amennyiben ez így van, akkor Polgármester Úrnak és az érintettek figyelmét felhívja, 
hogy ebben az esetben törvénysértésben vannak. Nyilvánvalónak tartja, az nem titkos, hogy sem a 
Pénzügyi Bizottság, sem a Közgyűlés nem lett még soha egyszer sem tájékoztatva arról, hogy az 
adósságrendezési eljárás, praktikusabb nevén a csődeljárásnak a megindítása, törvényi lehetősége 
beállt. Erre szerette volna felhívni a tisztelt városvezetés figyelmét.  
 



Szopkó Tibor alpolgármester: Úgy gondolja a napirendi témától picit eltértek. Inkább nem kíván 
reagálni a Bizottsági Elnök Úr által elmondottakra. Molnár Péter képviselő úr jól mondta, 
szénszünet igen, gyakorlatilag így hívták ezt korábban. Ki gondolta volna, hogy hoz még ilyen 
kifejezést felszínre az élet? Ki gondolta volna, hogy 2022. évben kabátban ülnek a könyvtárosok? 
Múlt héten a rendkívüli közgyűlésen elpanaszolta ezt. Ki gondolta volna, hogy a Petőfi 39-ben úgy 
dolgoznak majd a kollégák, hogy befúj a szél az ablakon? Ki gondolta volna, hogy a Bogáncs utca 
kapcsán – kicsit pikírt módon – a jelen városvezetésnek szegezik a kérdést. Olyan jól megépítette a 
Fidesz-KDNP, hogy 300 millió Ft-ot vissza kellett fizetni. Olyan jól megépítette, hogy per folyik a 
kivitelezővel. Addig örüljenek míg vele pereskednek. A jelen városvezetésnek is az a célja, hogy 
minél hamarabb működjön a létesítmény. Az előterjesztésből látszik, hogy a városvezetés magán 
kezdi a spórolást. Nem csak a Petőfi 39-cel, nem csak a Széchenyi 107-tel, hanem ilyen módon 
magán is spórolnak. Egy későbbi előterjesztés kapcsán részletesen el is mondja. Az a hivatalnoki 
kar, aki most ebben a válsághelyzetben nagyon komoly teljesítményt tesz le az asztalra, nagyon 
sokat dolgoznak a kollégái, nagyon feszített munkakörülmények között, szinte naponta változó 
körülmények között, naponta változó premisszák között számolgatnak, úgy gondolja ennél többet 
érdemelnek. De ez a helyzet most, erre ilyen módon reagálnak. Maga részéről támogatja az 
előterjesztést.  
 
Szarka Dénes: Van egy perverz bája annak, mikor Fideszes képviselőtársa a napelemeket emlegeti 
napokkal azután, hogy a napelem telepítést ellehetetlenítették, megtorpedózták. A többi ezzel 
kapcsolatos részletet Alpolgármester Úr már elmondta. Köszönetet mond a Hivatal valamennyi 
dolgozójának a kitartó, elkötelezett munkájáért. A Hivatal saját magán kezdi a spórolást, ebben 
nagyon nagy munkát, nagyon nagy átalakításokat végeztek ezért. Ebben a helyzetben valóban extra 
rugalmasságot és türelmet követel meg a Hivatal dolgozóitól. Hangsúlyozottan köszöni meg a 
munkájukat, a Holding és tagvállalatainak dolgozóinak is köszöni. A jelenlegi helyzet a város 
minden egyes dolgozójától, a képviselőktől és a miskolciaktól is nagyon-nagyon komoly 
rugalmasságot kíván meg. Kéri a munkáltatókat, amennyiben igény van rá, tegyék lehetővé akár az 
otthoni munkavégzést, további spórolás érdekében, illetve kéri tartsanak ki a továbbiakban is.  
 
Pakusza Zoltán: Az előterjesztést támogathatónak gondolja. A Bogáncs utcai történetről egy 
részletes, írásos tájékoztatást kér, hogy mi a helyzet vele, miért áll a történet, milyen feljelentések, 
milyen pereskedések vannak.  
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Jegyző Úr ad viszontválaszt.  
 
Dr. Ignácz Dávid jegyző: A szénszünetre mindenki emlékszik, de csak az iskolából. Fontosnak 
tartja hangsúlyozni, Miskolcon, a közigazgatásban még soha nem volt szénszünet, erre még soha 
nem került sor. A Bogáncs utcai naperőművel kapcsolatban elég sok információ elhangzott. 
Tényszerűen elmondható, hogy a támogatás tekintetében 300 millió Ft-os nagyságrendben a 
Magyar Államkincstár a támogatás teljes összegéből visszavont támogatásrészt. Támogatás 
elvonással járó projekt volt, ezért úgy gondolja az előkészítés sikeressége kétségbe vonható. 
Folyamatban van egy polgári peres eljárás magával a kivitelezővel, illetve a napelemhez tartozó 
transzformátor gyártójával szemben. A transzformátor kiszerelésre került az elmúlt hetekben, az 
olaszországi gyártó telephelyén megfelelő hatósági eljárás keretében került kiszerelésre, átszerelésre. 
A polgári peres eljárás keretében próbálják az Önkormányzat jogait érvényesíteni, ez az elmaradt 
haszonra is vonatkozik. Hiszen a termelésből közel egy éve kiesett ez a naperőmű, illetve megfelelő 
helyettesítő eszköz vagy javításnak a tekintetében. Folyamatban van a peres eljárás, ezért nem kíván 
erről többet mondani, esetlegesen rontaná a lehetőségeket, ha többet árulna el. Folyamatban van 
az ügy, érdemben foglalkoznak vele. A szabadságok tekintetében elmondja, az előterjesztés 
részletesen tartalmazza, hogy a 2022 – 2023. évi szabadságok kivételére hogyan kerülhet sor. 
Ügyeleti rendszer lesz, akinek kevés szabadsága van az ügyeletben bent tud tartózkodni, illetve a 



home-office lehetősége is adott. Molnár Péter képviselő úr szavait visszautasítja, miszerint, ha 
felelősebben gazdálkodott volna a Hivatal, akkor nem kerülne sor az igazgatási szünetre. A Hivatal 
annyira felelősen gazdálkodik, hogy évről-évre, konkrétan a két zárszámadás közötti különbség, a 
2020 – 2021. közötti zárszámadás szerint 200 millió Ft-tal kevesebből, 200 millió Ft-tal 
hatékonyabban működött a Hivatal. Kevesebb vezető státuszú szakember van, kevesebb 
reprezentáció van, kevesebb a gépjármű szám, kevesebb a gépjárművek által futott kilométer, jóval 
hatékonyabban működik a Hivatal. Úgy gondolja, minden magyar önkormányzat, hivatal ezzel a 
problémával küzd. Nem gondolja, hogy 3.200 önkormányzat, polgármesteri hivatal mindannyian 
nem hatékonyan dolgozik. Egyszerűen a megkapott finanszírozás nem fedezi a költségeket. 
Példaként említi, ha egy család panellakásban lakik és eddig 12.000 Ft volt a havi távhő számlája és 
most hirtelen 120.000 Ft lesz, akkor ugyanúgy nem lehet kitermelni, bármennyire is hatékony a 
család, bármennyire is szeretne spórolni. A Hivatalban sajnos ugyanez a helyzet.  
 
 
Meghívó szerinti 2. napirend: Javaslat Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 2. szám alatti 

társasház földszintjén elhelyezkedő „gyógyszertár” 
megnevezésű ingatlan elidegenítésére 

 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Az előterjesztés ismertetésére felkéri Prokaj Tamás 
ingatlanhasznosítási vezető urat. 
 
Prokaj Tamás: Jelen előterjesztés természetben Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 2. szám alatt 
található 163 m2 alapterületű, régóta hasznosítatlan ingatlan értékesítésre tesz javaslatot. Az 
értékbecslői szakvélemény az ingatlan bruttó értékét 38.227.000 Ft-ban állapította meg, melyre 
tekintettel Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonrendeletének 19. § (2) bekezdése 
értelmében annak értékesítéséről a Közgyűlés jogosult dönteni. A vagyonrendelet és a nemzeti 
vagyonról szóló törvény értelmében az elidegenítésre csak versenyeztetés útján, az összességében 
legelőnyösebb ajánlattevő részére van lehetőség. Nyílt, kétfordulós liciten kísérlik meg a hosszú 
ideje nem hasznosított ingatlant értékesíteni, melyből valós, piaci árbevétellel számolhat az 
Önkormányzat és teljesülhet Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2022. évi 
költségvetésének 179. során szereplő bevételi előirányzat.  
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Köszöni a tájékoztatást.  
Az előterjesztést véleményező bizottságok álláspontjának ismertetését kéri. 
 
Bizottsági vélemény: 

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

• Pénzügyi Bizottság: nem támogatta a határozati javaslatot. 
 
Varga Andrea Klára polgármester: A vitát megnyitja a napirend felett. Megállapítja, hogy nincs 
hozzászólásra jelentkező képviselő, így a vitát lezárja.  
 
 
Meghívó szerinti 3. napirend: Javaslat Miskolc, Szondi György utcában elhelyezkedő 

4841/4 helyrajzi számú „kivett udvar, egyéb épület 6 db” 
megnevezésű ingatlan elidegenítésére 

 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Az előterjesztés ismertetésére felkéri Prokaj Tamás 
ingatlanhasznosítási vezető urat. 
 



Prokaj Tamás: Jelen előterjesztés természetben a Szondi György utcában található kivett udvar 
értékesítéséről szól. Az ingatlan 6856 m2 alapterületű, jelenleg hasznosítatlan. Az értékbecslői 
szakvélemény az ingatlan bruttó értékét 87.503.000 Ft-ban állapította meg. Nyílt, kétfordulós liciten 
kísérlik meg az ingatlant értékesíteni, melyből valós, piaci árbevétellel számolhat az Önkormányzat.  
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Köszöni a tájékoztatást.  
Az előterjesztést véleményező bizottságok álláspontjának ismertetését kéri. 
 
Bizottsági vélemény: 

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

• Pénzügyi Bizottság: nem támogatta a határozati javaslatot. 
 
Varga Andrea Klára polgármester: A vitát megnyitja a napirend felett. Megállapítja, hogy nincs 
hozzászólásra jelentkező képviselő, így a vitát lezárja.  
 
 
Meghívó szerinti 4. napirend: Javaslat Miskolc, Győri kapu 42. szám alatt elhelyezkedő 

„üzlethelyiség” megnevezésű ingatlan elidegenítésére 
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Az előterjesztés ismertetésére felkéri Prokaj Tamás 
ingatlanhasznosítási vezető urat. 
 
Prokaj Tamás: Jelen előterjesztés természetben a Győri kapu 42. szám alatt található üzlethelyiség 
megnevezésű 159 m2 alapterületű, hasznosítatlan ingatlan értékesítésre tesz javaslatot.  
Az értékbecslői szakvélemény az ingatlan bruttó értékét 31.600.000 Ft-ban állapította meg. 
Kétfordulós liciten kísérlik meg az ingatlant értékesíteni, melyből valós, piaci árbevétellel számolhat 
az Önkormányzat.  
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Köszöni a tájékoztatást.  
Az előterjesztést véleményező bizottságok álláspontjának ismertetését kéri. 
 
Bizottsági vélemény: 

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

• Pénzügyi Bizottság: támogatta az előterjesztést. 
 
Varga Andrea Klára polgármester: A vitát megnyitja a napirend felett. Hozzászólásra jelentkező 
képviselőknek adja meg a szót.  
 
A vitában hozzászólók: 
 
Molnár Péter: Egymás után három napirendi pont is ingatlan értékesítésről szól. Az elmúlt havi 
rendes közgyűlésen is több ingatlan eladásáról döntött Miskolc baloldali városvezetése. A 
Miskolcon ellenzéki Fidesz-KDNP Frakciószövetség azt érzékeli, mintha a családi ezüstöt is eladná 
Miskolc baloldali városvezetése. Rendkívül szomorúnak tartják, hogy három év alatt, három év után 
ide jutottak. Három éve azt mondja az ellenzék, hogyha a városvezetés nem változtat, akkor 
Miskolc előbb-utóbb tönkre fog menni. Sorra jönnek ezek az előterjesztések, melyek értékes városi 
ingatlanok eladásáról szólnak. Nem csak ebben az előterjesztésben értékesített, hanem az elmúlt 
időszakban piacra dobott ingatlanokról is beszél. Három éve folyamatosan, konzekvensen azt 
mondják, hogy gazdasági szakemberekre van szükség. Nem az a megoldás, hogy mindent eladjanak, 
hanem végre szakembereknek kelljen, szakszerűen irányítani Miskolc városát. Azt mondják, hogy 



Miskolc városa sajnos a 24. órában van. Jól képzett gazdasági szakemberek racionális irányítása 
mellett, s nem a pénz bizonyos tekintetben történő elherdálására lenne szükség. Arra kérik Miskolc 
baloldali városvezetését, hogy jól képzett gazdasági szakembereket vonjon be végre az irányításba, 
mert ha ezt nem teszik, akkor heteken belül bekövetkezhet a csőd.  
 
Szopkó Tibor alpolgármester: Köszöni az érdemi javaslatot, ezzel aztán mindjárt megvan 17 
milliárd Ft. Köszöni, hogy odafigyelt az elején Frakcióvezető Úr a tisztségének megfelelő módon. 
Visszautasítja a „családi ezüstözést”. Nem beszélne arról, hogy Pokorni polgármester úrék, hogy 
állnak ehhez a kérdéshez, vagy a kormányzat is azt mondja, hogy minden áron ingatlant kell 
értékesíteni. Valahogy forrásokat kell teremteni az önkormányzati rendszerbe, ez teljesen mindegy. 
A három ingatlannál maradva, elmondja, ezek haszontalan ingatlanok annyiban, hogy érdemi 
hasznot nem hoznak az Önkormányzatnak, nem is hoztak a közelmúltban sem. Ezek jól nem 
hasznosítható ingatlanok, nem a jelen városvezetés hasznosította rosszul, az előző városvezetés 
sem tudott vele mit kezdeni. Tipikusan ilyen jellegű ingatlanokról van szó. Azt mondja, tette volna 
inkább rendbe az előző városvezetés az ingatlangazdálkodást, mint ahogy ez most el lett indítva. 
Sajnálatát fejezi ki azért, hogy a Kormány ezt megakadályozta, de sokkal nagyobb felelősséggel 
nyúlt a jelen vezetés általában véve az ingatlangazdálkodáshoz, mint az előző. Úgy gondolja, amikor 
eredményesen nem hasznosítható ingatlanok értékesítéséről beszélnek, akkor nem a családi ezüst 
értékesítéséről beszélnek, hanem a pénzbe kerülő családi lom értékesítéséről beszélnek. Most ennek 
az esete áll fenn. Még egyszer hangsúlyozza, 17 milliárd Ft-ot az ellenzék javaslataival, ezer év alatt 
sem tudnak majd összegereblyézni.  
 
Dr. Mokrai Mihály: Frakcióvezető Úrhoz fordulva, Jó reggelt kíván neki. Kérdezi, fel tetszettek 
ébredni? Emlékeztetve idézi, azt mondták Miskolc a 24. órájában van. Kérdezi, észrevették? 
Tényleg eljutottak idáig, a Fidesz felismerte a problémát?  
 

Közbekiabál valaki: 2019. óta ezt mondják 
 
Dr. Mokrai Mihály: Lehet, hogy 2019. óta ezt mondják, de azóta ez a városvezetés visszafizetett 
9,2 milliárd Ft hitelt. Ez a városvezetés racionalizálta a működést, amiért az előző vezetés semmit 
nem tett. Az előző vezetés 46 milliárd Ft-os mérlegfőösszegről 40 milliárd Ft-ra csökkentette a 
város költségvetését. Az nem tűnt fel, az közel 8 milliárd Ft nagyon hiányzik a városi 
költségvetésből. Nem sorolja fel, hogy mi mindent vettek el a várostól, a tömegközlekedés 
támogatásán keresztül, a szolidaritási, iparűzési adó visszafizetését mennyivel növelték meg. Ezt 
feleslegesnek tartja. Azt viszont igen, ha legalább egy picit odafigyeltek volna arra a táblázatokra, 
melyek fel voltak vetítve, akkor láthatták volna, kb. 5 milliárd Ft-tal nőtt meg a városnak a terhe, 
kizárólag az energiaköltségből. Mely az elhibázott kormányzati gazdaságpolitika következménye, 
nem a háborúé. Bekövetkezett. Ha ezt figyelemmel kísérték volna, úgy gondolja akkor előrébb 
lennének. Polgármester Úr most is azért hiányzik a közgyűlésről, hogy a Pénzügyminiszter Úrral 
tárgyaljon abban a vonatkozásban, hogy a városnak az erőforrásai végesek. Nem azért fognak véget 
érni, mert a szakemberek hiányoznak a rendszerből, hanem azért, mert a pénz hiányzik a 
rendszerből, amit az előző vezetés kivett a város zsebéből. Az hiányzik. Ha ezt egyszer megtalálják 
a zsebeikben, kéri legyenek szívesek visszahozni. Ha hatásuk van a kormányzati politikára, kéri 
szóljanak Varga miniszter úrnak, hogy a város normatív támogatását emelje meg. Legalább annyit, 
hogy az energiaköltségeket ki tudják fizetni, a többit majd megoldja a jelen városvezetés.  
 
Cseléné Figula Edina: A Magyar Állam az utolsó órájában jár. Ezt több helyen, már fideszes 
körökben is hallani. Azt kéri a Kormánytól, jól képzett gazdasági szakembereket állítson hadrendbe, 
ha már úgyis harcolnak a katicabogár ellen is.  
 



Szarka Dénes alpolgármester: Alpolgármester Urat kiegészítve, elmondja ezek jelen 
állapotukban valóban haszontalan ingatlanok, de hasznosak is lehetnek. Olyan ráfordításra van 
szükség, amit a kivéreztetett önkormányzatok már nem engedhetnek meg maguknak. Egyetért 
abban, oda kellett volna figyelni az elején, vagy a múlt heti rendkívüli közgyűlésre eljönni, és akkor 
láthatta volna az ellenzék, nincs más lehetőség. Az önkormányzat lehetőségei olyan szinten 
behatároltak, hogy nem csak a túlélés biztosításához, hanem ahhoz is szükség van ingatlanok 
eladására, hogy más hasonló ingatlanokat – melyeket az előző városvezetés kilenc év kánaánja alatt 
– sikerült ilyen haszontalan állapotba hozni, azoknak a felújítása, azok újra hasznossá tétele lehetővé 
váljon. Ezért is van szükség ezekre a dolgokra. Továbbra is várják a javaslatokat, miből lehet 
előteremteni, azt a hiányzó pénzösszeget, amelyről a Közgyűlés elején beszéltek. Úgy gondolja, nem 
az a megoldás, hogy gazdasági szakembereket javasolnak, hiszen ezek a gazdasági szakemberek itt 
dolgoznak éjt nappallá téve, csak az ellenzék képtelen ezt elismerni. Lehetne lobbizni a 
Kormánynál, a képviselők is lobbizhatnának ahogyan azt Polgármester Úr teszi a 
minisztériumoknál, hogy az önkormányzatokat ne hozzák ilyen helyzetbe és akkor valóban minden 
ingatlan megmaradhatna. Továbbra is együttműködést kér a miskolciak érdekében.  
 
Bajusz Gábor: Javaslatokat vár Szarka Dénes képviselő úr az ellenzéktől, ezért javasolja, hogy a 
35 millió Ft-os luxus busznak az árát tegyék vissza a költségvetésbe, fizessék vissza a dubaji luxus 
útnak az árát a költségvetésbe és ezeket a forrásokat használják fel ezeknek az ingatlanoknak a 
felújítására. Azt állítja a jelen vezetés, hogy a Kormánnyal nem tudnak tárgyalni. Múlt héten is 
tárgyaltak, most Polgármester Úr szintén ott van. Ezért úgy gondolja tárgyal a Kormány a 
városvezetéssel. A Kormány segíti Miskolcot, bármit is állítanak.  
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Köszöni szépen az előremutató hozzászólást. A 
komfortérzete végre visszatért az eredeti állapotába.  
 
Dr. Simon Gábor: Ilyen mélységbe nem szeretne lemenni, ahol Bajusz úr tartózkodik már 
huzamos ideje. Úgy gondolja ez a mélység, ez a sötétség az ő lelkiállapotára, bioritmusára nem lenne 
jó hatással. Molnár Péter frakcióvezető úrhoz szól. Ha jól értette, a három konkrét ingatlaneladásnál 
azt kifogásolja, hogy ezeket nem kellene eladni, mert szerinte ezek a családi ezüstök. Az egyik 
ingatlan a Zsolcai kapuban található, a rendkívül régen bezárt gyógyszertár épületéről van szó. Ha 
Molnár Péternek ez a családi ezüst, akkor nagyon nagy baj van. Ezzel a családi ezüsttel az előző 
városvezetés nem kezdett semmit. Bezárt a gyógyszertár huzamos ideje, körülbelül egy évtizede 
zárva van ez a helyiség. Kiadni akkor sem és 2019. óra sem tudták senkinek. Ez alatt a tíz év alatt 
az állapota folyamatosan romlik. A társasházi közös költséget a város folyamatosan fizeti. Nem 
csak az állapota romlik, hanem a miskolci adófizetőknek hónapról hónapra pénzébe kerül ez az 
ingatlan. Ugyanez a helyzet a Győri kapu 42. szám alatti ingatlannal. Huzamos ideje ez a helyiség 
zárva van. Nem csak arról van szó, hogy ebből bevétel származik, hanem a városnak, a város 
működéséhez sokkal-sokkal előremutatóbb lenne, ha ennek a két helyiségnek legyen valódi 
tulajdonosai. Ebbe a két helyiségbe valódi funkciók költözzenek be, ez a két helyiség a városlakókat 
szolgálja. Ez egy lehetőség arra, hogy az értékesítéssel tényleges tulajdonos jelenjen meg a piacon 
és ne az történjen, mint amit az előző városvezetés csinált, hogy az üres ingatlanra folyamatosan 
költik az adófizetők pénzét. Megkérdezi, milyen tervei vannak a Szondy György utca 484841/4 
helyrajzi számú ingatlannal, udvar, egyéb épület 6 db. Ha megnézték az értékbecslést, láthatták 
azokat a fotókat is, hogy ez a terület éppen milyen állapotban van, a Szondy György utca térségében. 
Ha előremutató javaslatot akarnak mondani, akkor mondják azt, hogy az Önkormányzat ne adja el 
ezt az ingatlant, mert erre a városnak szüksége van, mert a város ezt és ezt kellene, hogy csináljon. 
De nincs ilyen javaslat. Kérdezi, akkor miért gond az, ha ezen a területen, mellette megjelent egy 
magántulajdonos, aki épített egy benzinkutat, mely a városlakókat szolgálja, a korábban rendkívül 
leromlott állapotú putrik helyett. Ugyanaz a cél. Úgy gondolja, a bevételen túl van egy várospolitikai 
cél, miszerint ezeken a területeken valamifajta fejlődés jelenjen meg, természetesen a magántőke 



bevonásával úgy, hogy ezekre a helyiségekre sem rövid, sem közép, sem hosszú távon az 
önkormányzat működéséhez nincsen szükség. Amennyiben tudnak jobb javaslatot mondani - 
nyilván azt 2019. előtt megcsinálták volna, de nem csináltak semmit – most sem késő, mondják azt, 
hogy ezeknek az épületeknek sokkal jobb funkciót ki tudnak találni, ezért ne adják el. Maga részéről 
megígéri, ha jó funkciót mondanak, akkor nem fogja megszavazni a jelen előterjesztést.  
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: 4 perc 40 másodpercet használt el Képviselő Úr. 
 
Bazin Levente: Amikor ilyen helyzetbe kerül egy város, valamilyen kritikus helyzetbe, akkor meg 
szokták azt nézni, hogy más városok mit csinálnak ilyen helyzetben. Erről most lehet bőven olvasni. 
Van olyan város, önkormányzat, mely arról értekezik nyilvános cikkekben, melyik menjen 
hamarabb csődbe: az önkormányzat, a gazdasági társaságok. Elmondja nyíltan be kell zárni a 
különböző szolgáltató házakat, kulturális intézményeket. Elmondják, mint Miskolc városa is, hogy 
nem jönnek ki a költségvetésből a spórolások után sem, mert akár konkrét önkormányzat esetében 
3 milliárd Ft hiány lesz. Elmondják, hogy rengeteg ingatlant kell eladni, annyit fognak eladni, 
amennyit csak tudnak. Pokorni Zoltán fideszes polgármester, az ország egyik leggazdagabb 
önkormányzatában, a Hegyvidéken, a XII. kerületben. Nem ezt tartja követendő példának. De a 
miskolci ellenzék azt mondja, hogy fogalmuk sincs körülbelül hol vannak, miközben a kollégáik 
pontosan tudják hol vannak, pontosan tudják mit csinálnak, ugyanilyen helyzetben vannak. Pokorni 
Zoltán azt is elmondja, az Államnak felelőssége van és nem tesz semmit az Állam. Elmondja, ezzel 
tisztában van és az önkormányzat fogja ezeket valahogy megteremteni, de nem fognak ők sem 
kijönni a pénzükből. A rendkívüli közgyűlésre el sem jött a miskolci ellenzék, ennyire érdekli 
valójában Miskolc városa őket. Kéri, a miskolci közgyűlésen az emberek előtt ne áltassák magukat 
és másokat hazugságokkal. Legyenek annyira őszinték, mint más fideszes kollégájuk. Ha ők meg 
merik ezt tenni, akkor tegye meg a miskolci ellenzék is, nem kell hazudozni. Gazdasági 
szakemberekről beszéltek, látszik, hogy más városokban is így jönnek ki a számok. De megkérdezi, 
az olajról szeretnének beszélni, a gázról szeretnének beszélni vagy az áramról? Az olajra 2021. év 
végén vezettek be ársapkát, ennyit a háborúról, a hrivnyánál is rosszabbul teljesít néha a forint, 
pedig ott háború van jelenleg. A gázról azt mondta korábban Orbán Viktor, hogy nonprofit 
energiagazdálkodás lesz, majd a világpiaci árakhoz kötötte. Az egyik miniszterük azt mondta, hogy 
a holland tőzsdéhez, ami elég magas árfolyamot tudna biztosítani. Ott 400 Ft-ra ment le a gáz ára. 
Magyarországon a lakosságnak 700 Ft-ért adják. Ez sem jött be. Áram kapcsán, a lakossági 
átlagfogyasztás felett 747 Ft, a holland tőzsdén 400 Ft alatt mozog a napokban. Az áram 11,5 Ft-
os előállítási árat a lakosságnak 70 Ft-ért, az önkormányzatnak 240 Ft-ért adják. Ennyit kíván szólni 
a gazdasági szakemberekről. További jó gazdagodást kíván Mészáros Lőrincnek, a magyarok meg 
had szenvedjenek. Úgy érzi ez az üzenet. A jelen városvezetés kitart és küzdeni fog.  
 
Soós Attila: Kedvezőnek ítéli, hogy Alpolgármester Asszony Molnár és Simon képviselőtársak 
hozzászólásainak kivételével, kivétel nélkül hagyta azt, hogy ne a napirendről beszéljenek a 
képviselőtársai. Maga fog a napirendről beszélni, előtte viszont a múlt heti közgyűlésnek a kérdését 
kívánja rendbe rakni. Kettő verzió van, vagy hazudnak vagy hitvány emberek. Azt gondolja egyik 
sem jó. A miskolciakra joggal tartozik és tudniuk kell. A jelen városvezetés múlt hét szerda délután 
küldte ki a meghívót, illetve az anyagokat, hogy másnak reggel 9 órára, vagyis 24 órán belül 
közgyűlést terveznek. Ami azért volt furcsa, mert aki megnézte az anyagokat, láthatta, hogy 
semmilyen sürgőssége nem volt ezeknek az anyagoknak. Másodszor, aki követte a közgyűlést – 
maga követte – az láthatta, nagyon szépen előre megírt beszédeket hallhattak. Tehát, a képviselők 
egy része pontosan tudta, hogy közgyűlés lesz. Innentől kezdve, hogy ki hazudik és ki a hitvány, 
kéri döntsék el ők. Úgy gondolja, a Fidesz-KDNP képviselői elmentek másnap dolgozni, mert 
mindenkinek munkája van és nem tudták megoldani azt, hogy egy váratlanul és indokoltság nélkül 
összehívott közgyűlésen jelen legyenek, melynek egyetlen témája az volt, hogy a jobboldali 
embereket szidják, és kétségbe vonják az ellenzéki képviselők képviselői esküjét és becsületét. Ezt 



büntetlenül tehették, mint az a gyáva kutya, aki hátulról támad. Ehhez képest a városvezetéshez 
tartozó képviselők részt tudtak venni a közgyűlésen, hiszen ….. 
 

Valaki közbekiabál …  
 
Soós Attila: Alpolgármester Asszony volt olyan rendes, hogy másoknak is megengedte, ezért él 
önmaga is ezzel a lehetőséggel. Előző gondolatát folytatja, ehhez képest a városvezetés önmagának 
oszt munkát, míg az ellenzékiek elmentek dolgozni. Kéri, lássák be, a közgyűlési teremben van 
három alpolgármester képviselő. Saját maguknak köszönhetően egymásnak osztottak állást. Erdei 
Sándor képviselőtársa, Bartha György képviselőtársa és Révész Péter képviselőtársa is 
önkormányzati cégeknél dolgozik. Ha jogilag nem is, de etikailag mindenképpen 
megkérdőjelezhető, hogy igazából a döntéseket így hozzák meg egy város nevében, igazából a saját 
megélhetésükről döntenek. Azt gondolja, etikailag ez az összeférhetetlenség látszatát legalábbis 
kimeríti. A napirendre visszatérve, mind a háromnál elmondhatónak tartja ugyanazt a problémát, a 
jelen városvezetés előszeretettel állítja be úgy a problémát, mintha ellenzékben lenne. Aki figyeli a 
város politikai életét, tudja, hogy 3 éve a baloldal vezeti a várost, ehhez képest magukat semmiért 
nem tartják hibásnak. Ha valami elromlik, pont nem tehetnek róla, megjegyzi, nem is csinálnak 
semmit, így nem nehéz. De próbálják úgy beállítani, hogy itt mindenért a Fidesz-KDNP a hibás. A 
baloldal vezeti a várost, neki kell legyen javaslata. Az nem javaslat, hogy díjat, adót emelnek, 
megszorítások, hitelfelvétel és a miskolciak évszázadok alatt felhalmozott vagyonának a felélése. 
Ezt mind a három napirendnél el lehetne mondani. Azt is el lehetne mondani, hogy vitatható erősen 
az értékbecslés, de önmagában az, hogy a megoldás mindenhol az eladás, vagy hitelfelvétel, vagy a 
terhek a miskolciak nyakába sózása adók és díjak emelésével. Három éve. Lehet kilencévezni, lehet 
bármit csinálni a Fidesz-KDNP-vel, de aki figyel, az tudja, hogy három éve a városvezetés nem 
csinál semmit, csak elherdálja azt a vagyont, amit kaptak kezelésbe. A kritizálás nem működés. 
Simon képviselőtársát idézi: ezek az ingatlanok nem hasznosak. Az ingatlan egy tárgy. Attól lesz 
hasznos, hogy annak a gazdája valamit kezd vele. Lehet beszélgetni arról, hogy mit csinált vagy nem 
csinált a Fidesz, ugyanezen paralel logika mentén a jelen városvezetés ugyanúgy nem hasznosítja az 
ingatlant, nincs elképzelésük. Arról kellene beszélni, ahogy nem volt a korábbi városvezetésnek 
elképzelése, ezek szerint a jelen városvezetésnek semmilyen elképzelése nincs. Ez már nem az első, 
vélhetőleg nem az utolsó. Minden egyes verzió az, hogy el kell adni, abból baj nem lehet. Más 
kérdés, milyen áron. Ezt a részét kell rendbe rakni. Ne játszák el Miskolc számára az ellenzéket. Ez 
nem szakemberség. Sosem állították, hogy a dolgozó emberek az íróasztalok mögött nem 
szakemberek, de az, hogy jelentős vállalatok élén a városvezetés élén, a felügyelőbizottságokban 
kizárólag politikai komisszárok ülnek, ezt fenntartják. Az a szakember vezetés, melynek mindenhol 
ott kéne lenni, a politikusok mellett, az ebből a városból hiányzik. Ennek megfelelően az is hiányzik, 
hogy érdemben, tartósan működtethető és fenntartható legyen Miskolc. Ezért tart itt. Három év 
alatt ide juttatták. Szidhatják az előző vezetést, de a jelen vezetés juttatta ide.  
 
Bazin Levente: Érdekes eszmefuttatás volt, de erre mindenképpen reagálni szeretne. Elnézést kér 
mindenkitől. A FIDESZ-KDNP kérte a rendkívüli ülés összehívását, ez megtörtént. Majd azt 
mondják, hogy nekik a képviselőség nem a munkájuk részre, ezért nem kell, hogy bejöjjenek 
Közgyűlésre, valami ilyesmit gondolnak, és faképnél hagyja az összes képviselő az összes miskolcit. 
Miközben elmondja Soós Attila, hogy a munkahelyéről nézte a Közgyűlést. Kérdése, hogy akkor 
most ideje bejönni, vagy nem volt. Arra például, hogy sajtótájékoztatókat tartsanak aznap, előtte és 
utána, arra is volt idejük. Arra is volt idejük, hogy a miskolci tömegközlekedés támogatását 
megvonja a FIDESZ, ahogy arra is volt ideje, hogy a miskolciak adóbevételeit a kormánynak 
irányítsa és ne az önkormányzatnak, hogy stadionokat és egyéb baromságokat építsenek belőle, 
ahelyett, hogy most jelenleg ne kellene arról beszélni, hogy a megnövelt energiaárakat hogyan 
fizesse ki az Önkormányzat. Ilyenekre volt idejük, de arra nem, hogy a miskolciakkal 
foglalkozzanak. Ez szégyen! 



 
Szopkó Tibor alpolgármester: Megszólítja Soós Attila urat, mint a Pénzügyi Bizottság elnökét. 
Kéri, legyen szíves figyelni, mert hozzá kíván szólni. Az a hangnem, az a felütés, ahogyan 
megszólítja őket, azt rendkívül méltatlannak tartja, határozottan visszautasítja. Nagyon az aljának 
tartja, amiket mond. Visszaidézi: „hazugnak, hitvány embereknek, gyáva kutyáknak” nevezte. 
 

Hollósy Endre András közbekiabál 
 

Varga Andrea Klára alpolgármester: Rendre utasítja a bekiabáló Képviselő Urat. Kéri, ne zavarja 
meg a felszólalást. 
 
Szopkó Tibor alpolgármester: Hollósy képviselő úrhoz fordulva kérdez: melyikre mondta, hogy 
azok lennének?  

Hollósy Endre András ismét közbekiabál 
 

Szopkó Tibor alpolgármester: Ez nagyon az alja. Nem tartja véletlennek azt, hogy a Fidesz-
KDNP jelenlegi Frakciójából senki nem volt még az előző kilenc éves városvezetés közelében sem. 
Hiszen Kiss János, aki alpolgármester volt, lemondott a mandátumáról, Alakszai Zoltán úr 
lemondott a mandátumáról. Önök szimpla képviselőként dolgoztak itt, az egyébként rendkívül 
sikertelen kilenc évben. Nem voltak a városvezetés közelében és merészelnek olyanokat mondani 
neki, hogy találja ki, hogy hitványember-e, vagy gyáva kutya, vagy hazug?! Egy megyei jogú város 
közgyűlésében vannak, nem az utcán bohóckodnak, ez nem a Pet Shop Boys, nem a csehszlovák 
fiúzenekar, hogy kiállnak a Miskolc tábla elé, és azt mondják, ami rájuk fér. Kéri, tiszteljék meg ezt 
a termet, tiszteljék meg ezt a Közgyűlést, melynek ők is tagjai. Nagyon határozottan visszautasítja 
ezt a hangnemet. Mélyen érintette, hogy Kovács képviselőtársa legutóbb, az ő hangnemét utasította 
vissza. Kéri Doktor Urat, higgye el neki, elgondolkodott azon, amit mondott. Talán 
visszafogottabban kellett volna reagálnia a még oly sértő felvetésekre is. Ugyanennyit kér Soós 
Attilától. Kéri, ő is gondolja át, talán van-e abban valami, amit most mond Képviselő Úrnak. Ezt a 
hangnemet méltatlannak tartja. Nem csak a jelen vezetésre nézve méltatlan, hanem 150.000 
miskolcira nézve méltatlan. Teljesen mindegy, hogy kinek milyen a pártállása, ne vigyék már le 
kutyába ezt a közgyűlést. Kéri, ilyeneket ne mondjanak egymásnak, ezeket határozottan vissza fogja 
utasítani. Látszik, hogy nem figyeltek az elején. Kérdezi, elolvasták azt a kormányhatározatot, mely 
a menedzsment tervről szól? Az a kormányhatározat is tartalmazza, hogy a vagyonértékesítés 
kapcsán megtenni tervezett intézkedésekről értesíteni kell a kormányzatot. Gyakorlatilag, azt kérik, 
hogy értékesítsék a vagyont. Ez után gyáva kutyáznak, hitvány embereznek, hazudoznak? Számára 
ez olyan …. 
 

 Dr. Kovács László közbeszól: Percek óta csak szidalmaz, de nem mond semmit. 
 

Varga Andrea Klára alpolgármester: Tisztelettel kéri a Képviselőtársait, próbálják megőrizni a 
közgyűlés méltóságát. Olyan hangnemet üt meg az ellenzék, melyre nagyon nehéz higgadtan 
reagálni. Mindenkit kér, őrizze meg a higgadtságát.  
 

Dr. Kovács László ismét közbeszól. 
 

Szopkó Tibor alpolgármester: Tisztelettel vitatja, hogy ismétli önmagát. Azzal nem ismétli 
önmagát, hogy az érintett kormányhatározatból idézett. De maga részéről bezárja a hozzászólást, 
annyival, hogy nagy tisztelettel mindenkit arra kér, az ilyen kifejezéseket mellőzzék a teremben. 
Részükről ilyen nem szokott elhangozni, korábban, mikor még csak a televízión keresztül követte, 
akkor sem hallott ilyeneket ebből a teremből. Őszintén reméli, többet nem is fog. Ha odafigyeltek 
volna, itt most összefogásra van szükség, nem a kutyázásra. Ez nem Miskolchoz méltó.  



Dr. Simon Gábor: Rendkívül fel van háborodva. 28 éve képviselő ebben a teremben. Példa 
nélkülinek tartja, hogy az egyik képviselő veszi a bátorságot és azt mondja egy másik képviselőnek, 
hogy kutya, hátulról támad, hitvány ember, hazudik. Amennyiben elragadták az indulatok Soós 
Attilát, akkor kérjen bocsánatot a Közgyűléstől. Mert, ha valaki hitvány ember és hazudik, az 
pontosan Soós Attila. Hiszen Miskolc város bajainak és ezeknek a bajoknak az okozói nem a 
miskolci városvezetés és nem a gazdasági szakemberek hiánya. Hanem, ha figyelt, akkor nagyon jól 
tudja, hogy Miskolc város bajainak az okozója, az ellenzék gazdaságpolitikája. Az ellenzék 
gazdaságpolitikája mit jelent a városnak, azt pontosan láthatta. Október 1-jével több, mint 70 
intézménynél 1.000 %-kal emelték fel a távhő díját. Még egyszer hangsúlyozza 1.000 %-kal. Nem a 
baloldal emelte fel. A Magyar Közlönyben éjszaka sunyi módon megjelent, október 1. előtt, hogy 
Miskolcon 1.000%-kal emelkedik a távhő díja. Megjelent a szabályozás, hogy október 1-jével 700%-
kal az MVM árajánlat alapján emelkedik a gáz. Január 1-jén, mikor indult ez az üzleti év azóta 70%-
kal emelték fel a gázolaj árát. Hangsúlyozza 70%-kal. Képviselő Úrhoz szól, tudja mégis csak egy 
bankban dolgozik, hogy amikor az üzleti tervezés zajlott a cégeknél és az önkormányzatnál, akkor 
350 Ft-os € árfolyammal történt meg a tervezés. Ez egy óvatos becslés volt, hogy 350 Ft-os € ár 
lesz, hiszen tudja, hogy az önkormányzat költségeinek jelentős része végső soron €-ban jelentkezik. 
Az MVK-nál az alkatrészek külföldiek. Kérdezi Képviselő Urat, ugye észrevette nem 350 Ft az € 
árfolyama? Kérdezi, ugye tudja, ezért az árfolyamért nem a városvezetés a felelős. Ezek egymásra 
rakódnak. Alpolgármester Úr bemutatta az ellenzéknek, hogy mit okoz a gazdaságpolitikájuk, mikor 
év eleji induláskor 1% volt a kamat, most pedig 13% a jegybanki alapkamat. Kérdezi, tudja mit 
jelent ez a városnak és miskolci adófizetőknek? Azt, hogy például az MVK Zrt. 330 millió Ft 
kamatot fog fizetni azon hitel után, melyet az előző vezetés vett fel 2019. év előtt. Hangsúlyozza 
330 millió Ft, ez a plusz kamat. Ez azt jelenti, ha a jegybanki alapkamat most is 1% lenne és nem 
13% akkor ezt a 330 millió Ft-ot Miskolc városának nem kellene kifizetnie. Ezek azok az 
intézkedések, amiket a Fidesz hoz. Egy Fidesz van, nincs pesti Fidesz és nincs miskolci Fidesz. Az 
itt jelenlévők is Fideszes képviselők. A Fidesz hozza ezeket az intézkedéseket, a Fidesz vonja el a 
miskolci pénzeket, közben a Fidesz azt követeli, hogy kevesebb pénzből, a több kamatból, a 
felemelt gázolajból, a felemelt gázárból, a felemelt távhődíjból, ez a közgyűlés több pénzt költsön. 
Ez képtelenség. Közben azt mondják, hitvány és hazug. Az a hazug, aki nem látja azt, hogy az 
1.000%-ban felemelt távhődíj mit jelent Miskolc város költségvetésének.  
 
Dr. Kovács László: Nem kíván személyesen vitatkozni a baloldali városvezetéssel, a baloldali 
frakciók tagjaival, már az értelmes párbeszédnek a lehetőségét a mai közgyűlésen eljátszották. A 
televíziónézőkhöz szólva kérdezi, tudják mit látnak most? Egy megszervezett színjátékot. Az 
történik, hogy egy városvezetés, amely igazából alkalmatlannak bizonyult arra, hogy a válságban a 
várost kormányozza – egyébként nagyon sokaknak nem voltak kétségei 2019-ben, hogy ennek az 
alkalmi koalíciónak mi lesz a vége – azaz, hogy elfedje azt, milyen drámai a helyzet. A drámai helyzet 
az egész országra értendő, de ne hivatkozzanak arra, hogy 1.000%, elmondták, 1.000%-os távhő 
emelés a közületeknek. Debrecen 16-szoros, máshol 17-szeres, van, ahol 20-szoros. A baloldali 
városvezetés is beismerte, hogy ilyen szempontból még nem is a legrosszabb helyzetű Miskolc. Úgy 
véli, itt az alkalmasság kérdése vetődik fel. Ez, amit Alpolgármester Úr előadott az elején, beért egy 
beismerő vallomással is. Az alkalmatlanságot. Örömét fejezi ki afelett, hogy Polgármester Úr 
Budapesten van, reméli tud intézni Miskolc számára valamit. Azt tapasztalták fordítva ülnek, 
minimum a baloldali városvezetés és a Velünk a Város Frakció legalábbis fordítva ül a lovon. Jó 
reggelt kíván! Ezt mondta ma reggel valaki a baloldalról, szintén jó reggelt kíván! Három éve ez a 
koalíció vezeti a várost, három éve mondják azt, hogy a Fidesz segítsen. Aki a várost vezeti, azé a 
felelősség. Szakértelemben is, városvezetésben is, politikában is, de ezek között a viszonyok között 
elsősorban az, hogy ki, mit tud elintézni a saját városának, a saját közösségének. Kérdezi, mit tudtak 
eddig elintézni? Azt csinálták, hogy mondták intézzen a Fidesz. Kéri, adják vissza a mandátumot, 
mondjanak le. A jobboldal el fog menni és fog lobbi tevékenységet folytatni. Most a jobboldali 
lobbi kevés, a Kormány megvizsgálja ezeket. A baloldali városvezetés múlt héten volt Balla György 



miniszteri biztosnál, a visszaszivárgott hírek szerint olyan gyenge teljesítményt mutattak fel, amire 
nem lehet adni. Biztos fognak adni valakinek pénzt és baloldali városvezetésnek is fognak adni 
pénzt, ha olyan terveket raknak le, ami támogatható. Kéri, mondjon le a polgármester, mondjon le 
az önkormányzati testület. Legyenek új választások. Ne legyenek kétségeik, 2024. évben, mikor a 
baloldal megy és a Fidesz-KDNP visszaveszi a város vezetését, akkor utána ismét lesz Miskolcon 
élet. Még egyszer hangsúlyozza, igazából tényleg méltatlan hangok voltak és nem Soós Attila hangja 
volt a méltatatlan, hanem az a színdarab, amit a baloldali városvezetés azért játszott el, hogy ne 
arról beszéljen, ami igazából a probléma, hanem arról, hogy miért nem megy a város. Ezt próbálják 
rátolni a Kormányra. Próbálják rátolni a helyi Fideszre? A helyi jobboldalt senki nem kérdezi meg, 
ezt a várost három éve a baloldal vezeti.  
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Végtelen szomorúsággal tölti el, hogy Képviselő Úr is 
szintet lépett.  
 
Borkuti László: Nagy öröm számára, hogy egy mesemondás után kaphatott szót. Azért szeretne 
az objektivitás talajára visszakerülni. Nem hobbiból, de néha szokta olvasgatni a közlönyöket, 
illetve a Statisztikai Hivatal számait, és azt, hogy mennyi adóbevételt termel ez a megye. 2021. évben 
megjelent pontos szám szerint, ez a megye 532 milliárd 746 millió Ft-ot fizetett be az állam részére. 
Megkérdezte az egyetemi szakértőket, akikre hivatkozik a jobboldal, hogy Miskolc vajon ebből 
mennyit teljesített, azon a 30 adónemen, amely alapján a költségvetést a Magyar Állam összeállítja. 
Ez becsült számként évente, 170-190 milliárd Ft. Hozzá kell venni, hogy a második legnagyobb 
megye, nagyon sok apró szegény település van, és van két kiemelt hely is, Kazincbarcika és 
Tiszaújváros, ahol a jövedelem termelőképesség, adótermelő képesség szintén magas. Ez a 170-190 
milliárd Ft valós szám, amit Miskolc városa a költségvetésbe 2021. évben befizetett. Miből 
tevődhetett ez össze? 37 milliárd Ft személyi jövedelemadó, 50 milliárd Ft áfa, a közműadó, ami 
tudhatóan a MIVIZ-et sújtja 192 millió Ft – elenyésző összeg –, társadalombiztosításból 192 
milliárd, jövedéki adóból 8 milliárd Ft, a lakossági illetékből kb. 3 milliárd Ft folyik be. Azt gondolja, 
ha a költségvetés éves összeállításakor, az Állam által biztosított fedezetet a kötelező 
szolgáltatásokra megkapja a város, a 13 milliárd Ft-ot, az nem éri ennek a 10%-át sem. Mikor arról 
van szó, hogy a város, vagy általában a városok alul vannak finanszírozva, a Kormány rossz 
gazdaságpolitikája miatt, akkor nem valótlanságokat állít, hanem objektív tényeket közölnek. 
Kívánja a jobboldalnak is, hogy mélyedjenek el a számokban és az üres dumát kerüljék.  
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Soós Attila képviselő úrnak adja meg a szót, bízik abban, 
hogy a bocsánatkérés lesz az első mondata.  
 
Soós Attila: Nincs miért. Azt gondolja, évek alatt volt szerencséje – a szó eredeti értelmében – 
megismerni néhány jó embert ebben a közgyűlésben is. Talán valamennyire az értékrendjüket is 
megismerte. Talán ezek közé tartozik Alpolgármester Asszony és akár Mokrai képviselő úr is. 
Akiknél azt gondolja, elmondhatja – ezzel nem vitatja, hogy a többieknél nem így van – hogy a 
tényeket tisztelik. Édesanyja mindig azt mondja, mindenki a saját lelkiismeretével számol el. Még 
mindig az előző közgyűlésről szeretne beszélni, mert Bazin képviselőtársa hazugságaira reagálnia 
kell. Későbbiekben kitér arra is, miért gondolja, hogy hazudott. Kéri, tegyék a szívükre a kezüket, 
pontosan tudják, hogy mikortól tudták, hogy rendkívüli közgyűlés lesz, nyilván azt is mi a témája. 
Ehhez képest tényszerűen szerda délután küldték ki a meghívót. Úgy gondolja, innentől kezdve a 
jobboldalt hazugsággal vádolni nem lehet. Innentől kezdve azt gondolja, aki tudja, hogy közgyűlés 
lesz és nem szól, az igenis gyáva kutya. Ez a véleménye. Bazin képviselőtársát megszólítva mondja, 
hogy hazudik, vagy ha tudja, hogy hazudik, akkor rágalmaz is. A rendkívüli közgyűlés időpontjában 
a múlt héten csütörtökön – mindenki által tudható – a Fidesz-KDNP javaslata a rendkívüli 
közgyűlés összehívására konkrétan nem került benyújtásra. Ez a rendkívüli közgyűlés a múlt héten 
a baloldal által kezdeményezett közgyűlés volt. Tényszerűen. Ha ezt Bazin képviselőtársa tudja, 



akkor rágalmaz is. Ha ezt nem tudta, akkor csak szimplán hazudik. Arra fel sem hívja figyelmét, 
hogy igazából személye nem mondott olyat, hogy nézte a közgyűlést, azt mondta figyelemmel 
kísérte. De, aki papírról olvassa a saját gondolatait, attól ez talán bocsánatos bűn. Alapvetően, azt 
gondolja eljátszani, azt, hogy rendkívüli közgyűlés van, nem szólunk, ez egyrésze a dolognak, utána 
pedig látványosan az érintettek távollétében mindenki előtt, mindennek elmondani a jelen nem 
lévőket – akik egyébként dolgoznak – hogy nem jelentek meg, bár a városvezetés állította elő azt a 
helyzetet, hogy ne tudjanak megjelenni, hitványságnak gondolja. Nem tudja mással minősíteni ezt 
az egészet. Alpolgármester Urat megszólítja, innentől kezdve lehet színészkedni, lehet mesterien 
mellébeszélni, mint Simon képviselőtársa – akit évek óta tisztel az éles agyáért, minden 
körülmények között, a víz színén tudott maradni – és pontosan ezért nem reagál Mokrai 
képviselőtársának megszólítására, miszerint a jobboldali vezetés lopott. Úgy gondolja, ha loptak 
volna, már régen be lennének perelve. Úgy gondolja, már régen túl lennének azon is, hogy a 
bocsánatkérésre éppen a baloldal lenne kötelezve. Innentől kezdve majd, amiből a miskolciak 
tájékozódnak, az a mostani vezetés három éves teljesítménye, az hogy hogyan megy ez tovább, 
illetve abból fognak tájékozódni az érdeklődők, hogy a megyei jogú városok körülbelül fele nem 
kormánypárti vezetésben van. Majd meglátni, ezek közül ki hogyan boldogul, ha úgy gondolják ez 
csak a Kormányon múlik. Meglátni ki lesz az első, aki a legnagyobb szarba kerül és majd meglátni 
azt is, hogy a többi ellenzéki vezetésű város – akár polgármesteri, akár közgyűlési többség okán – 
hogyan fog boldogulni ebben a nehéz helyzetben, mely nem csak ezt a várost érinti, nem csak az 
országot, hanem egész kontinentális szinten az energiaválság mindenkit érint, ugyanabban a 
kakiban úszik mindenki.   
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Képviselő Úrhoz szólva elmondja, nem akar olyan 
kifejezéseket használni, hogy loptak, mert meggyőződése ezt csak az állíthatja, aki a bizonyítást 
egészen biztosan tudja. A szociális, egészségügyi és humán területért felelős alpolgármesterként az 
elmúlt három évben egészen pontosan látja, hogy mi történt az előző időszakban, milyen legalábbis 
felelőtlen döntéseket hoztak, amelynek következményeiként, most hiába próbálják az egyensúlyt 
visszaállítani, egy covidos és azt követő gazdasági válsághelyzetben, ha belegebednek sem lehet ezt 
a helyzetet helyrehozni. Ebben jelentős része van annak a felelőtlenségnek, amellyel az osztogatás 
politikáját folytatták az előző városvezetés idején. Tényszerűen tudja felsorolni mi az, de nem 
kívánja az időt ezzel húzni.  
 
Erdei Sándor: Íme, hát megleltem hazámat. Melyet a Fidesz-KDNP képviselői folytatnak az egy 
kabaré. Ahogyan hozzáállnak, bár személye a humorista, de az ellenzék bohóckodik folyamatosan.  
A Fidesz Keresztény Demokrata Néppárt nevében hitvány embernek, hazugnak nevezik a vezetést, 
kutyáznak, nem tudja mennyire fér ez bele a kereszténydemokrata erkölcsökbe. Sajátos felfogásnak 
tartja. Véleménye szerint az ellenzék azt sem tudja eldönteni, hogy éppen feltünési vagy eltünési 
viszketegségben szenvednek, mert a Közgyűlés helyett inkább kimennek a Selyemréti Strandra 
leskelődni, mint hogyha nyitva lenne még a női napozó. Mikor pedig szükség lenne arra, hogy 
összefogjanak és együtt mentsék meg a várost, amit a Fidesz kormány sodort a csőd szélére, - 
egyébként az ország összes városával egyetemben – akkor eltűnnek, mint Mészáros Lőrinc 
zsebében a közpénz. Nem tudja, látták-e mennyivel emelkedtek az energiaárak mostanában. 
Kérdezi, tudják-e, hogy a gáz ára 17-szeresére nőtt, a távhő közel 10-szerese az októberi árnak? 
Kérdezi, tudják, hogy az infláció 20% körül mozog? Tudják, hogy az € több, mint 400 Ft? Tudják 
azt, hogy Európában csak is Magyarországon van háborús vészhelyzet? Ukrajnában, ahol éppen a 
háború dúl, 440 Ft egy kg kenyér, nálunk 1.000 Ft. Ott egy doboz tojás 450 Ft, nálunk 800 Ft. Kéri, 
magyarázzák meg, mi történik Magyarországon. Józan ésszel nem felfogható drágulás kezdődött, 
és nem a brüsszeli szankciók miatt, mert azt már tavaly decemberben ársapkázták és árstoppozták, 
a háború viszont idén február 24-én tört ki. A fideszes képviselők beszélnek luxusról. Bajusz Gábor 
és Hollósy András számára Miskolc a tik-tok városa lett. A dubaji utazáson lovagol folyamatosan, 
de arról mélyen hallgat, hogy a fideszes érában Kaliforniába utaztak fűtési rendszert tanulmányozni. 



Ismétli, Kaliforniába! Ezt kész kabarénak tartja. A fideszes képviselők nem járnak be dolgozni, 
mikor közgyűlés van. Kérdezi, ennél nagyobb luxusban ki él? Ha van bennük egy kis becsület, 
felajánlják Miskolc városának az aznapi bérüket, hogy legalább ennyi haszna legyen belőlük a 
városnak. Ha a Fidesz nem tud érdemben segíteni a városnak, akkor legalább ne ártson. Kovács 
László hozzászólására reagálva elmondja, ha megkérdezik őket, akkor nincsen konstruktív 
javaslatuk vagy egyáltalán el sem jönnek. 
 
Pakusza Zoltán: Ez előző, rendkívüli közgyűlésen részt vett. Megerősíti, megelőzően néhány 
nappal korábban informálisan kapott információt arról, lehet lesz ülés. Ugyanakkor úgy gondolja, 
a törvény úgy fogalmaz, a munkahelyük a képviselőket elengedi a testületi ülésekre. Véleménye 
szerint olyanok vitatkoznak most, ahol mindkettőnek van saruk. Ha már ilyen nagy kitekintésbe 
kezdtek, az energiaárak kapcsán kéri beszéljenek arról, hogy az energiaárak azért kerültek ide, mert 
Magyarország energiafüggetlenségét az elmúlt 30 évben feladta. A rendszerváltáskor 
Magyarországon több, mint 30 bánya működött, most alig 1-2. Ebben azóta az összes kormány 
felelőssége megtalálható. 2004-ben zárt be Lyukóbánya. Szocialista kormányzat volt, szocialista 
városvezetés, talán néhány mostani képviselőtársa már akkor is itt ült, szocialista országgyűlési 
képviselővel. Hivatkoztak az Európai Unió környezetvédelmi előírásaira, miszerint túl magas a 
kéntartalma a lyukósi szénnek. Néhány évvel ezelőtt, a fidesz kormány a gyöngyösvisontai erőmű 
gázra való átállását kezdeményezte, ezzel leválva a helyi bükkábrányi szénről. Szintén az Európai 
Unió környezetvédelmi előírásaira hivatkozva. A globalista érdekek kiszolgálása az elmúlt 30 évben 
vezetett oda, hogy most ma erről beszélnek. Sok különbséget nem lát azok között sem, ahogyan 
szavaztak a szankciókról. A különbség csak kommunikáció szintű. A balliberális politikusok azt 
mondják, hogy a szankciók működnek és megszavazzák, a Fidesz azt mondja a szankció nem 
működik, de kint Európában megszavazza. Ezért tart most itt ez a város és ezért vitatkoznak most. 
Most már jó ideje. A Mi Hazánk Mozgalomnak volt javaslata a Parlamentben. Azt mondták, hogy 
onnan lehet pluszt pénzeket szerezni, hogy azt fizessék meg a háború és már előtte a gazdasági 
válság haszonélvezői. Fizessék meg és adóztassák meg a digitális tech cégeket, mint a google és a 
facebook. Néhány adatot ismertet: 2021. évben 118 milliárd dollár volt a facebook bevétele, ez 
44.000 milliárd Ft. Abban az évben Magyarország teljes bevétele 25.000 milliárd Ft volt. A 
googlenek 257 milliárd Ft volt a bevétele 2021. évben. Ezek egy petákot nem adóznak. 
Magyarországon egy keszegsütő, minden eladott keszeg után befizeti az adót. Ezért mondták, hogy 
fizessenek ők is adót, Orbán Viktor azt mondta a Parlamentben, hogy nemzeti szinten ez nem 
megvalósítható, bár egyetért az ötlettel. Ausztriában van digitális adó, 5%. Ebből több százezer 
milliárdot lehetne megtakarítani. Mondani lehetne a multicégek adóztatását, vagy a kaszinók 
megadóztatását. Vannak ötletek, amiből a kormányzat fordíthatna akár az önkormányzatok 
megsegítésére is.  
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Emlékezteti a tisztelt Közgyűlést és a nézőket, a napirend 
egyébként az ingatlan értékesítés napirendje.  
 
Dr. Mokrai Mihály: Örömét fejezi ki, úgy érzi végre politikai vita zajlik a miskolci közgyűlésben. 
Ez azt jelenti, van demokrácia. Esterházy Péter szavait idézi, ”Bizonyos szint felett nem süllyedünk, 
bizonyos szint alá.” Pillanatok alatt össze tudott írni egy listát, hogy az előző ciklusban hány 
fideszes-KDNP-s képviselő dolgozott az önkormányzatnál vagy önkormányzati cégeknél. Nem 
kívánja felolvasni, mert méltatlannak tartja, nincs értelme. A hangulatkeltésről kíván beszélni. 
Érdemi javaslat kettő darab volt. Az egyik a 25 millió Ft, a busznak a visszaadása. A költségvetésnek 
ez zéró értékű, mivel nem az Önkormányzat tulajdonában van. Ez, ha visszaadásra kerül, akkor a 
bérleti díjat lehet megtakarítani, semmi mást. A másik javaslat az 5 millió Ft-os dubaji utazás 
befizetése, mely a látható 5-6 milliárd Ft-os hitelhez képest nem egészen 0,01%-át sem éri el. 
Gyakorlatilag nem kapott a városvezetés választ. Nagyon megrémült a vita alatt, mert az általa 
nagyon tisztelt Kovács doktor színt vallott. Ezt nagyon-nagyon rémisztőnek tartja. Szó szerint 



beismerte a mikrofonnál azt, hogy a miskolci Fideszt nem a miskolciak, hanem a hatalom érdekli. 
Azt mondta, akkor lesz kormányzati támogatás, ha újra Fidesz-KDNP vezeti Miskolcot. Magyarul 
a Fidesz-KDNP azt mondja, hogy a miskolciak akarata, amivel megválasztotta a Velünk a Város 
Frakciót, az nem legitim. Nem akar ilyen vitákba belemenni. 
 

Dr. Kovács László közbeszól. 
 

Dr. Mokrai Mihály: Kovács Képviselő Urat tájékoztatja arról, hogy ezt mondta. Lehet félreértette 
vagy rosszul fogalmazott Képviselő Úr, ha így van elnézését kéri. A Gyaloggalopp filmből a fekete 
királlyal való párbaj jut lassan eszébe erről a dologról. Gyakorlatilag levágják a részeket, és azt 
mondják egyezzenek ki döntetlenben. Elveszik a támogatásokat, elvesznek mindent és mikor a 
városnak már nincsen semmilyen forrása, amiből gazdálkodni tud, akkor társasjátékszerű ötletekkel 
jönnek elő, amiket papíron lehet cáfolni, semmilyen megoldást nem eredményeznek. Örömmel 
hallja, hogy politikai vita zajlik a miskolci közgyűlésben, de ez az előterjesztés egy ingatlan 
értékesítéséről szól. Nem tudta, hogy egy ingatlan értékesítésnek ekkora politikai hozama van.  
 
Dr. Kovács László: Erdei képviselő úr figyelmét hívja fel arra, az nem baj, ha előre megírnak egy 
beszédet, de hogy közben nem figyeli, hogy az már idejét múlt, az baj. Szopkó alpolgármester úr 
expozéját és prezentációját figyelve tisztán látszott, hogy a 17-szeres gázár Miskolc esetében, most 
kb. 7,5-szeres. Valóban eredetileg 17 volt, de tárgyalások során le lett csökkentve. Mokrai képviselő 
úrhoz szólva elmondja, lehet kiforgatni a szavakat, de az nem vezet eredményre. Ha félreérthető 
volt, megismétli mégegyszer, igen, adják vissza a hatalmat, a Fidesz és a KDNP fog tudni 
intézkedni. Azt is elmondta, hogy ha jelen városvezetés a Kormány asztalára olyan épkézláb 
javaslatokat tesz le, amiket úgy ítélnek meg, hogy van értelme, támogatható, akkor azt meg fogják 
kapni. Most is azt mondja, tessék letenni olyan javaslatokat az asztalra, amiket a Kormány, vagy 
annak a megbízott miniszteri biztosa a tárgyalások során arra érdemesnek találhat, hogy 
támogassák. Ezért is mondta, hogy kíváncsiak és reménykedve várják, hogy a Polgármester Úr teljes 
lobbierejét bevetve képes lesz most intézkedni és képes lesz kijárni most Miskolcnak ezeket a 
célokat. Reméli, hogy így lesz. Ha nem, várják, mi lesz az mi lesz az, amit a jelen baloldali vezetés 
el tud intézni Miskolcnak, mert eddig mélyrepülés, három év mélyrepülés.  
 
Molnár Péter: A hosszú vita során elgondolkodott, hogy jól emlékszik-e, hogy a Miskolc Győri 
kapu 42. szám alatt elhelyezkedő üzlethelyiség értékesítéséről van-e szó. A napirendhez legelőször 
személye kért szót, nem volt célja, hogy ez keveredjen ki belőle. Örül, hogy Simon Gábor 
frakcióvezető úr visszajött a terembe. Megismétli, azért kért szót ennél a napirendnél, mert ingatlan 
értékesítés tárgyban, három napirend következik egymás után. Az elmúlt közgyűléseken is ingatlan 
értékesítésekről tárgyaltak. Közgyűlésről közgyűlésre, napirendről napirendre arról van szó, hogy a 
baloldali városvezetés ingatlanokat ad el Miskolc városában. Szopkó alpolgármester úr limlomnak, 
lomok értékesítésének nevezte. Felhívja a figyelmet, a Központi Lánykollégium épületével 
kapcsolatban a Fidesz-KDNP vezette önkormányzat egy saját irodaház kialakításában 
gondolkodott. Jelen vezetés most ezt is el akarja adni. A hozzászólásában a negatív folyamatara 
kívánta ráirányítani a figyelmet, arra, hogy mindent eladnak. Frakcióvezető Úrhoz fordulva mondja, 
nem feltétlenül ezeket az ingatlanokat nevezte a családi ezüstnek. Korábban úgy fogalmazott, a 
családi ezüst része. Arra irányította rá a figyelmet, hogy közgyűlésről-közgyűlésre napirendről-
napirendre a jelen baloldali városvezetés miskolci ingatlanokat adnak el. Nem a dubaji út költségeire 
akar rákérdezni, mert azt már tudják. Alpolgármester Úrhoz fordulva kérdezi, inkább arra, hogy 
mikor tudható meg, hogy mi volt a haszna, mikor látható annak értelme és haszna? 
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Köszöni, hogy Frakcióvezető Úr legalább részben érintette 
a napirend tárgyát.  
 



Dr. Simon Gábor: Felmerült benne a kérdés, mikor tudható meg, hogy a dél-koreai utazásoknak 
mikor 15-en kimentek Dél-Koreába többször, sok millió Ft-ért, hogy ennek mi volt a haszna? A 
Fidesz városi delegációja volt. Soós Attilától mindenképpen bocsánatkérést várt, mert illetlen 
szavakat használt. Egyetlen egyet kiemel, a hazug szót. Ha ezt a hazug szót görgeti tovább, akkor 
rá szeretne világítani Molnár Péternek az előbbi mondatára, miszerint a Lánykollégiumot 
kiürítették, azért, hogy egy saját irodaházat csináljanak. A Fidesz kiürítette a Lánykollégiumot, azért, 
hogy eladják a Raiffeisen Banknak és most az ellenkezőjét állítják. Itt volt a Raiffeisen Bank 
delegációja, a Raiffeisennek felajánlották, hogy a gyerekeket kipaszírozzák rendkívül gyorsan és a 
Raiffeisennek a back office szolgáltatását ebbe az irodaházba fogják költöztetni. Úgy, hogy az 
ingatlant eladják. Tekintettel, arra, hogy a Raiffeisen Bank nem Miskolcot, hanem Nyíregyházát 
választotta és a back office szolgáltatását Nyíregyházára vitte, ezért az épület ott maradt üresen, 
ebek harmincadjára és azóta is üres. Más lenne a helyzet, ha ebből tényleg egy irodaház készült, de 
nem csináltak semmit. Kiürítették az épületet, azóta pusztul. El akarták adni, hiába állítja most azt, 
hogy nem. Mindenki tudja, hogy az előző vezetés azt az ingatlant el akarta adni. Nem tudja, miért 
állítja most az ellenkezőjét.  
 

Közbeszól Molnár Péter: Nem volt meghirdetve. 
 
 

Dr. Simon Gábor: Nem volt meghirdetve. Leültek a Raiffeisennel tárgyalni és felajánlották ezt az 
ingatlant, hogy vegyék meg.  
 
Szopkó Tibor alpolgármester: A személyes megszólítás okán kíván reagálni. Molnár Péter úrhoz 
fordulva mondja, hogy nem állította azt, hogy ezek az ingatlanok lim-lomok. Azt állította sokkal 
inkább lehet családi lomnak tekinteni, mint családi ezüstnek. Ezek nem jól hasznosítható 
ingatlanok. Nagyon megrémítette az, amit Kovács László úr mondott, hogy gyakorlatilag 
értékelhetetlen volt a miskolci teljesítmény Kormánybiztos Úrnál. Ezt is cáfolja, ezt a teljesítményt 
nem lehet értékelni. Ez egy struktúra volt, amelybe számokat kellett feltölteni egy táblázat 
halmazba. Tényszámok lettek feltöltve, nem értékelni kellett, hanem vagy elfogadni, vagy 
megcáfolni ezeket a számokat. Ez közel sem tartott ott, hogy értékelhetetlennek legyen nevezhető. 
Megrémítette a hozzászólásának ezen pontján, az az attitüd, amiből úgy látszik, hogy az ellenzék 
akadályozni fogja azt, hogy kormányzati szerepvállalás történjen Miskolcon. Tisztelettel kéri, ha 
már segíteni nem tudják a Miskolc érdekében végzett munkák, akkor legalább ne akadályozzák. Már 
ezért is hálás lesz.  
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Megállapítja, hogy nincs több felszólalásra jelentkező 
képviselő, a vitát lezárja.  
Elmondja, hogy a Központi Lánykollégiumból létrehozni tervezett „A” kategóriás irodaházhoz 
hozzá kívánja tenni, hogy emlékezete szerint olyan terv lett elkészítve, ami nem volt alkalmas „A” 
kategóriás irodaháznak és ezt kidobták az ablakon. Van még néhány olyan projekt, amelyet 2019. 
november-decemberében az előkészítetlenség okán nagyon nehezen lehetett helyrepofozni és 
számos hibát találtak ezek kapcsán.  
Prokaj Tamást kérdezi, volt-e olyan érdemi kérdés, amelyre reagálni tud.  

 
 

Prokaj Tamása háttérben: Úgy gondolja, reagáltak már a kérdésekre.  
 
 
 
 



Meghívó szerinti 5. napirend: Javaslat ingatlan tulajdonjogának térítésmentes átvétele 
iránti igény bejelentése tárgyában 

 
Varga Andrea Klára alpolgármester: A napirend ismertetésére felkéri Kurcsicsné dr. Zobolyák 
Ida osztályvezető asszonyt. 
 
Kurcsicsné dr. Zobolyák Ida: A Maradványvagyon-hasznosító Zrt. kereste meg az 
Önkormányzatot abból a célból, hogy a Magyar Állam tulajdonában álló és a Zrt. hasznosítási 
körébe tartozó, Éden utcának helyt adó 46646/5 hrsz.-ú, „kivett út” megnevezésű ingatlan 
térítésmentes tulajdonjogának a megszerzését felajánlja. Az ingatlan természetben is, az 
ingatlannyilvántartás szerint is kivett út megnevezésű, a helyi közúthálózat része. A közúti 
közlekedésről szóló törvény szerint önkormányzati tulajdonban kellene állnia. Ez alapozza meg a 
tulajdonjog iránti igény bejelentését.  
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Köszöni a tájékoztatást.  
Az előterjesztést véleményező bizottságok álláspontjának ismertetését kéri. 
 
Bizottsági vélemény: 

• Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság: egyhangúlag elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot. 

• Pénzügyi Bizottság: a határozati javaslat elfogadását egyhangúlag támogatta. 
 

Varga Andrea Klára alpolgármester: A vitát megnyitja a napirend felett. Megállapítja, hogy nincs 
felszólalásra jelentkező, így a vitát lezárja.  
 
 
Meghívó szerinti 6. napirend: Javaslat civil szervezetek részére ingatlanok használatának 

biztosítása tárgyában 
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: A napirend ismertetésére felkéri Kurcsicsné dr. Zobolyák 
Ida osztályvezető asszonyt. 
 
Kurcsicsné dr. Zobolyák: Az előterjesztés három civil szervezet vonatkozásában tartalmaz 
ingatlanok térítésmentes használatba adására vonatkozó javaslatot. A Hámori Szikla és Jégmászó 
Sportegyesület évek óta használja a Miskolc-Alsóhámorban található, úgynevezett mászósziklák 
alatti területet, illetve az ezzel szemben lévő szintén füves területet. Ennek a további biztosítását 
kéri az Egyesület. A Miskolci Önkéntes Tűzoltók Egyesület a Miskolc, Tímár utca 34. szám alatt 
található ingatlan hasznosítást kérelmezte. A terület polgári védelmi terület, erre a célja, ezzel 
összefüggő tevékenységre kívánja használni az Egyesület. A Kilián Észak Közösség Egyesület 
kérvényezte a 3534 Miskolc, Munkás utca 1. szám alatt található, 173 m2 nagyságú helyiség 
biztosítását. Az Észak-Kiliánban élők közösségi életének előmozdítására kérik az ingatlant.  
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Köszöni a tájékoztatást.  
Az előterjesztést véleményező bizottságok álláspontjának ismertetését kéri. 
 
Bizottsági vélemény: 

• Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság: mindhárom határozati javaslatot 
többségében támogatta. 

• Pénzügyi Bizottság: mindhárom határozati javaslatot többségében támogatta. 
 
 



Varga Andrea Klára alpolgármester: A vitát megnyitja a napirend felett, hozzászólásra jelentkező 
képviselőknek adja meg a szót. 
 
A vitában hozzászóló: 
 
Bartha György: Elmondja, hogy mindhárom egyesületet ismeri, támogatja őket. Érdemesnek 
találja valamennyit a kérésük támogatására. A Kilián Észak Közösség Egyesülettel kapcsolatban 
fontosnak tartja megjegyezni, 2019. után indult el az a civil szerveződés, az észak-kiliáni lakosok 
gondolták úgy, hogy össze kell fogni a közösséget. Ennek keretében több rendezvényt szerveztek, 
a Tejgyárral nagyon jó kapcsolatot alakítottak ki, a terület másik képviselőjével is – Alpolgármester 
Asszonnyal – nagyon jó az együttműködésük. Rendeztek juniálist, utcabált. Nagyon jól sikerültek a 
rendezvények, nagyon fegyelmezett volt mindenki. A Tejgyár parkolója adott helyt a 
rendezvényeknek. Példaértékűnek tartja a civil szerveződésre tekintettel. Egy olyan ingatlant kértek, 
ami szintén nincs használva, így nincs kihasználva. Személyesen is megnézte az ingatlant, nagynak 
tartja, sok gondjuk lesz vele, de a továbbiakban is számíthatnak a segítségre. Eddig is önerőből 
nagyon sok mindent csináltak, véleménye szerint ez után is nagyon sok mindent fognak.  
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Kiegészítésként elmondja, hogy rendkívül kritikus, a helyi 
érdekeket védő és érvényesítő közösségről van szó. Ennek különösen örül.  
Megállapítja, hogy nincs több felszólalásra jelentkező, a vitát lezárja.  
 
 
 
Meghívó szerinti 7. napirend: Javaslat a vis maior támogatással kapcsolatos döntések 

meghozatalára 
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Az előterjesztés ismertetésére felkéri Durda Péter 
osztályvezető urat. 
 
Durda Péter: A tavaszi és nyári aszályos időszakot követően 2022. augusztus 26-án rendkívüli 
felhőszakadással érkezett csapadék Miskolc Avas területére, illetve a Szinva patak vízgyűjtő 
területére. Ez kisebb árhullám levonulását okozta. A Szinva meder támfala a Kiss Ernő út 
körzetében 20 méter hosszban, 3,5 méter magasságban leomlott. A vis maior pályázatra benyújtásra 
került a káresemény. A Kormányhivatal, illetve az Államkincstár szakemberei a pályázatot 
alkalmasnak tartották arra, hogy a Belügyminisztérium döntést hozzon. A szakértői költségvetés 
alapján 21.086.000 Ft-ba kerül a kivitelezés várható költsége, ennek 70%-ára nyújtottak be 
támogatási igényt, azaz 14.760.000 Ft-ra, az önerő szükséglet 6.360.000 Ft.  
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Köszöni a tájékoztatást.  
Az előterjesztést véleményező bizottságok álláspontjának ismertetését kéri. 
 
Bizottsági vélemény: 
 

• Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság: a határozati javaslatot egyhangúlag 
támogatta. 

• Pénzügyi Bizottság: a határozati javaslatot egyhangúlag támogatta. 
 

Varga Andrea Klára alpolgármester: A vitát megnyitja a napirend felett. Megállapítja, hogy nincs 
felszólalásra jelentkező képviselő, így a vitát lezárja.  
 



Meghívó szerinti 9. napirend: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala éves tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadására 

 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Az előterjesztés ismertetésére felkéri dr. Ignácz Dávid 
jegyző urat.  
 
Dr. Ignácz Dávid: A szokásos „technikai típusú” előterjesztés, mely minden évben a Testület elé 
kerül. Közel 150 oldalon keresztül ismertetik a Polgármesteri Hivatal tevékenységét, munkáját. A 
munka mögött emberek állnak. A miskolciak segítése, tucatnyi gazdálkodó szervezet, költségvetési 
szerv, óvodák, iskolák, szociális intézmények, Színház, Szimfonikus Zenekar, sportszervezetek és 
még lehetne sorolni, akik feladatait segíti a Hivatal. Megpróbálja az irányítást feléjük elvégezni. 
Másrészt a 150.000 miskolci, akinek a mindennapjait, gondjait, bajait megpróbálja kezelni a Hivatal. 
Konkrét számokat ismertet ezzel kapcsolatban: elmondja, hogy az ügyintéző kollégák 
munkanaponként 2.000 ügyirattal foglalkoznak. Példaként említi, aktuális, legfontosabb feladatok 
közül kiemeli az ingyenes led csereprogramot, közel 7.000 miskolcinak segítettek a regisztráció 
elvégzésében. A lakásszámok jegyzői igazolása kapcsán – földgáz támogatáshoz szükséges – közel 
800 kérelem érkezett be néhány hét alatt, mely tekintetében egyesével kellett – a Hivatal kollégáinak 
10%-os létszáma végezte – felkeresnie ezeket a lakásokat, megnézni azokat és jegyzőkönyvet 
felvenni. A választási ügyek kapcsán elmondja, teljesen példanélküli módon, hibátlanul, mindenféle 
problémától menetesen zajlott le az eljárás. A népszámlálás jelenleg is zajlik, több mint 60.000 lakást 
kell megszámolni a kollégáknak. Feladat van bőven, azok, akik e mögött állnak az 375 fő 
köztisztviselő, akik – az előző napirendi pontok kapcsán gyakran elhangzott a „hatalom” szó – nem 
hatalmat gyakorolnak, hanem szolgálnak. Fontosnak tartja kiemelni, hogy ők a város és a városlakók 
szolgái. Kérdezi, mindezt miért teszik? Az Állam által garantált módon 37 éve dolgozó, felsőfokú 
végzettséggel rendelkező köztisztviselő bére, bruttó 231.900 Ft. Ezért teszik, ezt mindig fontosnak 
tartja hangsúlyozni. Ezekről a köztisztviselő kollégákról az elmúlt 13-14 évben mindenki 
elfelejtkezett. Azonkívül, hogy rengeteg feladatot végeznek el a kollégái, melyre nagyon büszke és 
köszöni a munkájukat, ezeken a falakon kívül ezeknek az embereknek a munkájukat elismerik. 
Néhány ezzel kapcsolatos aktuális példát sorol. Jövő héten Szegedről érkezik küldöttség, mely a 
miskolci e-közigazgatást és a papírmentes modellt fogja vizsgálni, tanulni szeretnének Miskolctól. 
Assaffenburgnak kettő küldöttsége volt májusban, akik lenyűgözőnek minősítették Miskolc 
munkamódszerét. A Megyei Jogú Város Szövetsége ülésén felkérték, hogy ismertesse a Miskolc 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal működési modelljét. Ezt egyhangúlag elismerte a Jegyzői 
Kollégium. A Nemzeti Választási Iroda országos értekezletén képviselte Miskolcot, ahol a 
választással kapcsolatos tanulságokat elemezték. A falak közül kimozdulva látható, Miskolc 
Polgármesteri Hivatala példamutatóan jól működik, ezt az országban az országos szintű szervek és 
a társszervek is elismerik.  
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Köszöni a tájékoztatást.  
Az előterjesztést véleményező bizottságok álláspontjának ismertetését kéri. 
 
Bizottsági vélemény: 

• Jogi és Ügyrendi Bizottság: többségében támogatta a határozati javaslatot. 

• Pénzügyi Bizottság: a javaslatot támogatta. 

• Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottság: az álláspont 
ismertetése előtt szeretné köszönetet mondani a Hivatal valamennyi dolgozójának. Jóleső 
érzés volt hallgatni Jegyző Úr értékelését. Büszke lehet valamennyi dolgozójára, sokat 
dolgoznak, kevés pénzért. Bizalmát fejezik ki, hogy akinek ez a feladata az egyszer nem csak 
„ide” hanem „oda” is súg. Az előterjesztés elfogadását támogatta a Bizottság. 

• Rendészeti Bizottság: elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  



 
Varga Andrea Klára alpolgármester: A vitát megnyitja a napirend felett. Hozzászólásra 
jelentkező képviselőknek adja meg szót.  
 
A vitában hozzászólók: 
 
Dr. Kovács László: Csatlakozik Fodor elnök úrhoz. Tisztázni kívánja, mikor a politikai vita 
hevében egymásnak feszülve, szakmaiatlansággal vagy szervezetlenséggel, hozzá nem értéssel 
vádolják egymást, akkor a Fidesz és a KDNP képviselői soha nem a hivatali apparátusról beszélnek. 
Nagyon jól tudják azt, és ezt így tartaná helyesnek, ha a politikai vezetések változása alkalmával a 
hivatalnokok tegyék a dolgukat. Normálisnak azt tartaná, ha – nyilván egy-két bizalmi állást kivéve 
– egy hatalomváltás esetén mindenki maradjon a helyén. Természetesen abban az esetben, ha 
szakmailag megfelelő és tisztességes munkát végzett. Amennyire jelenleg kívülről meg tudja ítélni, 
most a hivatalnokokkal semmi probléma nincsen, dolgoznak. Talán néha az utasítás végig futása, a 
döntéshozatali rendszerekben lehetnek problémák, de ez nem érinti a szakembereket, sőt azt látja, 
hogy azok az emberek, akik odakerültek, maximálisan megpróbálnak helyt állni. A Hivatal 
működésének nagy szerepe van abban, hogy nincs még nagyobb baj. Személye, ennek a területnek 
nem értője, nem lát bele a kulisszatitkokba, ezért nem is kíván sem kritikát, sem pozitívumokat 
mondani. Amennyire megítélhetőnek látja, tisztességesen, szakemberként dolgoznak. 
Hangsúlyozza, az lenne a helyes, ha egy-egy politikai kurzusváltás, polgármester váltás, vezetés 
váltás esetén, ezek az emberek helyükön maradnának mindig, mert szükség van rájuk. A politikai 
demokráciának a szakmaiságot érintően ez nagyon fontos kritériuma.  
 
Szopkó Tibor alpolgármester: A Polgármesteri Hivatal munkatársainak mond köszönetet. 
Hallható volt, hogy ezek az emberek kifejezetten nem magas bérekért cserébe, de legalább jó sokat 
dolgoznak és összességében elmondható, jó és elhivatott szakember gárdával rendelkezik a Hivatal. 
Köszönetét fejezi ki a 375 fő köztisztviselőnek a munkájáért. Fontosnak tartja a köztudatban is 
erősíteni az előbbi megállapításokat, jó szakemberek, akik a köz érdekében sokat dolgoznak, 
büszkének kell rájuk lenni. Egyetért Dr. Kovács László képviselőtársa által mondottakkal. Itt 
látszik, amikor az elvek alapján hoznak intézkedéseket és valósítanak meg konkrét dolgokat, akkor 
az hogyan tud működni. Dr. Kovács László képviselő urat idézi „néhány nagyon bizalmi állástól” 
eltekintve ne történjen változás. 2019. őszén így járt el a jelen városvezetés, néhány rendkívül 
bizalmi állástól eltekintve, érdemi változás nem jellemezte a Hivatalt. Van olyan főosztályvezető, 
aki az előző városvezetés osztályvezetője volt. Ezt jónak tartja így, maradjon is így. Nem tartja 
célszerűnek nehezíteni a politikum „piszkosságával” a köztisztviselők ehhez képest sokkal tisztább 
munkáját. 2019. őszén így jártak el. Köszönetet mond Jegyző Úrnak, hogy magát a strukúrát, 
azokkal a javaslatokkal, melyekkel beterjesztette, sikeresen és hatékonyan tudta összerakni, ahhoz, 
hogy jól működjön a Hivatal. A Hivatal munkatársainak köszöni azt a munkát, amit az elmúlt 
időszakban is végeztek, hasonló jókat kíván nekik a következő – valószínűleg sokkal nehezebb – 
időszakra is.  
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Megállapítja, hogy nincs több felszólalásra jelentkező, a 
vitát lezárja.  
A maga nevében különösen azoknak a munkatársainak köszöni meg a munkát, akik az elmúlt 
időszakban mind a covid, mind a jelenlegi helyzet okán, hihetetlen energia és erőbedobással 
dolgoztak azon, hogy az intézményrendszerek működőképessége megmaradjon, hogy a lehető 
legjobb szolgáltatások biztosíthatóak legyenek, és a partneri együttműködés talaján dolgozzanak 
együtt az intézményekkel. Szomorúságát fejezi ki, hogy egyáltalán szóba kerül az, hogy előfordulhat 
egy-egy politikai kurzus váltásakor, hogy a szakemberek is váltásra kerülnek. Úgy gondolja, ez 
nagyon erősen mutatja milyen közállapotokban, közpolitikai állapotokban kényszerül dolgozni a 
közigazgatás. Bízik abban, ennek előbb-utóbb vége lesz.  



 
Meghívó szerinti 10. napirend: Javaslat a 2022. I. félévet érintő, lejárt határidejű közgyűlési 

határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására 
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Az előterjesztés ismertetésére felkéri dr. Bodnár Tibor 
osztályvezető urat. 
 
Dr. Bodnár Tibor: Az előterjesztés 2022. I. félévében meghozott közgyűlési döntések 
végrehajtásáról ad számot. Az előterjesztés előkészítés során az Önkormányzati Igazgatási Osztály 
felkérte a hivatali főosztályokat, osztályokat, valamint önkormányzati gazdasági társaságokat, illetve 
intézményeket, hogy adjanak számot arról, hogy az adott közgyűlési döntések miként kerültek 
végrehajtásra. Az előterjesztés határozati javaslata ezt tartalmazza.  
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Köszöni a tájékoztatást. 
Az előterjesztést véleményező bizottságok álláspontjának ismertetését kéri. 
 
Bizottsági vélemény: 

• Pénzügyi Bizottság: többségében támogatta a határozati javaslatot. 

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

 
Varga Andrea Klára alpolgármester: A vitát megnyitja a napirend felett. Hozzászólásra 
jelentkező képviselőknek adja meg a szót. 
 
A vitában hozzászóló: 
 
Soós Attila: Az előterjesztés tartalmazza az előterjesztés tárgyát képező döntéseket, melynek 
56/2022. (V. 26.) határozati javaslatát idézi, amely a 2021. évi közszolgáltatási tevékenységről 
készült éves közszolgáltatói jelentés és 2021. évi éves pénzügyi ellentételezés összegének 
elfogadásáról szól. Miután ez elmaradt, vagy későn végrehajtott határozatoknak a témája, a 
végrehajtás elmaradásának az okaként a következő van megjelölve, idézi: „A szerződés nyilvántartó 
programban Szilágyi Kornél gazdálkodási osztályvezető indokolása a következő: A 2021. évre 
vonatkozó veszteség ellentételezés összege a Közgyűlés 56/2022. (V.26.) számú határozatával 
elfogadásra került. Az Önkormányzat nyilvántartásaiban a kötelezettség előírásra került. A 2022. 
évi költségvetés az ellentételezésre fedezetet nem tartalmaz, így a megállapodás egyelőre nem 
megköthető. Az üggyel kapcsolatban Dukai Zoltán vezérigazgató úr tájékoztatása is megtörtént." 
Úgy gondolja ez a határozat és ez az indokolás azért is fontos, lefordítva hétköznapi nyelvre a 
miskolciak számára, hogy az a káosz, ami a miskolci közösségi közlekedésben zajlik – járat 
kimaradás, járat ritkítás, finanszírozás elmaradása –, amiért a politikai vitákban rendszerint a Fidesz-
KDNP megkapja azt, hogy mert kivéreztette a közlekedési vállalatot, úgy gondolja három év után 
itt a leírt bizonyítéka annak, hogy évek óta, tudatosan egy fillért sem tol bele a jelenlegi városvezetés 
a közlekedési vállalatba. A legszebbnek tartja azt, hogy olyan határozati javaslatot fogad el a 
közgyűlés, olyan sor szerepel a költségvetésben, ahol a szakterület vezetője azt mondja, hogy nem 
végrehajtható, mert valós fedezte ennek a finanszírozásnak nincs. Mindenki saját fantáziájára és 
szakképzettségére bízza, hogy eldöntse ez mit jelent. Úgy gondolja, így dönteni finanszírozásról, 
így elmagyarázni, mi történt a múltban, amikor szándékosan és tudatosan olyan anyag kerül 
összeállításra – költségvetés –, amiről szemmel láthatóan tudott, hogy nem tartalmaz ellentételezést 
a közlekedési vállalat működtetésére, innentől kezdve hiteltelenné teszi a városvezetés minden 
olyan álláspontját, mely arra irányul, hogy elmagyarázza ők mindent megtettek azért, hogy a 
közösségi közlekedés működjön ebben a városban.  
 



Varga Andrea Klára alpolgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a vitát lezárja.  
Reagálva az előbbiekre elmondja, 2020. novemberében, a 2020. évi költségvetés elfogadását 
elkövetően, 7 hónappal döntött úgy a Kormány, hogy az 500 millió Ft betervezett támogatást még 
sem adja meg a közösségi közlekedésre, ezt követően vált ismerté, hogy 2021. évre ugyancsak nem 
történik meg a közösségi közlekedés támogatása. Európa valamennyi nagyvárosában a három lábú 
támogatási rendszer van életben, jól működő modellt szüntettek meg egyik pillanatról a másikra.  
 
Bejelenti, hogy a sürgősségi előterjesztések következnek. 
 
 
1. sürgősségi napirend:  Javaslat a helyiségek bérletéről szóló 19/2011. (V.18.) számú 

önkormányzati rendelet módosítására 
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Az előterjesztés ismertetésére felkéri Prokaj Tamás 
ingatlanhasznosítási vezető urat. 
 
Prokaj Tamás: Jelen előterjesztés javaslatot tesz a helyiségek bérletéről szóló önkormányzati 
rendelet pontosítására, amely változás lehetővé teszi, hogy előzetes bérbeadói hozzájárulás, és erre 
vonatkozó külön megállapodás alapján a helyiség energiahatékonyságának növelését eredményező, 
bérlő által végzett beruházás, felújítás bérbeszámítás útján részben megtérítésre kerüljön. Ezen 
intézkedés célja az önkormányzat tulajdonában álló, és bérbeadás útján hasznosított vagy 
későbbiekben hasznosítható üzlethelyiségek bérlőinek támogatása, az őket terhelő jelenleg extrém 
magas, és várhatóan emelkedő, vagy magas szinten stabilizálódó rezsiárak hosszútávú csökkentését 
illetően. A jelenlegi rendkívül nehéz gazdasági helyzetben a rendelet módosítással remélhetőleg 
sikerül elkerülni az önkormányzati tulajdonú helyiségekben operáló vállalkozási tevékenységek 
felfüggesztését vagy megszüntetését, hozzájárulni az ingatlanok energetikai korszerűsítéséhez, 
növelve ezáltal az önkormányzat tulajdonában álló helyiségek forgalmi értékét. Jelen módosítás a 
bérlőket terhelő energiaköltségek csökkentése érdekében javaslatot tesz arra, hogy az 
önkormányzati helyiség bérlője az általa végzett energiahatékonyság növekedését eredményező 
beruházás, felújítás esetében a havonta esedékes bérleti díj legfeljebb 30%-ig, vagy amennyiben a 
bérbeszámítás elfogadott bruttó összege és az invesztíció bruttó összege a 3 éves bruttó bérleti díj 
összegét meghaladja, a havi bruttó bérleti díj 60%-ig váljon jogosulttá a bérbeszámításra. A 
bevezetni kívánt módosítás a bérlők által végrehajtandó energetikai beruházások önkormányzatok 
általi támogatásán túlmenően nagyban hozzájárul Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
Közgyűlése által elfogadott, a Miskolc Holding Zrt. 2022. évre vonatkozó ingatlangazdálkodási 
tervének a kitűzött célok szerinti megvalósításához.  
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Köszöni a tájékoztatást.  
Az előterjesztést véleményező bizottság álláspontjának ismertetését kéri. 
 
Bizottsági vélemény: 

• Jogi és Ügyrendi Bizottság: a rendeletmódosítást és a határozati javaslat elfogadását 
egyhangúlag támogatta.  

 
Varga Andrea Klára alpolgármester: A vitát megnyitja a napirend felett, hozzászólásra jelentkező 
képviselőknek adja meg a szót. 
 
A vitába hozzászólók: 
 
Kozma István Jánosné: Tanulmányozta ezt a rendeletmódosítást és arra a következtetésre jutott, 
hogy ez kifejezetten hátrányos a vállalkozóknak. Azok a vállalkozók, akik részt szeretnének venni 



ebben az energetikai beruházásban, egyes esetekben több százezer, esetleg millió forintos 
befektetést is eszközölhetnek. Nyilvánvaló, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező bérlemény 
értéke ezzel meg fog nőni, viszont azt olvasták a rendeletmódosításban, hogy a bérleti díj 30%-ának 
erejéig lehet jóváírni ebből a beruházási összegből, illetve, ha a 3 éves bérleti díj összegét 
meghaladja, akkor abban az esetben 60%-ot. Kérdése, ebben a nehéz gazdasági helyzetben miért 
nem engedik meg a vállalkozóknak, hogy 100%-ban leírhassák ezt a beruházási összeget. 
 
Szopkó Tibor alpolgármester: Szeretné kontextusba helyezni ezt az előterjesztést. Első 
alkalommal itt egy foglalkoztatási paktum ülésen merült fel egy ilyen típusú előterjesztésnek az 
igénye. A BOKIK-kal kezdtek tárgyalásokat annak érdekében, hogy megnézzék, mi az, amit 
felelősen tud vállalni az Önkormányzat ebben a helyzetben, annak érdekében, hogy ne kerüljenek 
bajba a bérlőik. A szakma egy 5 javaslatot tartalmazó javaslat-csomagot rakott le az asztalra, amint 
ezt végig elemezték, kiderült, hogy ez az egy javaslat az, amivel a kecske is jól tud lakni, és 
valamennyire a káposzta is megmarad, tehát ezt felelősen be tudja vállalni ezt az Önkormányzat. El 
lehet mondani összességében, hogy nagyobb mértékben számítják be az energetikai felújításokat, 
mint korábban. Tehát ez egy segítség, még akkor is, ha kicsi, de az. Azt is el lehet mondani, hogy 
pénzébe nem kerül az Önkormányzatnak, hiszen erre forrást nem szánnak. Végelszámolásnál 
persze többet számítanak be, tehát évek múlva mégiscsak rosszabbul jár az Önkormányzat, de 
felelősen ilyen mértékű segítséget tartanak célszerűnek. Sajnos azt látni kell, és ezzel is nagyon sokat 
foglalkoztak a szakmával, hogy az átlagos bérlői körben ez azért nem fog nagy segítséget jelenteni, 
mert maga a bérleti díj az átlagos költségmixben egyre kisebb szeletet képvisel. Összegzésképpen 
elmondja, hogy az átlagos vállalkozóknak az elszabaduló rezsi és a rendkívüli alapanyagárak mellett 
egyre kisebb költségarányt jelent a bérleti díj. Sajnos nem ez fogja őket kihúzni a csávából. Ennek 
ellenére őszintén bízik abban, hogy ezzel a rendelkezéssel érdemben mégiscsak tudnak 
néhányuknak segíteni. A céljuk az, hogy a teherbíró képességüknek megfelelően igyekezzenek 
segítséget nyújtani. A teherbíró képességük eddig tart ma. Ezért kéri azt, hogy a képviselők fogadják 
el az előterjesztett javaslatot, melynél jobbat a szakmával együttműködve sem tudtak tenni.  
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Megállapítja, hogy nincs több felszólalásra jelentkező 
képviselő, a vitát lezárja. Prokaj Tamás ingatlangazdálkodási vezetőt kéri, reagáljon a feltett 
kérdésre.  
 
Prokaj Tamás: Képviselő Asszonynak válaszul elmondja, hogy maga a beruházás, amit a bérlő 
végez az ingatlanon, az 100%-ban bérbe számítható, viszont a bérleti díjnak csak a 30 vagy a 60%-
ig kerül beszámolásra. Ettől több – úgy számolják –, hogy jelenleg az Önkormányzat likvid 
helyzetébe nem fér bele. 
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Megköszöni a választ. 
 
 
2. sürgősségi napirend:  Javaslat az M30 autópálya mentén található ingatlan 

résztulajdonának ingyenes átruházása tárgyában 
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Az előterjesztés ismertetésére felkéri Kurcsicsné dr. 
Zobolyák Ida osztályvezető asszonyt. 
 
Kurcsicsné dr. Zobolyák Ida: A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. képviseletében eljáró iroda 
kereste meg az Önkormányzatot azért, mert az újonnan átadott M30 Miskolc-Tornyosnémeti vonal 
mentén található 0910/10 hrsz.-ú ingatlan tekintetében az országos közút és a helyi közút ingatlan 
nyilvántartás szerinti elkülönítése vonatkozásában telekalakítási eljárás lefolytatása vált szükségessé. 



16 négyzetméter nagyságú terület térítésmentes tulajdonjogának átadása vált szükségessé a Magyar 
Állam javára.  
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Megköszöni a tájékoztatást.  
A napirend felett megnyitja a vitát. Megállapítja, hogy nincs hozzászólásra jelentkező, így a vitát 
lezárja. 
 
 
3. sürgősségi napirend:  Javaslat a Miskolc, Papszer utca 3. földszint/2.; földszint/3. és 

földszint/4. szám alatti ingatlanok együttes értékesítésére 
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Az előterjesztés ismertetésére ismét felkéri Prokaj Tamás 
ingatlanhasznosítási vezető urat. 
 
Prokaj Tamás: Az Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képezik a Miskolc I. kerület 8498/A/2 
helyrajzi számú, 63 m2 alapterületű, illetve a 8498/A/3 helyrajzi számú, 69 m2 alapterületű, valamint 
a 8498/A/4 helyrajzi számú, 38 m2 alapterületű, természetben a 3530 Miskolc, Papszer utca 3. 
földszintjén található „lakás” megnevezésű ingatlanok. Az ingatlanok Miskolc történelmi 
belvárosának peremén, a központtól mintegy 400 méterre helyezkednek el. A 8498 helyrajzi számú 
ingatlanon egy négylakásból és egy műhely besorolású albetétből álló társasház található, a többi 
albetét magántulajdonú. A felépítmény összességében gyenge műszaki állapotban van, teljes 
felújítása szükséges, mivel azok rossz műszaki állapota miatt csak néhány helyiséget lehet 
rendeltetésének megfelelően használni. Az albetétek minimális együttes eladási áraként a forgalmi 
értékbecslés szerinti bruttó 29.300.000,- Ft összeget javasolnak meghatározni. Mindezek alapján 
javaslatot tesznek arra, hogy az előterjesztésben foglalt ingatlanok nyílt, kétfordulós versenyeztetési 
eljárás során, az előterjesztés mellékleteit képező értékbecslésekben megállapított minimális eladási 
áron kerüljenek értékesítésre. 
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Megköszöni a tájékoztatást.  
A vitát megnyitja a napirend felett. Megállapítja, hogy nincs felszólalásra jelentkező képviselő, a 
vitát lezárja.  
 
 
4. sürgősségi napirend:  Javaslat a települési támogatás és az önkormányzat által 

nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
2/2015. (II.10.) önkormányzati rendelet módosítására és 
kapcsolódó döntés meghozatalára 

 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Az előterjesztéshez szeretne szóbeli kiegészítést nyújtani. 
Miskolc szociális és humán területért felelős alpolgármestereként rendkívül nehéz helyzet az, 
amelyben pillanatnyilag vannak, és amelyben mindenképpen próbáltak többféle lehetőséget és 
alternatívát áttekinteni, hogyan és milyen módon tudják biztosítani azt a támogatást, amelyet a 
Salkaházi Programban határoztak meg. Pillanatnyilag minden eszközt és lehetőséget meg kell 
ragadniuk annak érdekében, hogy ez a forrás biztosítható legyen. Neki is, mint Miskolc város 
vezetőjének kötelessége minden lehetőséget feltárni, ezért a mai napon Miskolc valamennyi 
országgyűlési képviselőjéhez forduló levelet készített el, amelyet most szeretne most felolvasni. 
Ennek felolvasása után kéri, hogy a képviselők is csatlakozzanak ehhez a kezdeményezéshez.  
 
„Tisztelt Országgyűlési Képviselő Asszony/Úr! 
Az elmúlt több mint két évben a koronavírus-járvány okozta nehézségekkel kellett szembenéznünk, 
most pedig talán az eddigieknél is nagyobb kihívás vár ránk. Az energiaárak brutális emelkedése 



Miskolcot is – mint minden hazai várost, települést – végveszélybe sodorta. Ennek ellenére Miskolc, 
lehetőségeihez mérten gondoskodik mindenkiről és mindenről, azért, hogy a város továbbra is 
működjön. Igyekszünk megvédeni minden munkahelyet, igyekszünk megvédeni minden céget, 
vállalatot és intézményt, amit csak lehet. Ehhez azonban határozott és kemény döntésekre van 
szükség. Döntenünk kell, hogy a túléléshez mi a legfontosabb Miskolc számára. Döntenünk kell, 
mert ilyen brutális energiaárak mellett minden egyszerre nem tartható fenn. Gulyás Gergely 
miniszter arra kérte az önkormányzatokat, hogy készítsenek takarékossági tervet arra vonatkozóan, 
hogy a helyhatóságok hogyan tudják biztosítani az alapellátásokat. A Kormány határozott kérése 
ugyanis az volt, az alapellátások – bölcsődei, óvodai, szociális, idősellátás – biztosítása az elsődleges 
feladat. Forráshiány esetén ezekhez – és csak ezekhez – biztosít forrást a kormányzat, ha biztosít. 
A Salkaházi Sára Miskolc Program nem kötelezően ellátandó feladata Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának, de fontos vállalása. Éppen ezért Veres Pál, Miskolc Megyei Jogú Város 
polgármestere Balla György miniszteri biztossal folytatott egyeztetésre nemcsak az alapellátások 
biztosítására készült tervezetet vitte, de a Salkaházi Sára Miskolc Program megmentéséhez is 
kormányzati támogatást kért. A városvezetésnek, a városnak ugyanis kiemelten fontos ez a 
Program, fontosak a szépkorú miskolciak. Amellett, hogy kormányzati segítséget kért a város a 
Program folytatásához, a városházi szakemberek – a területért felelős alpolgármesterének 
vezetésével – több vészforgató könyvet is kidolgoztak ezen támogatási forma megmentésére. Jelen 
pillanatban a városvezetés a kormányzat válaszára, szerepvállalására vár. Tény, ez minél később 
történik meg, annál kisebb az esélye annak, hogy ebben a válsághelyzetben Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzata ezen önként vállalt feladatát teljesíteni tudja. Arra kérem Önt, mint 
Miskolcért, a miskolciakért tenni akaró képviselőt, lobbizzon a miskolci szépkorúak érdekében! 
Kérem, segítse, hogy a város időseket támogató szociális programja életben maradhasson! 
Aláírásommal is kijelentem, hogy támogatását kérem a Salkaházi Program megőrzése érdekében.” 
Ezt a levelet ma aláírja, és elküldi valamennyi miskolci érintettségű országgyűlési képviselőnek. 
Tisztelettel arra kéri a képviselőket, hogy miközben tárgyalnak, ezt az aláírást tegyék meg a város 
időseinek érdekében. 
A sürgősségi előterjesztést véleményező bizottság álláspontjának ismertetését kéri. 
 
Bizottsági vélemény: 

• Jogi és Ügyrendi Bizottság: a rendelet módosítást és a határozati javaslat elfogadását 
többségi szavazással támogatta.  

 
Varga Andrea Klára alpolgármester: A vitát megnyitja a napirend felett. Hozzászólásra 
jelentkező képviselőknek adja meg a szót.  
 
A vitában hozzászólók: 
 
Dr. Kovács László: Természetesen nagy a szomorúsága, ezt el kell mondja. A miskolci 
nyugdíjasok helyzetét tekintve elmondja, október a nyugdíjasok hónapja, az idősek hónapja, így 
október vége felé egy borzasztó ajándékot kapnak a miskolci nyugdíjasok. Ez egyszerre mutatja a 
miskolci baloldali városvezetésnek azt a típusú érzéketlenségét, hogy a nyugdíjasoktól fogja ezt 
elvenni. Megjegyzi, nem vonva kétségbe az eredeti jó szándékot. A vitában biztosan el fogják 
mondani a baloldali városvezetés képviselői, hogy a szemét FIDESZ hozott 2014-ben egy döntést, 
hogy adjanak támogatást a nyugdíjasoknak, és milyen rossz volt ez, hogy megcsinálták. Az 
előterjesztéssel az a baj, hogy megszünteti a Salkaházi Sára Programot, amelyet már egyébként is 
kiheréltek. Azok a kulturális rendezvények, amik egyébként a FIDESZ-KDNP-s városvezetés 
idejében folyamatosan zajlottak, a mozi klubtól kezdve a színházlátogatáson keresztül a 
pótszilveszteren át, melyeket még tudna sorolni, azok gyakorlatilag mára teljesen megszűntek. Az 
előző Közgyűlésre a baloldali városvezetés be akart hozni egy anyagot, ami végül is tárgyalásra nem, 
de kiküldésre került. Abban elvettek volna durván 20 ezer miskolci nyugdíjastól azt a 13 ezer 



forintot, amit a baloldali városvezetés ígért be egyébként, és egy maradék 14500-nak jutott volna. 
A mostani előterjesztés arról szól, hogy senki, egy nyugdíjas sem fog kapni. Úgy gondolja, ez 
szégyen. Azon túlmenően, hogy ezt az ajándékot teszik le a miskolci nyugdíjasok asztalára, csak 
össze kell hasonlítani. A Magyar Kormány sincs könnyebb helyzetben, mint a Miskolci 
Önkormányzat, és a Magyar Kormány a nyugdíjasok támogatásáért mindent megtesz. Azon túl 
pedig, hogy ez mit jelent a nyugdíjasok számára, az előterjesztés még cinikus is. Ezt a kormányhoz 
való fordulást cinikusnak tekinti, de bárki, aki elgondolkozik rajta. Azt kéri a vezetés, hogy a 
kormány támogassa ezt? Igen, ez egy önként vállalt feladat, és arra kért támogatást a vezetés, hogy 
a Rocktoberfestet, ami egy magánrendezvény, így-úgy, amúgy, tagvállalaton keresztül, de cirka 30 
millióval támogassák. Arra nem kértek támogatást, pedig az is önként vállalt feladat, de megadták. 
Hangsúlyozza, ő nem szokott Dubajozni, de azt kell kérdeznie, hogy ahhoz kért a vezetés 
kormányzati támogatást, hogy elmenjenek? Ez cinikus! A nyugdíjasok támogatásához kormányzati 
támogatást kérnek, ezekhez pedig nem. Összességében ez szégyen! Ha a számoknál maradnak, igen, 
jelentős pénzösszegről van szó, de Kriza Ákos és a FIDESZ-es jobboldali városvezetés nem kért 
kormányzati támogatást akkor sem, és végig fenntartották. Amikor a választások jöttek, Mokrai 
Mihály az akkori ellenzék egyik képviselője már akkor bejelentette, hogy ezt a választásokat követő 
évben bárki legyen is Miskolc város vezetésében, meg fogják szüntetni. Hangsúlyozza, ez a program 
8 évig működött. 285 ezer forint volt a határ az elmúlt évig, ez az összeg volt az egy főre jutó 
nyugdíj vagy egyéb jövedelem, ami felett nem kaptak. Így 34551 támogatott volt 2021-ben, most 
ennyi embernek mondják azt, hogy nem. Elmondja, megérti a helyzetet, de hangsúlyozza, a Magyar 
Kormány nem kér Brüsszeltől pénzt arra, hogy a 13. havi nyugdíjat kifizesse a nyugdíjasoknak, de 
nem kér pénzt a nyugdíjkompenzációra, de a nyugdíjprémiumra sem. Ez az ajándék a miskolci 
nyugdíjasoknak – úgy gondolják – felér egy hadüzenettel. A miskolci FIDESZ és KDNP nevében 
azt is szeretné bejelenteni, hogy 2024-ben, ha visszajönnek, az első intézkedésük lesz, hogy a 
Salkaházi Sára Programot visszaállítsák, és a Salkaházi pénzeket természetesen ki fogják fizetni.  
 
Dr. Simon Gábor: Az elhangzottakhoz képest nem teljesen ez a helyzet. Ezen túl azt is szeretné 
mondani, hogy cinikusságot nem érez benne. Ismét fel kell idézni a Közgyűlés elején Szopkó Tibor 
alpolgármester úr prezentációját. A javaslat arról szól, hogy a városvezetés ugyan nagyon szeretné 
kifizetni a Salkaházi pénzeket a nyugdíjasok számára, azonban úgy tűnik a költségvetés helyzetét 
látva, hogy erre 2022-ben nincs lehetőség. Ez nem azt jelenti, hogy a program eltörlésre kerül, sem 
azt, hogy megszüntetésre kerül. Az a jogi és tényszerű helyzet, amit a képviselők tudnak, Kovács 
képviselő úr pedig rutinos képviselőnek számít, és pontosan tudja, hogy a Salkaházi Sára Program 
finanszírozását Miskolc Város Közgyűlése elfogadta, és a költségvetési rendelet részét képezi most 
is. Tehát ez az Önkormányzat gazdálkodásában egy betervezett kiadás. Miért foglal így állást a 
Velünk a Város Frakció? Azért, mert úgy tűnik a brutális energiaárak miatt, hogy ennek a 
kifizetésére nincs lehetőség. Jelen pillanatban abban kell dönteni, hogy a gázszámlát fizetik ki az 
óvodában vagy a bölcsődében, vagy pedig ezt a programot. Fájó döntés, de az irányítás néha fájó 
döntésekkel jár. Úgy döntöttek, hogy 2022-ben erre nincs lehetőség. De az a kormányzati tárgyalás, 
ami a gáz, áram és a távhődíj kompenzációját jelenti, hogyha Miskolc városa ezeket megkapja, akkor 
természetesen a költségvetési soron lévő összeg kifizethetővé válik abban a pillanatban. Ezért azt 
várják, hogy minél hamarabb mondjon valamit a kormányzat a kompenzációs igényre, amit Miskolc 
városa előterjesztett. Ha az energia vonatkozásában megkapják a kompenzációt, akkor ezt a sort 
2022. évre sem kell eltörölni, hanem úgy, ahogy a költségvetésben benne van, kifizethetővé válik. 
Ez a tényszerű és szomorú helyzet. Arról, hogy hogyan jutottak idáig, ma már sokat beszéltek. Fel 
tudja még egyszer idézni. Úgy jutottak idáig, hogy a FIDESZ 1000%-kal megemelte a távhő díját, 
hogy 700%-kal megemelte a gáznak az árát. Az intézmények, a bölcsődék, az óvodák, orvosi 
rendelők, szociális intézmények, az idősekkel foglalkozó bentlakásos intézményeknél a gázszámlát 
és távhőszámlát ki kell fizetni, ez élvez elsőrangú prioritást, utána jöhet minden más. Ez a mai 
napon szintén többször elhangzott.  
 



Borkuti László: Egy múlt századi kuplét idéz hasonlatként, hogy a miskolciak számára is világossá 
váljon, és megvilágítsa FIDESZ-es képviselőtársai minősíthetetlen cinikus viszonyulását a 
korosztályával kapcsolatos Salkaházi Program kapcsán. A múlt századi kuplé: budapesti villamos, 
padlóra köpni tilos, de én ezen röhögök, a plafonra felköpök, de azon nem röhögök, ha a nyakamba 
csöpög.” Miről is van szó? Amíg a Parlamentben a kormánypárt egy salátatörvényben burkoltan 
próbál menekülni az állami felelősség elől, addig a Miskolc kitartottjai azzal heccelődnek, hogy 
kivéreztetett önkormányzatok közül a kormány által legtisztességtelenebben kezelt 
önkormányzattól körülbelül fél milliárd forintot kisajtoljanak, mondván, hogy mindig, minden 
körülmények között a Salkaházi Program jár. Ismert, Polgármester Úr több körös kormányzati 
egyeztetés után sem tudta elérni, hogy az állam a nehéz helyzetbe kerülő önkormányzatok számára 
forrást biztosítson a nem önkormányzati feladatok közül az egyik legfontosabb területnek, a 
szociális ellátás biztonságos működéséhez. Elmondja, azért idézte a múlt századi kuplét, mert úgy 
tűnik, hogy a FIDESZ-esek felköptek a plafonra. Ismertetné azt, hogy mi van az Alaptörvényben 
leírva, hogy a nemzeti hitvallásként előírja, valljuk, az elesettek és a szegények megsegítésének 
kötelességét. Az Alaptörvény 19. cikkben megfogalmazzák, hogy Magyarország arra törekszik, hogy 
minden állampolgárnak szociális biztonságot nyújtson, anyaság, betegség, rokkantság, 
fogyatékosság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén, 
minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra jogosult. A FIDESZ kormány 
nemcsak a plafonra köp, hanem szembe köpi a Miskolcon rászoruló nyugdíjasokat, akik 
önhibájukon kívül kerültek, kerülnek bajba. Sokak előtt az öngyilkosság, mint egyetlen megoldás 
réme lebeg. Be kellene állniuk a sorba az MVM Next Földgáz ügyfélszolgálati irodája elé, az Arany 
János utcában, és meghallgatni azokat a védtelen nyugdíjasokat, akik mint görömbölyi és hejőcsabai 
nyugdíjasként elmondják, hogy 47 év ledolgozott év után most azzal néznek szembe, hogy 120-130 
ezer forintos nyugdíjból hogyan fizessék ki a 80-90 ezer forintra megnövekedett rezsidíjakat. Erre 
a FIDESZ gyáván a szociális törvény alapjainak képmutató változtatásával védekezne. A szociális 
törvény kimondaná többek között, ami most van a Parlament előtt, hogy az egyén biztonságáért 
elsősorban önmaga felelős, ha az egyén a szociális biztonságának megteremtésére önhibáján kívül 
nem képes, abban anyagi lehetőségei, szellemi képességei aranyában a hozzátartozó kötelessége 
segíteni. Ha az egyén megélhetése önmaga és a hozzátartozók által nem biztosítható, a lakóhely 
szerint települési önkormányzat gondoskodási kötelezettsége áll fenn. Az állami támogatásban 
részesülő karitatív szervezetek feladata a szociális biztonságban nem élők felkutatása, és erejükhöz 
mérten segítése. Ha az egyén szociális biztonsága mindezek ellenére nem teremhető meg, annak 
biztosítása az állam kötelezettsége. Arra szeretné csak felhívni a figyelmet, hogy ebben a 
salátatörvényben az állam, a FIDESZ kormány menekül. Menekülni próbál, itt pedig a helyi 
ellenzék a Testületben arra próbálja felhívni a figyelmet, hogy az ő korosztályának a Salkaházi 
Program milyen elvonással, vagy ki nem fizetése az idén milyen nehézségeket okoz majd. Kéri, 
gondolkozzanak el ezen. 
 
Molnár Péter: Salkaházi Sára Miskolc Program, élt 8 évet, a program létrehozva 2014-ben, dr. 
Kriza Ákos polgármestersége – Isten nyugtassa – FIDESZ-KDNP önkormányzása idején. A 
program megszüntetése 2022. Veres Pál és a miskolci baloldal, tehát a JOBBIK, DK, MSZP 
önkormányzása idején. Úgy gondolja, hogy a mai testületi ülésen, hogyha a baloldal megszavazza 
az előterjesztést, akkor az elmúlt 8 év legnagyobb szégyene fog megesni itt Miskolc városában. 
Ahogy Kovács képviselőtársa is elmondta, közel 35 ezer miskolci szépkorú kap most a miskolci 
baloldaltól egy jobbost. Akkor tervezi cserbenhagyni a miskolci nyugdíjasokat a miskolci baloldal, 
amikor a legnagyobb szükség lenne ezeknek a szépkorúaknak a segítségre, amikor közeledik a 
karácsony. Maximális szociális érzéketlenség mutatkozik a miskolci baloldal részéről. 2019-ben a 
Salkaházi Sára Plusz Programmal kampányoltak, azt ígérték, nemhogy megtartják ezt a programot, 
hanem tovább fejlesztik. Azt a programot, amivel kapcsolatban a FIDESZ-KDNP-t azzal vádolták 
2014-ben, hogy egy ócska kampányfogás. Nem az volt, mert 2014-ben újra győzött Miskolcon a 
FIDESZ-KDNP, és megtartották a programot. Úgy tűnik, hogy a baloldali képviselőtársai is 



hasznosnak tartották ezt a programot, mert nemcsak hogy megtartották, hanem azt ígérték, még 
fejlesztik is, Salkaházi Pluszt ígértek. Kérdése, hogy most jön a Salkaházi Mínusz, merthogy 
megszüntetik. A miskolci baloldaliak becsapják újra és újra a miskolciakat. Tényleg cinikus, hogy 
kompenzációt kérnek a kormánytól. Kompenzációt kérnek akkor, amikor a jelen vezetés 
folyamatosan szidja a kormányt, amikor felelőtlenül gazdálkodnak, és a Miskolc Holding Felügyelő 
Bizottság tagjainak a díját a duplájára emelik. Kompenzációt kérnek akkor, amikor felelőtlenül a 
miskolci geotermikus energiaellátást nemhogy tovább fejlesztik, hanem kiszállnak belőle, eladják az 
üzletrészt. Most milyen jó lenne, ha minél több geotermikus energiát használna fel a város, amit az 
előző vezetés idejében kezdtek el fejleszteni Miskolcon. Jelen vezetés felelőtlen, nagyon felelőtlen, 
a miskolci nyugdíjasokat egyszerűen cserben hagyják. Felmerül a kérdés, hogy mire fogják költeni 
azt a pénzt, amit ebben az idei költségvetésben ide szántak, a sportállásaik finanszírozására? Szégyen 
és gyalázat! 
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Elkezdődött a 2.0. Úgy látja, hogy ahol abbahagyták, némi 
lélegzetvétel után, most ezt folytatni fogják. Annyit szeretne elmondani, hogy őt cinizmussal 
vádolni meglehetősen cinikus hozzáállás egy olyan párt képviselőinek, akik kiherélik a szociális 
törvényt épp ezekben a percekben. Őt cinizmussal vádolni egy olyan párt képviselőinek, akik 
Brüsszelre mutogatnak, amikor az oktatás összeomlásáért kiálló pedagógusokat rúgnak ki, ez 
meglehetősen cinikus hozzáállás. Szakmaiatlansággal vádolni azért, mert megpróbálják 
megmenteni, amit csak lehet. Előterjesztéseket azért készítenek el, hogy a lehető legjobb megoldást 
megtalálják éppen a program megmentése érdekében, amely minél tovább haladnak, annál kevésbé 
megvalósítható, azt gondolja, hogy ez inkább arról szól, hogy ismét visszatértek a politikai adok-
kapok időszakára. 
 
Hollósy András: Egy pozitív hírrel szeretné kezdeni, hogy ne csak mindig a politikai adok-kapokba 
legyenek benne. A miskolci FIDESZ és a KDNP Frakció az idősek hónapjában, az elmúlt héten 
csaknem 1 millió forint értékben immunerősítő készítményeket adományozott. Bízik abban, hogy 
ezzel a felütéssel talán egy kicsit élét is veszik ennek a dolognak. Megjegyzi, a lényegen nem 
változtat, amit a képviselőtársai az imént el is mondtak, valóban egy olyan programról volt szó, ami 
több mint 30 ezer miskolci szépkorút érintett. Annak idején dr. Kriza Ákos polgármestersége 
idején, aki már sajnos nem lehet közöttük, a nevével fémjelzett olyan program volt, amiben 
megköszönték a miskolciaknak azt, hogy ezt a várost felépítették a háború után. Egy jelképes 
gesztus volt annak érdekében, hogy milyen sokat tettek. Ezért is értetlenül állnak a döntés előtt. 
Nyilván nehéz helyzet van, de ettől függetlenül több mint 30 ezer emberről van szó, és adott 
esetben ebben kisnyugdíjasok is ugyanúgy benne vannak, mint esetleg a tehetősebbek, 
hangsúlyozza, nem ez volt a szempont elsődlegesen, amikor ezt megalkották. Ezen túlmenően volt 
egy rendkívüli közgyűlési javaslatuk is azzal kapcsolatban, hogy megvédjék a Salkaházi Sára 
Programot. Jelen pillanatban nem látják, hogy ebben bármifajta fogékonyság lenne a városvezetés 
részéről. Azt mondják, nem aláírásgyűjtésekkel, aláírásokkal kellene ezt a programot adott esetben 
megmenteni, hanem tényleges munkával. A FIDESZ-KDNP Frakció eddig is kimutatta azt, hogy 
együttműködő partnere kíván lenni az idős programban, mint ahogy ezt az elmúlt heti jótékonysági 
felajánlásuk is jól mutatja. Azt kérik Alpolgármester Asszonytól, hogy vizsgáljanak meg minden 
lehetőséget annak érdekében, hogy ezt a programot valamilyen formában meg tudják menteni.  
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Válasza, hogy ezt csinálják. 
 
Barta Gábor: 2014-ben a FIDESZ-KDNP-s városvezetés azzal a céllal hozta létre a Salkaházi 
Programot, hogy ezzel is elismerje azokat, akik egy életen keresztül dolgoztak Miskolcért, az 
országért, és miskolci polgárok. Szociális érzéketlenségről tesz tanúbizonyságot a baloldali 
városvezetés, hogy pont most veszik el nyugdíjasoktól ezt a járadékot, amikor válságok sújtanak és 
hibás döntések garmadája miatt még nehezebbé válik az élet a városban. A miskolci nyugdíjasok 



megérdemlik azt a 12 ezer forintot, amit most a vezetés elvesz tőlük. Megígérheti, hogyha újra a 
FIDESZ-KDNP fogja vezetni a várost, azonnal visszaállítják a Salkaházi Programot, és a 
nyugdíjasok meg fogják kapni a nekik járó juttatásokat. Vádaskodások, személyeskedések, egymásra 
mutogatás, államra mutogatás, FIDESZ-ezés, a tények figyelmen kívül hagyása. Ez a miskolci 
baloldali városvezetés? Konstruktív munka, megoldás van? Felteszi a kérdést, hogy tudják-e mi a 
keresztény ember legnagyobb bűne? Nem tudják, mert jelentős részük nem keresztény. A kétségbe 
esés, és ha a baloldaliak kétségbe vannak esve, és azért nem néznek se embert, se Istent, se városi 
érdeket, csakhogy másra tudják hárítani a felelősséget, és elmeneküljenek annak következményei 
elől.  
 
Deák-Bárdos Mihály: Nem akarja szaporítani a szót a Salkaházi Programmal kapcsolatban, de azt 
mindenképpen ismét el szeretné mondani, hogy jelen vezetés a 2019-es választási kampányban 
rátelepedett magára a programra, és megígérték, hogy tovább folytatják Salkaházi Plusz néven. 
Kérdése, hogy ez most Salkaházi Plusz vagy Salkaházi Mínusz? Másik kérdése, hogy a 2022. 
szeptember 29-i Közgyűlésre benyújtott, majd visszavont előterjesztésben pedig az szerepelt, hogy 
alanyi jogon járó minden 65 év feletti miskolci szépkorúnak járó juttatást segély alapú formában 
kívánják tovább működtetni. A mostani előterjesztésben viszont az szerepel, hogy a központi 
költségvetés támogatásától teszik függővé a támogatások kifizetését. Elutasítják, hogy elvegyék a 
több mint 30 ezer, pontosan 34551 fő szépkorútól a nekik járó támogatást ebben az embert próbáló 
időben. Olyan rétegről beszélnek, akinek minden fillér számít, és annak idején felépítették ezt a 
várost. Azt pedig vérlázítónak tartják, hogy politikai ügyet kreálnak a támogatás kifizetéséből. 
Kérdése, a kormány a brüsszeli pénzekhez köti a 13. havi nyugdíj és a nyugdíj prémium kifizetését? 
Megjegyzi, a kérdés költői volt. 
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Válaszul elmondja, politikai ügyet az kreál ebből a témából, 
aki hangulatkeltésre, politikai szlogenek hangoztatására használja fel a kérdést úgy, hogy figyelmen 
kívül hagyja a környezeti feltételeket, azt a gazdasági helyzetet, amibe a város került. 
 
Szopkó Tibor alpolgármester: Az egyén szociális biztonságáért önmaga felelős. Ezt vitatja, 
szerinte ez nem így van, de Borkuti képviselőtársa nagyon helyesen hivatkozta meg, hogy ezzel 
kapcsolatban éppen tegnap éjszaka folytattak le az Országgyűlésben egy vitát. Vitatja még akkor, 
még ha a FIDESZ-KDNP-s képviselők nyilván elmondják még a későbbi hozzászólásaikban azt, 
hogy a miskolci nyugdíjasoknak gyomrost ad a vezetés, nem tisztelik a szépkorúakat, mindenféle 
megalapozatlan félinformációkra hivatkozva elmondják a saját dolgaikat. Valójában az a baj, hogy 
a legtöbb miskolci nyugdíjasnak – de ne legyen igaza – sokkal jobban fog fájni a kenyérár változása, 
meg általában véve az élelmiszerár változása, sokkal jobban fog fájni a rezsi változása és a nyugdíjak 
vásárlóerejének a csökkenése. Ez a probléma! Ezzel nem szavazatokat akar szerezni, nem az a 
lényeg ebben, hogy a kormány csinálja vagy az önkormányzat. Ha tényleg odafordulnak a 
nyugdíjasok irányába, akkor az a probléma, hogy mindez sokkal nagyobb terhet fog rájuk róni. 
Főleg ha azt nézik, hogy a miskolci vezetés éppen hogyan próbálja megmenteni a Salkaházi 
Programot. Kérdése, hogy az ellenzéki képviselők nem figyeltek az elején, nem látják, hogy milyen 
gazdasági környezetben próbálja a vezetés ezt megtenni. Nem arra vár, hogy ezek a tények 
befolyásolják az elképzelésüket vagy az eredeti érvrendszerüket a téma kapcsán. Kéri, őszintén 
gondoljanak bele, úgy vélik, hogy a miskolci vezetés nem szeretné megmenteni a Salkaházit? 
Válasza, hogy igen, nemcsak hogy szeretnék megmenteni, hanem olyan időszakra készülnek, ahol 
Salkaházi Sárák vagy a Kalkuttai Teréz Anyák igencsak elkelnének, nemcsak Magyarországon, 
hanem valószínűleg az egész világban. Szociális társadalmi nehézségek fogják jellemezni a 
következő hónapokat. A miskolci vezetés igyekszik megmenteni ezt a programot, de láthatja 
mindenki, hogy milyen körülményrendszerben teszik ezt.  
Barta képviselőtársának címezi szavait, kikéri magának a keresztényi mivoltukra való megjegyzését. 
Nem tartozik ezzel kapcsolatba elszámolással. Elmondja, egy rendkívül mélyen hívő, istenfélő, a 



vallását gyakorló ember, de ez had maradjon a magánügye. Nem gondolja, hogy ennek a kérdésnek 
itt a Közgyűlés előtt kellene szerepelnie.  
 
Erdei Sándor Zsolt: Elmondja, hogy haragszik a FIDESZ-KDNP-s képviselőkre. Kéri, árulják el, 
hogy milyen volt képviselőnek lenni 2019. előtt, amikor a képviselőknek gyakorlatilag mindenre 
volt keretük, és bármit tudtak volna fejleszteni, tudtak volna javítani, akár az idősek helyzetén is. 
Amikor Orbán Viktor lejött néha megsimogatni őket, és minden rendben volt ezzel. Kellemesek 
ezek az emlékek? Jelen vezetés csak elvonásokat és megszorításokat kap, járványt és válságot. Nincs 
esélyük nagyobb volumenű fejlesztésekre sajnos. Az előző vezetésnek a konszolidáció után megvolt 
az esélye, hogy tiszta lappal indítsák a város költségvetését, de még a hiteleket se voltak képesek 
rendezni. Kéri mondják meg, hogy milyen konstruktív építő jellegű javaslatuk van Miskolc 
csődjének elkerülésére. Ha már itt sajnos nem a „törpe Putyin” szülőfaluja van, mert tudható, hogy 
Felcsúton 6 milliárd 370 millió forintért építetett a Mészáros Lőrinc klán egy iskolát, ami kapott 
még a központi költségvetésből 264 millió forintért berendezési tárgyakat is. Tehát egy 1800 lakosú 
faluban 600 gyermekre tervezték ezt az iskolát, miközben máshol – többek között itt is – lassan 
nincs pénz fűteni és élelmezni a gyermekeket, és az iskola is rájuk dől. A FIDESZ-nek fontosak 
most a nyugdíjasok, de miért csak választási időszakban szokott ez így lenni, miért akkor osztják a 
tízezreseket, miért akkor hordják a csírás krumplit? A nyugdíjasokat támogatták a választás előtt, 
de most háromszorosan veszik tőlük vissza: a boltokban, a rezsi számlákban és a magánorvosi 
rendelőkben. A Salkaházi Programot meg kell menteni, ebben egyetértenek, az idős emberek 
támogatása kiemelten fontos. De sajnos, mint említette, az ellenzéki képviselőknek – most nincs az 
– a nyugdíjasok különösen választási időszakban fontosak. Olyankor osztogatnak, ígérnek, 
utaztatnak, közpénzből elsősorban, tehát a nyugdíjasok saját pénzéért. A szavazataikért cserébe 
ígérnek fűt, fát, bár utóbbinak most még hasznát is vennék, de a FIDESZ azzal hálálja meg, hogy 
elveszik tőlük a város ellehetetlenítésével, kivéreztetésével a mindennapi megélhetés biztonságát a 
FIDESZ-es és nem FIDESZ-es nyugdíjasoktól egyaránt.  
 
Cseléné Figula Edina: Úgy gondolja, hogy mindenki tájékozott ma a pedagógusok helyzetével, 
béremelést és egyéb, az oktatást könnyítő intézkedéseket kérnek. Idézne a Magyarország Kormánya 
oldalán található cikkből: ha létrejön a megállapodás az Európai Bizottsággal, eddig nem látott 
mértékű béremelést kapnak a pedagógusok. Mondta Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a 
Kormányinfón. A megállapodással 2025-re elérhető az a cél, hogy a diplomás átlagbér 80%-át 
keressék a pedagógusok, amennyiben az Európai Unióval sikerül megállapodni, már január 1-jén 
megvalósulhat az eddig tervezett 10% helyett egy közel 21%-os emelés. Így abban bíznak, hogy 
létrejön egy megállapodás a kormánnyal, nekik is létrejöhet egy megállapodás a kormánnyal, és ha 
az nem veszélyezteti a kötelezően ellátandó feladatot, tehát biztosítva lesz az óvoda és bölcsőde 
fűtése, akkor nem 80%-ban, de teljesen visszaállíthatják a Salkaházi Programot, nemcsak 2024-ben. 
 
Bajusz Gábor: A vezetés ismét javaslatokat vár tőlük, most mondana egyet. A spórolást ne a 
nyugdíjasokon kezdjék. Amióta jelen vezetés vezeti a várost, mindenen spórolnak, spórolnak a 
tömegközlekedésen, nem járnak a buszok. Spórolnak a nyugdíjasokon, nem akarják odaadni a jogos 
Salkaházi Programban megállapított összeget. Egy valamin nem spórolnak, ez pedig saját maguk. 
Nem spórolnak a dubaji úton, sem a luxus kisbuszon, sem egyéb más rendezvények támogatásán. 
Azt szeretné kérni, hogy fordítsák meg ezt a sorrendet, magukon kezdjenek el spórolni, mert ez a 
megoldás kulcsa, ez az első lépés. Még egy javaslata van. Erdei Sándor képviselőtársa a közösségi 
média kapcsán tett megjegyzést. Elmondja, látott egy fotót a közösségi médiában, ahol Erdei 
képviselő úr egy nagyon jó barátjával, Gyurcsány Ferenccel szelfizget. Azt szeretné javasolni, hogy 
beszéljen a barátjával és mondja meg neki, hogy ne azon kampányoljanak Brüsszelben, hogy 
Magyarország ne kapja meg a forrásokat, és ne azzal kampányoljanak Brüsszelben, hogy a háborút 
tovább szítsák, hanem törekedjenek a békére. Ezt az üzenetet adja át Képviselő Úr a barátjának. 
 



Kozma Istvánné: Abban mindannyian egyetértenek, hogy rendkívül népszerű volt a Salkaházi 
Program, nagyon örültek a szépkorúak a rendezvényeknek, tömegesen vettek részt rajta. Az év ezen 
részében pedig már nagy szeretettel várták azt a 10 ezer forintot. Nem telik el úgy nap, hogy a 
választókörzetében közlekedve ne állítsák meg a nyugdíjasok, hogy mikor fogják ezt a pénzt 
megkapni. Erre csak azt tudja válaszolni, hogy nem tud időpontot mondani, valószínű soha. Azt el 
tudta nekik mondani, hogy 2024-ben, ha a városvezetés újra FIDESZ-KDNP-s lesz, akkor meg 
fogják kapni. Képviselő Úr az előbb azt mondta, hogy 120 ezer forintos nyugdíj …, azt Képviselő 
Úr is tudja, hogy a nyugdíjszámítás a befizetett járulékok alapján történik, felesleges itt hangulatot 
kelteni.  
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Megjegyzi, a hangulatkeltésnek különböző szintjei vannak. 
 
Gazdusné Pankucsi Katalin: Szopkó Tibor alpolgármester úr említette az előbb, hogy fájdalmas 
lesz majd a nyugdíjasoknak a kenyér árának az emelése, a gázszámlának a kifizetése. Kiemeli, 
pontosan ezért lenne indokolt az, hogy megkapják a Salkaházis pénzt a nyugdíjasok. A nyugdíj 
rendezésével kapcsolatban szeretné elmondani, hogy a vezetés mindig a FIDESZ-re mutogat, de 
ne felejtsék el azt, hogy 2002-től 2010-ig a baloldali kormány volt hatalmon, lett volna idejük 
rendezni a nyugdíjasok nyugdíját, de nem történt meg. Most a legegyszerűbb az, hogy 
visszamutogatnak a FIDESZ-re, hogy milyen gonosz, mert elvette tőlük. Azt gondolja, hogy a 
Salkaházi Sára Program az egy nagyon jó dolog, nagyon várják a nyugdíjasok év vége felé, amikor 
majd valóban megjelennek a fűtési számlák.  
 
Fodor Zoltán: A tőle jobbra lévő képviselőtársai valamennyien úgy kezdték a mondandójukat, 
hogy ebben a nehéz helyzetben ez a csúnya városvezetés pont most veszi el a Salkaházi Programot. 
Arról azonban egy szót nem ejtenek, hogy ami indokolás elhangzott, azért a FIDESZ-KDNP-s 
képviselők a felelősek. Abszolút cinizmusnak tartja, és felháborító, hogy nem a megoldáson 
gondolkodnak, hanem immunerősítő Béres Cseppeket osztogatnak akár a nyugdíjasoknak is. Azt 
gondolja, úgy néz ki ez a dolog, mintha nem adna valakinek enni, csak szalvétát, hogy törölje meg 
a száját. Nem tud mit mondani, nagyon sajnálja, hogy ez a dolog ilyen irányba ment el. Fehéren 
feketén el lett mondva, hogy nincs megszüntetve, azonban most nincs rá fedezet. Mindenki 
elmondta itt, hogy miért nem, és amennyiben azzal jön vissza Polgármester Úr a minisztertől, hogy 
pozitív a válasz, akkor minden visszaáll az eredeti állapotba, majd jövőre folytatják. El lett mondva 
fehéren feketén, hogy vagy a gyerekeknek lesz étel és fűtés az óvodában, bölcsődében, és ellátják 
az otthonban lévő nyugdíjasokat. Egyszerűen ennyi pénz van rá. A nincsből nem lehet valamit 
csinálni. Sajnálja, hogy idáig fajult a dolog. Nagyjából semmi értelme nincs annak, amit az ellenzéki 
képviselőtársai elmondanak.  
 
Szarka Dénes: Az előző városvezetések idején, többek között éppen azért is sikerült eladósítani 
Miskolcot, hogy a Salkaházit ki tudják fizetni. Ezzel természetesen nem vitatják azt, hogy a miskolci 
nyugdíjasok ezt megérdemlik. Nem vitatják azt sem, amit a FIDESZ-es képviselők már beismertek 
akkor ezzel a döntéssel, vagyis az állam, a kormány nem képes a nyugdíjasok tisztességes ellátására. 
Ezt a mostani városvezetés látta már akkor is, most pedig sajnos még nagyobb méreteket ölt, még 
nagyobb problémát jelent. A FIDESZ-KDNP már akkor is elismerte, hogy a kifeszített helyzetben 
lévő önkormányzatoknak szükséges beszállnia ebbe a munkába, segítenie az államot ebben. Ez a 
helyzet azonban most még rosszabbá vált, az önkormányzatok tragikus helyzetben vannak, és a 
nyugdíjasok is, mint ahogy mindenki, érzik a jelenlegi válság hatását. A vezetés nemhogy elismeri 
és elfogadja azt, hogy egyébként a nyugdíjasok megérdemlik Miskolcon a Salkaházi támogatást, de 
miután a FIDESZ kormány politikája már 2019-ben is világosan láthatóvá tette, hogy egyre 
nehezebb lesz a megélhetés, ezért emelték is a Salkaházi támogatás összegét, ahogy azt megígérték 
2019-ben. Emelték 2020-ban és 2021-ben, összesen körülbelül 100 millió forint pluszt fizetett ki 
Miskolc a szépkorúaknak úgy, hogy látható most milyen helyzetben vannak. Megjegyzi, a COVID 



idején sem volt rózsás a helyzet. Szóba került az is, hogy mi volt a helyzet szeptemberben, amikor 
már látták, hogy nagy a probléma. Október 1-jén szembesültek azzal, gyakorlatilag egy előző napi 
döntéssel adta a magyarok tudtára a kormány, különösen az önkormányzatoknak, hogy tízszeres 
lesz a távhő ára az előző napihoz képest. Hangsúlyozza, szeptemberben ezt a gyomrost még nem 
kapták meg az önkormányzatok. Utána azonban világossá vált, hogy ebben a helyzetben drasztikus 
döntéseket kell hozni. Világossá vált továbbá a matematika is, hogy már az alapfeladatok ellátása is 
óriási nehézségekbe ütközik októbertől kezdve, az önként vállalt feladatokra pedig nem marad 
forrás, ha az önkormányzat a kötelező feladatait ellátja. Ebben a helyzetben természetes, hogy 
minden önkormányzat a kormányhoz fordul, hiszen a kormány az, amely meghatározza, hogy az 
önkormányzat milyen saját bevételekből gazdálkodhat, és milyen módon tudja őket segíteni. 
Nyilván nem arra a segítségre gondol, hogy az önkormányzat saját bevételeit az elmúlt években 
folyamatosan elvette, elvonta a kormányzat. A kormány üzenete is világos volt azonban, ugyanúgy, 
mint a matematika. Az önként vállalt feladatokra nincs segítség. A kormány üzenete világos, a 
támogatást Miskolc nem fizetheti ki. Ez a kormány üzenete, és a vezetés ebben vár továbbra is 
segítséget. Itt korábban elhangzott, hogy Miskolc milyen színvonaltalan kérésekkel áll elő a 
kormány felé. Elmondja, az egyik ilyen kérés az, hogy a Salkaházi támogatást ki tudják fizetni a 
miskolciaknak. Hangsúlyozza, nincs szó arról, hogy a támogatási forma megszűnne, vagy a 
programok megszűnnének. Egyszerűen arról van szó, hogy a jelenlegi környezetben nincs lehetőség 
kifizetni. Mindemellett a nincsből is, a Gondoskodó Miskolc Program keretén belül a teljesség 
igénye nélkül elmondja, Led csere programot indított a város, a MIVÍZ Kft. elengedte a kamatokat 
mindazoknak, akik rendezik a tartozásukat december 31-ig, szociális tűzifa osztás lesz, energetikai 
tanácsadást szervezett az Önkormányzat. Hangsúlyozza, az Önkormányzat minden erejével 
továbbra is próbál segíteni mindenkinek, aki a gazdasági válság és a kormány elhibázott politikája 
miatt nehéz helyzetbe kerül. 
 
Soós Attila: Első mondatként, azt gondolja le kell szögezni, hogy amit a városvezető koalíció 
megszólaló képviselői megpróbálnak elhitetni mindenkivel, hogy a Salkaházi Program 
megszüntetését kötelezővé tette a Magyar Állam, a kormány, ilyen nincs. Ezt rakják rendbe, hogy 
ilyet a Magyar Állam soha nem mondott, ilyet a kormány képviselői részéről soha senki nem 
mondott, hogy kötelező megszüntetni a Salkaházi Programot. A másik, látszik, hogy a városvezető 
koalícióban is bizonytalanság van, néha választási fogásnak hajlamosak minősíteni a Salkaházi 
Programot, noha átvették. Azt gondolja, hogy miután évekig közmegelégedésre és sikerrel 
működött, választási fogásról beszélni nemhogy szakmaiatlanság, hanem butaság is, mert aki ezt 
mondja, az mintha nem ebben a városban élne. Az is tényszerűen igaz, hogy jó lett volna, hogyha 
Fodor Zoltán képviselőtársa most is elkezd kiabálni, hogy „hol a lóvé”. Nyilván kapóra jön, és 
nagyon szomorú mindannyiuk szempontjából az energiaválság, de azért helyre kell rakni dolgokat. 
Három éve a mostani vezetés mindig talál indokot arra, hogy valami miért nem megy. Kicsit olyan 
ez, mint amikor a kisdiák mindig hazamegy az elégtelenekkel, és mindig van valami magyarázat, 
hogy miért kapta. A probléma egyrészt az, hogy mindig, ha valaki elégtelent hoz haza, akkor 
onnantól kezdve egyrészt nehezen lehet elhinni, hogy mindig más a hibás, másrészt – és ez az 
alapprobléma – mondják ki, a szó eredeti értelmében buta is marad, mert nem tanul semmit. Ez 
most egy kicsit erre emlékezteti. Tényleg kapóra jön az energiaválság, de egyébként itt három év 
alatt semmi nem történt, a Salkaházi Program ügyében sem. Ott is csúsztattak egyébként, mert már 
az első évben is 10% emelést ígértek, amit természetesen nem adtak meg, csak a második évtől ezt 
az egészet. Megjegyzi, ez nem meglepő, mert a vezetés olvasatában úgy látszik, az igazságnak sok 
oldala van. Az, hogy három év alatt jutott el a vezetés odáig, hogy most éppen egy olyan nyakatekert 
rendeletmódosítást alkotnak, hogy majd akkor kifizetik a saját rendeletük által vállalt juttatást, ami 
alanyi jogon jár és nem segély, mert ezt a miskolciak és nyugdíjasok megérdemlik, mert ezt a várost 
építették, hogy majd ha a Magyar Állam kifizeti. Valamiért azt gyanítja, hogyha erre majd sor kerül 
– és reméli, hogy minél hamarabb így lesz –, akkor nem lesz ott a levélben az, hogy egyébként ezt 
a Salkaházi Programot a továbbiakban a Magyar Állam finanszírozta. Erre azért hívja fel a figyelmet, 



hiszen a határozati javaslatban benne van, hogy akkor van pénz, ha a Magyar Állam ad. Ez már 
önmagában cinikus, innentől kezdve úgy gondolja, hogy a köszönőlevélben reméli ott lesz, hogy a 
forrást nem a vezetés, mert béna volt, hanem a Magyar Állam biztosította. Zárszóként egy 
mondatot szeretne, ami már ugyan elhangzott, csak szeretné megerősíteni, hogyha a választók 
bizalmából úgy alakul, hogy újra a FIDESZ-KDNP kap Miskolcon városvezetésre mandátumot, 
akkor az első intézkedés lesz az, hogy visszaállítják a Salkaházi Programot.  
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Szeretné tájékoztatni Képviselő Urat, hogy a választókkal 
ők is rendszeresen találkoznak. Elmondja, találkozik például azokkal a szülőkkel, akikkel arról 
beszélgetnek, hogyan tudják biztosítani a gyerekeknek a biztonságos óvodai ellátását. Találkozik 
nyugdíjasokkal, akikkel arról beszélget kijövet a boltból, hogy mennyire elég a nyugdíj. Van 
közöttük olyan, aki maga kérdezte meg, hogy a Salkaházi Program összességében mennyi pénzt 
jelent. Elmondja, az, ami egyéni szinten 13 ezer forint, az összvárosi szinten közel fél milliárd forint. 
Amikor arról van szó, hogy az unokájának a fűtése biztosítva van-e az óvodában, vagy hogy 
megkapja-e ezt a 13 ezer forintot, akkor nagyon sokan önként, anélkül, hogy erről szó lett volna, 
azt mondták, hogy szívesebben fordítanák ezt a pénzt erre. Nem szeretné, ha erre fordítanák ezeket 
az összegeket, azt szeretné, ha a város működőképessége fennállna, és mindenki megkaphatná 
azokat a szükséges támogatásokat, amelyek a túléléshez szükségesek. Azonban az 50 ezer forintos 
rezsiszámlában sajnos ez a 13 ezer forint sem lesz jelentős, még akkor sem, hogyha ki tudják fizetni 
majd, ha rendeződnek a viszonyok. Végtelenül sajnálja, hogy ezt a problémát ilyen szintre 
degradálják, hogy politikai adok-kapokot csinálnak belőle, de ez már csak ennek a műfajnak a 
sajátossága.  
 
Bazin Levente: Elmondja, odaadta az ívet, amit Alpolgármester Asszony szánt a Közgyűlés 
tagjainak, hogy most tudnak tenni a miskolciakért, de úgy látja, hogy Soós Attila úr ledobja a 
miskolciaknak szánt ívet. Azt reméli, meg fogja írni a Boon, hogy eldobta a Salkaházi Program 
aláírásgyűjtő támogatását. Úgy látja kijelenthetik, hogy a FIDESZ-es képviselők nem támogatják a 
Salkaházi Sára Program folytatását. Ez döbbenetes egyébként, mert ők indították el. Úgy látszik, 
most el is akarják törölni. Gondolja erről majd a Boon-on olvashatnak részletesen, hogy ennyit ért 
nekik ez. Képviselő Úr azt is mondta, hogy egyes jár bizonyos dolgokért. Egyes járhat azért, mert 
mondjuk a kormány drasztikusan megemelte, rendeleti kormányzással közvetlenül Orbán Viktor 
az energiaárakat, indokolatlanul. Képviselő Úr azt mondta, hogy Magyarország Kormányának a 
felelőssége korlátozott. Megjegyzi, Pokorni Zoltán és Gulyás Gergely több sajtótájékoztatón, 
Kormányinfón elmondta, hogy Magyarország Kormányának a felelőssége az önkormányzatokra is 
kiterjed. Tehát most megint szembe mennek valószínű a kormányzati FIDESZ-es 
kommunikációval, kéri, kísérjék részletesebben figyelemmel a pártcsaládjukban megjelenő híreket. 
Szeretné azzal folytatni, hogy ha pártja kormányon lenne, valószínűleg ez nem fordulna elő. 27% 
ennek a megemelt energiaárnak az adója, ami a világon egyedülállóan magas. A legmagasabb áfa az 
energiaárakban jelenleg Spanyolországban van, 7%. Kijavítja, Németországban. Mond ő is egy 
tippet. Lengyelországban jobboldali kormány van, a két kormányfő elég jó viszonyt ápol, a 
kormánytagok már kevésbé. Ott azt mondta a Lengyel Kormány, hogy az óvodák, iskolák, 
kórházak, idősotthonok, önkormányzatok, kisvállalkozások tekintetében a megemelkedett 
rezsiszámlák különbözetét kifizeti a kormány. Hangsúlyozza, egy jobboldali kormányfő mondta 
ezt. Kijelenti, hogy a FIDESZ-KDNP semmit nem tett egyelőre. Vagyis nem igaz, megemelték az 
energiaárakat a világpiaci árakhoz képest jóval magasabb szintre. Megemelték az inflációval 
mindennek az árát, 1000 forint egy kiló kenyér. Majd eljönnek Miskolc Város Közgyűlésébe, és 
kérik, hogy a Salkaházi Programot emeljék meg és folytassák. Elmondja, hogy nem pártja van 
kormányon, noha nagyon szeretnék, sajnálja, hogy a FIDESZ-KDNP szeretne ezzel a 
hagyománnyal szakítani, és ledobták az ívet. Bízik abban, hogy frakciótársai, a vezetés fog tudni 
tenni annak érdekében, hogy ez folytatódjon, annak ellenére, hogy a FIDESZ Frakció nem 
támogatja a Salkaházi Programot.  



 
Dr. Kovács László: Nehéz erre reagálni. A konstruktív együttműködésnek az is akadálya, ha 
valakik eleve arrogánsan és kihívóan viselkednek, amire nem nagyon lehet választ adni. Ha 
szándékosan provokálnak valakit, és utána számon kérnek rajta bármit, akkor az elgondolkodtatja 
az illetőt. Talán Alpolgármester Asszony véleménye van legközelebb ahhoz, ami tárgyalási alapot 
képezhet szerinte. Alpolgármester Asszony is mondta, a politika sajnos ilyen, mert aki politikára 
adta a fejét, annak számolnia kell vele, hogy ezekbe előbb utóbb belemegy. Az más kérdés, hogy 
valaki ezt a saját vérmérséklete és impulzivitása alapján hogyan éli meg és reagálja le, de attól még, 
aki ebbe az utcába bement, annak tudnia kell, hogy nem fog tudni kijönni. Lehet méltósággal, de 
lehet arrogánsan is viselni. Amiről most azonban szó van, az az idei Salkaházi Sára pénz kifizetése 
vagy ki nem fizetése. Megérti, hogy a városvezető koalíció képviselői nagyon nehéz helyzetben 
voltak, és persze össze-vissza beszéltek mindenről, összemosták a dolgokat. Majdnem kiderült, 
hogy az a baj, azért kell elvenni, mert a FIDESZ hozta, az a hibás. Ez azonban a politikának a része. 
Amiről igazában szó van, az az, hogy szerinte a várost vezető baloldali koalíciónak a helyében 
ilyenkor egyet lehetne mondani, hogy bocsánatot kérnek, felteszik a kezüket, nem tudtak más 
megoldást találni. Az, hogy a másik oldal mit gondol róla, azt lehet kritizálni, de ezt a döntést a 
vezetés hozta meg. Ezt megint csak hazugságnak tudja minősíteni, amikor azt mondja valamelyik 
képviselő, hogy a kormány nem engedi, hogy adják ezt a pénzt. Hangsúlyozza, még az előterjesztés 
tartalmi összefoglalója sem engedi meg magának ezt. Azt írja le az anyag, hogy az előzetes 
tárgyalások során, a Balla György miniszteri biztos által koordinált megbeszélések során, aki felhívta 
a figyelmet arra, hogy amennyiben a kötelezően ellátandó feladatok ellátását veszélyeztetik, akkor 
el kell gondolkodni annak a kifizetését. Senki nem mondta a városvezetésnek, hogy nem fizethetik 
ki. Az egy más kérdés, hogy ki milyen filozófiát tesz hozzá. Frakciója azt mondja, ők arra törekedtek 
volna mindenféleképpen, hogyan lehet mégis megtartani, akár a felét kifizetni, vagy valamit 
megtenni. Elmondja, a vezetés másképp gondolta. Ezzel lehet politikailag vitatkozni. De az, hogy 
úgy viselkedni, mintha a FIDESZ tehetne erről, és ezt mondani Bazin képviselő úrnak, hogy a 
FIDESZ nem támogatja a Salkaházi Programot. Ez legalábbis minősíthetetlen.  
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Szeretné felhívni a figyelmet az expozéban feltett egyik első 
diára, amelyben erre az évre 5 milliárd forint hiányzik a rezsiköltség kifizetéséből, és ez az alap 
feladatellátásához szükség rezsi költség. Tehát ez a kiindulási alap, amikor beszélgetnek erről a fél 
milliárd forintnyi összegről.  
 
Soós Attila: Úgy legyen ötöse a lottón, amikor megnyomta a gombot, hogy felszólalási szándéka 
van, akkor biztos volt benne, hogy Bazin képviselőtársa el fogja hagyni a termet. Mindezzel együtt 
azt gondolja, hogy aki ismeri akár a frakcióját, akár őt, az tudja, hogy mindig is elérhetőek volt, 
voltak mindenki számára, és soha senkinek nem mondott nemet, hogyha segíteni kell. Mondják 
úgy, hogy a nem politikai vitában, hanem a városi ember hétköznapi létében teljes mértékben 
egyenrangúak és normális emberek. Nem tudja, hogy mi vezetett oda Bazin képviselőtársában, hogy 
benne kialakult egy félelem vagy rettegés. Nem tudja, hogy ezek önértékelési vagy önbizalmi 
problémák, nem is tiszte elemezni ilyen mélységében. Eleinte meglepte ez a viselkedés, ahogy 
kutyáztatott az imént, de frakciója túllép ezen is. Bazin képviselő úr tudja majd, hogy mikor, miért, 
kitől fél, ettől azonban az ő számára nincs első, másod osztályú ember Miskolcon. Üzeni Bazin 
képviselőtársának, hogy az összes megszólalásával együtt, beleértve azt is, hogy nagyon rosszul esett 
a mai és a múltheti is, ettől még továbbra is elérhető a számára is, ha esetleg segítség kell, ahogy 
mindenki más számára is. Két dolog miatt kért szót, elsősorban Alpolgármester Asszony 
megszólalása okán. Azt gondolja, hogy a fűtést összehasonlítani a nyugdíjas nagymamának a 13 
ezer forintjával, véleménye szerint ezt hívják demagógiának. Frakciótársai is élhettek volna azzal a 
demagóg helyzettel, hogy akár szóba hozza az alpolgármestereket, de az említett sportállásban ülő 
képviselőket. Havi 1 millió forint feletti költségbe kerülnek, amit akárhogy is számol 80-100 
embernek a Salkaházija. Ugyanez a logika megvan náluk is, mert ha így teszi fel a kérdést az 



embereknek, hogy mit választanak, hogy az alpolgármesterek elviszik egy évben 1000 ember 
Salkaháziját, vagy egyébként Salkaházit, ez nem vezet sehova. Ki lehet így tekerni a gondolatot, de 
úgy véli, ez méltatlan. Ezzel együtt leszögezik továbbra is azt, hogy a kormány, a Magyar Állam és 
a tárgyalók nem tették kötelezővé ennek a programnak a megszüntetését, amit az összes 
megszólalásukban sugalltak a képviselők. Még egy gondolata lenne szintén Bazin képviselőtársa 
felé, hogy aki csak az érzelmi viharban nem figyelt. Emelést követelünk mi! – mondta Bazin 
képviselő úr, de egészen pontosan arról van szó, hogy megígérték ezt az emelést, és egy év híján az 
eddigiekben tartották is ezen ígéretüket.  
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Javasolja Képviselő Úrnak, hogy képviselőtársa 
felszólalásait olvassa vissza jegyzőkönyvből, és látni fogja, hogy ezt a fajta összehasonlítást 
rendszeresen és folyamatosan elszenvedik. Nem szeretett volna demagóg lenni, egyszerűen csak a 
tények azok pillanatnyilag magukért beszélnek.  
Személyes megszólítás okán szót kért Bazin Levente képviselő úr, így a további felszólalásra 
jelentkezők közül először neki adja meg a szót.  
 
Bazin Levente: Elmondja, nem kell üzenni, mert itt volt, hallotta. Soós képviselő úr azt mondta, 
hogy nézte a Közgyűlést, és legutóbb is hogyan szólt hozzá, azelőtt pedig azt mondta Soós úr, hogy 
nem nézte. Azt is mondta, hogy a rendkívüli Közgyűlést nem kérték összehívásra. Elmondja, 
kinyomtatta, kint van az asztalon az ezzel kapcsolatos sajtóhír, amit a Boon adott ki, ezt is meg 
tudja nézni. Megjegyzi, neki is egy nagyon jó spórolási lehetőség jutott eszébe: aki nem jön el 
Közgyűlésre, az fizesse vissza a tiszteletdíját, amit ezután felvesz.  
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Megtisztelő lenne, ha a napirendről tudnának továbbra is 
beszélni.  
 
Molnár Péter: Arra szeretné kérni a Közgyűlés grémiuma és így Miskolc előtt Bazin Levente 
képviselő urat, hogy ne hazudjon és ne csúsztasson folyamatosan, mert a mai Közgyűlésen ezt 
csinálja. A miskolci nyugdíjasok Képviselő Úr hazudozása ellenére nagyon jól tudják, hogy 2014-
ben a miskolci FIDESZ és KDNP hozta létre a Salkaházi Sára Programot. Frakciója tehát ezt 
nemhogy támogatja, hanem ők hozták létre, természetes, hogy támogatják. Éppen azért szólalnak 
a mai Közgyűlésen fel, hogy ez a program maradjon meg. Még egy kérés Képviselő Úr felé, hogy 
ne menjen oda hozzájuk úgy, hogy csettintget nekik. Nem tudja, hogy ez hol szokás, de náluk nem, 
valamint normálisan, kulturáltan szóljon hozzájuk a mikrofonok nélkül is. Kiemeli, hogy az megint 
egy óriási hazugság Bazin képviselő úr részéről, mert a Magyar Kormány igenis támogatja a magyar 
családokat. Egyrészt az átlag fogyasztásig a rezsidíjak csökkentettek, a távhő díja a lakosság számára 
nem emelkedett olyan számokban, melyeket Bazin képviselő úr itt elmondott. Nem akar többet 
beszélni erről. Ma már elhangzott az idézet, melyet muszáj megismételnie, miszerint „bizonyos 
szint fölött nem süllyedünk bizonyos szint alá”. A szándék a vezetés részéről a Salkaházi Sára 
Programmal kapcsolatban, melyre most döbbent csak rá, hogy 2014-től, tehát a legelejétől ferde 
szemmel néznek erre a programra. Már akkor vádaskodtak, hogy egy olcsó kampányfogás, trükk a 
FIDESZ-KDNP részéről. Ennek ellenére 2019-ig, az önkormányzásukig fenntartották a 
programot, melyet folyamatosan fejlesztettek és bővítették a programelemeket. Jelen vezetés úgy 
tűnik, soha nem tudta igazán, őszintén támogatni ezt a programot, soha nem tudtak ehhez a 
programhoz őszintén hozzáállni. 2019-ben persze a választási hajcihőben előjöttek a Salkaházi Sára 
Plusz Programmal, de úgy tűnik, ez egy kényszer volt a részükről, hazugság volt. Most jön ki a 
vezetés igazi hozzáállása, hogy meg akarják szüntetni a programot.  
 
Erdei Sándor: Molnár Péter frakcióvezető úrnak azt mondaná, hogy frakciótársai azok, akik 
folyamatosan hazudoznak és hitvány embernek nevezik őket, de amiket itt az előbb elmondott, az 
finoman fogalmazva nem fedi teljesen a valóságot. Hangsúlyozza, nekik is, mindannyiuknak 



fontosak a nyugdíjasok és a Salkaházi Program. Soós Attila képviselőnek címezi szavait, helyesbíti, 
a nyugdíjasok a FIDESZ-KDNP-nek kiemelten választási időszakban fontosak, ilyenkor kevésbé. 
Főleg, ha politikai hasznot tudnak húzni belőle, akkor veszik elő nagyon szívesen a nyugdíjasok 
ügyét. Megismétli, egyetértenek abban, hogy a Salkaházi Programot meg kell menteni, ehhez 
viszont együttműködésre van szükség, és arra, hogy mindannyian egy irányba nézzenek, és együtt 
gondolkodjanak, ne széthúzva. Bajusz Gábornak – a személyes megszólíttatás kapcsán – üzeni, 
hogy elég pikáns, amit megjegyzett. Ő, a Mindenki Magyarországon Mozgalom tagjaként valóban 
segítette a DK jelöltjének kampányát, ahol sajnos megint félrevezették az embereket, és így tudtak 
nyerni, ami valószínűleg be fog bizonyosodni rövid időn belül, és valóban közös fotó is készült 
Gyurcsány Ferenccel, de attól elmondhatja, nincs úgy, mint Képviselő Úr a kisbusszal, hogy éjjel-
nappal erre gondol. Képviselő Úrnak beakadt ez a dubaji utazás, hogy mindig elmondja. Megismétli, 
írják le, hogy miért utaztak a FIDESZ-esek Dél-Koreába tanulmányútra, illetve Kaliforniába fűtési 
rendszert átvenni. Kozmáné Terike azt üzeni neki, hogy nem volt Közgyűlésen két hónapig, 
elmondja, hogy mindig volt, csak lehet Képviselő Asszony akkor a körzetében volt.  
 
Bajusz Gábor: Gratulálni szeretne Bazin képviselőtársának, mert focinyelven szólva ilyen remek 
lövőcselt Messi nem tud bemutatni, mint Képviselő Úr. Idejött, csettintget, teátrálisan ledob egy 
papírt az asztalra, és ezzel a szándéka – meggyőződése szerint –, hogy elterelje a figyelmet arról, 
hogy a vezető frakció egy csettintéssel megszüntetné a Salkaházi Sára Programot. Ez az igazság. 
Csettintgetnek, ami a kommunista időkben volt. Csettintenek, valakinek döntenek a sorsáról, nem 
érdekli őket, ledobják a papírt az asztalra, ez nem a mi ügyünk, mi vagyunk a vezetők. 
Hangsúlyozza, ez egy hibás gondolkodás. Ismételten kéri, felejtse ezt el, lehet, hogy ez régen 
működött, ma már nem működik, demokrácia van.  
 
Dr. Simon Gábor: Ismét el szeretné mondani, ha valakinek félreérthető volt, hogy frakciója 
mindent elkövet annak érdekében, hogy a Salkaházi Sára Program pénze belátható időn belül 
kifizetésre kerüljön. Most azt látják, hogy 2022-ben ez nem tud megvalósulni. Ismét elmondja, hogy 
mindenkinek érthető legyen, hogy frakciója nagyrabecsülését fejezi ki valamennyi miskolci 
szépkorúnak, azoknak, akik az elmúlt évtizedekben munkájukkal Miskolc városát, Miskolc város 
fejlődését szolgálták. Reméli, hogy ez érthető a FIDESZ-es képviselők számára is. Szerinte talán az 
is érthető a FIDESZ-es képviselők számára, hogy nincs olyan normális városvezetés, aki hobbiból 
nem fizeti ki a Salkaházi Sára Programot, hanem csak olyan városvezetés van, aki látja a 
kényszereket, és látja, hogy a város jelenleg olyan kényszerben van, hogy ezt nem tudja kifizetni. 
Kérdése, tudják hova fog menni ez a 450 millió forint? Kijelenti, hogy a FIDESZ-KDNP képviselői 
tudják, akármennyire próbálják azt sugallni, hogy nem tudnak róla. Ez az állami tulajdonú MVM-
hez fog menni, és úgy fogják hívni, hogy gázszámla kifizetése. Ez a pénz teljes egészében oda fog 
menni, láthatták a prezentációban. Ha annyira okosak, mondják meg neki azt, hogy ha a mai napon 
400 forint 1 köbméter gáz a világpiacon, de 20%-kal olcsóbban vették Putyintól, akkor miért kell 
Miskolc városának 1000 forintot fizetni, vagy többet ezért a gázért. Ez itt a nagy kérdés, itt van a 
kutya elásva. Miért kell 1000 forintot fizetni, miért így döntött a kormány, hogy egy 400 forintos 
gázárat Miskolc városa 1000 forinttal fizessen ki. Ha nem 1000 forint lenne ez, hanem 400, akkor 
köbméterenként Miskolc városa 600 forintot meg tudna spórolni. De erre nincs Képviselő Úréknak 
egy szava se, hogy nem lehet a világpiaci ár duplájáért, meg 2,5-szereséért adni a gázt. Mondhatnák, 
hogy kedves FIDESZ, kedves kormányom, a világpiaci ártól többet ne kérjen már a miskolci 
önkormányzattól. A miskolci önkormányzat bölcsődéket fűt, és óvodákat, orvosi rendelőket, és 
olyan kényszerhelyzet jött létre, hogy nem tudja kifizetni a Salkaházi Sára Programot. Még egy 
fontos dologra szeretné felhívni a figyelmet. Ebben a vitában elkanyarodtak oda, hogy kötelező-e 
vagy sem, kormány mondja-e vagy sem. Egy fontos dologra szeretné felhívni a figyelmet és kérdést 
feltenni a képviselőtársainak. A törvény az kire kötelező? Kérdezi Molnár Pétertől, hogy a törvényt 
be kell tartani? Úgy gondolja, hogy be kell tartani a törvényt, ami pedig teljesen egyértelmű. Ha 
Képviselő Úr végigolvassa például az önkormányzati törvényt, akkor pontosan fogja látni, hogy az 



önkormányzat feladatait – maga a törvény, amit be kell tartani – két csoportra osztja. Az egyik a 
kötelező önkormányzati feladatok, a másik csoport pedig az önként vállalt feladatok. Bemutatásra 
az került, hogy a távhő ár és a gázár miatt a kötelező önkormányzati feladatokra, amit a törvény 
kötelezően előír, nincs meg Miskolc városának a fedezete. Azért nincs meg, mert a kormány 
felemelte a távhő és a gáz árát.  
 
Hollósy Endre András: Sajnos azt látják, hogy Bazin képviselőtársuk nem tiszteli a nyugdíjasokat 
és az időseket, sem az idősebbeket. Megkérdezhetné, de nem személyeskednek annyira, hogy 
mennyi idős Képviselő Úr, hogy a szülei megtanították-e a tiszteletre. Úgy látja, azzal a 
viselkedéssel, ahogy itt, Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésében viselkedett, és egyáltalán, ahogy 
állt az ellenzéki frakció tagjaihoz, az nem éppenséggel a tiszteletről szól. De mit is várjanak tőle, 
amikor a választási kampányban saját családtagjait pizzázás közben galád módon lehallgatja a 
telefonnal. Így bánik a tisztelettel, ez elég kellemetlen. Nagyobb mértékletességet kérnek, támogassa 
elképzeléseiket, és megígérik a miskolciaknak, hogy amennyiben visszatérnek, márpedig vissza 
fognak, Képviselő Úrék főnöke is mondja, így mondja ő is, hogy készülnek, visszatérnek, és abban 
az esetben vissza fogják vezetni a Salkaházi Miskolc Programot.  
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Rövid viszontválaszra megadja a szót Bazin képviselő 
úrnak.  
 
Bazin Levente: Egy gyors viszontválasza van, mert kérdés hangzott el. Igen, nem tiszteli 
Képviselő Úrékat, mert nem jönnek el Közgyűlésre. Nem tiszteli őket, amiért elvonják Miskolc 
bevételeit, sem amiért nem támogatják a Salkaházi Sára Programot.  
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Kér valamennyi képviselőt, hogy próbáljanak ismét 
visszatérni a tárgyra.  
 
Dr. Kovács László: Örül annak, hogy lassan mindenki elmondta már, amit akart. Az erőviszonyok 
egyértelműek. Egy dologra szeretné felhívni a figyelmet. Simon képviselő úr részéről volt egy 
politikusi hozzászólás, nem csak csupán demagógia. Mindez nem változtat azon, amit mondott, a 
kormány részéről nem hangzott el az. Az igaz, hogy a kötelező ellátandó feladatokat kötelezően 
kell ellátni. Ha azonban végiggondolja, hogy jelen vezetés az előzőéhez képest tartotta volna magát 
ahhoz, hogy szeptember végén kifizetésre kerül a Salkaházi pénz, amelyik az iparűzési adónak az 
őszi érkezését követően került kifizetésre, akkor ez a pénz már nem is állna rendelkezésre. Az 
október 1-jei magas intézményi távhő emelés, amivel kvázi indokolta a vezetés azt, hogy a 14551 
nyugdíjas, aki tavalyhoz képest még megkapta volna jelen vezetés szeptember 29-i tervezett 
előterjesztése szerint a pénzt, az se azt kapja meg, azért, mert felemelték. Egyéként, ha szokás 
szerint, amikor 2014-2019. között folyamatosan szeptember 15-i határidőig elindultak a kifizetések, 
akkor nem is lenne mit elvenni. A helyzet akkor is előállna, csak máshogy kellene gondolkozni. 
Ezért mondta azt, hogy két külön filozófia létezik arról, hogy mit csinálnak a Salkaházi pénzzel. 
Frakciója megérti, hogy bajban van a vezetés, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak, csak azt 
mondják, hogy nagy különbség az, ki mit tart a legfontosabbnak.  
 
Szopkó Tibor alpolgármester: Hosszú a vita, sok minden elhangzott, azonban egy valamit 
szeretne tisztázni. Őszintén reméli, hogyha a lelkük mélyére néznek, akkor belátják azt, hogy ebben 
a veszélyhelyzetben, amiben vannak, igenis nem érdekli a vezetést a hatalom, mondja ezt 
politikusként. Hangsúlyozza, ebben a krízisben nem ez a legfontosabb számukra, sőt, nem is ez a 
fontos. Számukra most az a legfontosabb, hogy a feladataikat tisztességgel elvégezzék a miskolciak 
javára a legjobb tudásuk szerint, minden erejükkel. Ezt azért tartja fontosnak hangsúlyozni, mert 
ebben a Salkaházis vitában több alkalommal elhangzott több FIDESZ-es képviselőtársa szájából, 
hogy majd 2024-ben, vagy 34-ben, vagy akármikor a jövőben, amikor visszatérnek, akkor mi lesz. 



Hangsúlyozza, nekik ez nem a hatalomról szól, hanem Miskolcról. Őszintén sajnálja, ha a FIDESZ-
es képviselők nem így gondolkoznak. Ezt a frázist máskor nem hallotta ennyiszer, csak ezért meri 
ezt feltételezni. Végezetül egyetlen dolgot szeretne tisztázni. A vezetés igenis meg akarja menteni a 
Salkaházi Sára Programot, mert fontosak számukra Miskolc szépkorú lakosai.  
 
Dr. Mokrai Mihály: Ott kívánja folytatni, ahol Frakcióvezető Úr abba hagyta, hogy az 
önkormányzati feladatoknál van kötelező és önként vállalt feladat. Az Önkormányzathoz érkezett 
egy kérés a kormányzat részéről, hogy az Önkormányzat a kötelezően előírt feladatokra 
koncentráljon, és lehetőleg az önként vállalt feladatokat ne hajtsa végre, hiszen nem tudja, mert 
nincs rá anyagi forrása. A Salkaházi Sára Program kapcsán annyit kell elmondani, hogy nem 
szüntetik meg a Salkaházit, tehát ami elhangzott az ellenzék részéről, hogy megszüntetésre kerül, 
az nem igaz. A vezetés annyit tett csak, hogy a felfüggesztő feltételhez, egy kormányzati 
jóváhagyáshoz kötik a kifizetést, ahhoz, hogy a kormányzati forrás megérkezzen.  
Elmondja, hogy az utánunk az özönvíz gondolat, hogy gyakorlatilag, ha szeptemberben kifizették 
volna, akkor már erről nem is lehetne beszélni. Igen, de a gondos családapa gondosságával eljárva, 
nem tehetik meg azt, hogy nem néznek előre legalább 2, 3, 4, 5 hónapot. Látható volt, hogy mi fog 
történni az országban, hogy egy gazdasági összeomlás előtt állnak a FIDESZ gazdaságpolitikájának 
következményeként. Az, hogy utánunk az özönvíz, mondta XVI. Lajos, az számukra nem 
elfogadható, hogy szeptemberben kifizetik, és decemberben pedig fizetésképtelenségi eljárást 
indítanak az Önkormányzat ellen. Ez micsoda felelőtlenség a miskolciakkal szemben? Nem 
gondolja azt, hogy így kellett volna eljárni, ahogy a Frakcióvezető Úr javasolta. Végezetül szeretné 
felhívni a figyelmet arra, hogy az embernek döntéseket kell hoznia. Ezek a döntések pedig a közül 
vannak, hogy az idősek otthonokban fűtenek, vagy immunerősítő készítményeket visznek. 
Amennyiben, ha az utóbbi mellett teszik le a voksukat, akkor az nem biztos, hogy olyan hasznos, 
mintha fűtenének.  
 
Bartha György: Végighallgatva a vitát és a FIDESZ-KDNP képviselőtársak aggódását a 
szépkorúakért, eszébe jut, hogy a Diósgyőri Járóbeteg Szakrendelést, akik igénybe veszik, 60-70%-
ban szépkorúak, és azért egyetlen hangot sem szóltak. Nem látott FIDESZ-es képviselő posztját a 
Facebook-on, hogy szóltak volna érte. Mély csendben voltak, azok is, akik az ellátási területen 
dolgoznak, egyénileg választott körzetben. Mély illegalitásba vonult és csendben volt dr. Kiss János 
FIDESZ-es országgyűlési képviselő is. A Salkaházit szépen bemutatta, ahogy kell, és követeli, de a 
Diósgyőri Járóbeteg Szakellátásért nem volt hajlandó megszólalni. Hangsúlyozza, 60-70%-ban a 
szépkorúak veszik igénybe, 50 ezer embert érint, nagyon sok nyugdíjast. Akkor is oda kellene erre 
figyelni, és a nyugdíjasokkal szolidárisnak lenni, amikor erről van szó, mert az ő életüket is 
megnehezítik. 
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Megállapítja, hogy nincs több felszólalásra jelentkező 
képviselő, a vitát lezárja.  
Viszontválaszként két gondolatot szeretne elmondani. Az egyik a végtelen szomorúság, mert naiv 
módon azt gondolta, hogy mindannyian csatlakoznak ehhez a levélhez, amelyben az országgyűlési 
képviselők hozzájárulását és segítségét kérik a program megőrzése érdekében. Ha véletlenül valaki 
meggondolja magát és aláírná, akkor a Közgyűlés végéig itt van a szóban forgó levél. Ami miatt ezt 
a levelet megírta, annak van egy nagyon konkrét oka. Ez pedig az, hogy Miskolc város országgyűlési 
képviselői közül Hegedüs Andrea kivételével még nem hallotta a városért megszólalni országgyűlési 
képviselőt, és gondolta, hogy csak elkerülte a figyelmüket, hogy a városban jelentős problémák 
vannak. Ezzel talán felhívhatnák a figyelmet arra, hogy azért választották meg őket, hogy a város 
érdekében is tegyenek és képviseljék Miskolcot.  
A másik gondolat, amit szeretne hozzátenni az elhangzottakhoz az az, hogy amikor a helyi ellenzék 
soraiból azzal vádolják őket, hogy a kormányhoz szaladgálnak pénzért, miközben egyébként a helyi 
vezetés a felelőtlen, akkor azt szeretné mindenki számára egyértelművé tenni, hogy pénze az a 



magyar polgároknak van, amelyet különböző adók formájában beszed az állam. Amikor a 
kormányhoz fordulnak, akkor nem a kormánytól kérik a pénzt, mert a kormánynak nincs pénze. 
Azt kérik a kormánytól, hogy a magyar polgárok által befizetett adóforintokat igazságosabban, a 
feladatoknak megfelelően osszák újra. Ezt kérik a Magyar Kormánytól.  
 
 
 
5. sürgősségi napirend:  Javaslat az MVK Zrt. Közszolgáltatási Szerződése 7. számú 

mellékletében foglalt szolgáltatási díjak, valamint a pótdíjak 
módosítására 

 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Az előterjesztéshez módosító indítvány került benyújtásra. 
A napirend ismertetésére felkéri Demeter Péter vezérigazgató urat. 
 
Demeter Péter: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az MVK Zrt. között élő 
közszolgáltatási szerződés 7. számú melléklete tartalmazza a szolgáltatási díjakat, valamint a 
pótdíjakat. Ennek a módosítását tartalmazza ez az előterjesztés. Az előterjesztésben szerepelnek 
azok a gazdasági hatások, amelyek konkrétan az MVK Zrt.-t érinti. Itt azt érdemes tudni, hogy az 
MVK Zrt.-nél az utasok által fizetett díjbevétel az egyik bevételi láb, a másik pedig az 
Önkormányzat által fizetett támogatási összeg, illetve ellentételezési összeg. Még egy pici bevételük 
van, ami a kedvezményes utasok után járó szociálpolitikai kedvezmény, amit az államtól kapnak 
meg. Ezekkel a bevételekkel tudnak rendelkezni. 2022. évben a 2021. évhez képest sajátos módon 
a gázolaj költségük 70 %-kal emelkedett, ami 200 millió forint többletköltséget jelent. A gáz 
üzemanyag, az október 1. napjától élő gázár, amire közbeszerzési eljárást folytattak le, hatszoros 
lett, ami rendkívül magas költség. Ez 2022. évben 550 millió forint többletet jelent a társaságnak. 
Ami nagyon nagy növekedésnek indult, a rendkívül rossz kamatkörnyezet, mert emelkedtek a 
kamatok. Például a CNG buszok utáni lízing, illetve a cash-pool hitelkeretből a működésükre 
biztosított források után fizetett kamatok 323 millió forintot jelentenek 2022. évben. Itt jelentős 
hitelállománnyal dolgoznak, aminek jelentős a tőke és kamat törlesztése is, de ilyen magas kamatok 
esetében rendkívül nagy összeg a társaság költségvetésében. Összességében több, mint egy 1 
milliárd forint többletköltséget okoztak 2022. évben. 2023. évre vonatkozóan ezek még nagyobb 
összegek lesznek várhatóan. A villamosenergia 21 forintról 62 forintra változott, ami háromszoros 
energiaköltséget jelentett. A villamosközlekedés során körülbelül 6 millió kWh használnak el egy 
évben, így ki lehet számolni a különbözetet. Várhatóan a következő év január 1-jétől, a 
közbeszerzés lefolytatását követően 252-275 forint körül fog majd valahol megállni. Ez 2 milliárd 
többletet fog jelenteni 2023. évre. A gázüzem 1,3 milliárd forint, a kamat is 1,3 milliárd forint 
többletköltséget jelent, ami 4,5 milliárd forint. Jelenleg az MVK Zrt. kidolgozott egy 
energiaválságtervet. Azt tudták tenni, hogy ebben a gáztenderben eredménytelenné nyilvánították 
a nyílt közbeszerzés során az egyetlen ajánlattevőnek az ajánlatát fedezethiány miatt. A KEF-en 
elindulva, egy viszonylag olcsóbb, de a mostanihoz képest hatszoros árú gázt tudnak beszerezni. A 
magas gáz miatt idén még a villamosüzemű autóbuszok, illetve a villamos is, ami a legolcsóbbak, 
amelyeknek a teljesítményét megemelték olyan szintre, ami kibír egy napi töltést. Ezek 20-25 %-kal 
megnövelt teljesítmények. Sajnálatos módon, mivel olcsóbb a gázolaj, mint a gáz, ezért a dízel 
autóbuszok teljesítményét is megnövelték. Ez már most október 1-jétől így van, a városban egyre 
több dízel autóbuszt lehet látni. Ezek az intézkedések több 100 millió forint megtakarítást 
jelentenek. Nyilvánvaló, hogy ezeket a járműveket közlekedtetik most normálisan, de nem tudják 
kiváltani a teljes gázüzemű flottát. Amennyi még szükséges, azokat közlekedtetni kell. Nagyobb 
volumenű projekt előkészítéseken is dolgoznak. Ide kapcsolódik a biogáz közlekedési célú 
felhasználása, a napelem program, amelyeknek hosszabb az időtávja, a következő évben várható 
legkorábban. Összébb húzták magukat, levették a fűtést, racionalizálták a dolgozók irodai jelenlétét, 
komplett egységeket zárnak ki, illetve temperált fűtéssel oldják meg a telephely fűtését. Jelen 



előterjesztés átlagosan 20 %-os tarifaemelést tartalmaz a jegyek, bérletek tekintetében 2023. január 
1. napjától. Próbálták a verziókat úgy összeállítani, hogy a rászorultabbak, a diákok, a nyugdíjasok 
és kismamák kisebb, átlag 15 %-os tarifaemelést szenvedjenek el. A miskolciak részére elérhető egy 
Miskolc Pass kártya, amellyel jelenleg 10 %-os kedvezményt kapnak a bérletekből, ami 15 %-ra 
növekedne. Gyakorlatilag a miskolci diákok, a miskolci bérletet vásárlók részére egyfajta 
kompenzációként ez megjelenik. Az előterjesztés még egy új dolgot tartalmaz, új díjtermékek 
kerülnek bevezetésre. A társaságukhoz érkeztek javaslatok az utasok oldaláról, illetve más városok 
díjtermék struktúráját is megnézték, valamint Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatától is 
érkeztek javaslatok, amelyek alapján öt új díjterméket vezetnének be. Az egyik a korábban 3 napos 
turista jegy 72 órás elnevezést kap. Bevezették a 60 perces jegyet, ami mellé bevezetésre kerülne a 
90 perces jegy, amivel bármiről bármire átszállva utazhat, ha belefér a 90 percbe, vagy a 60 percbe. 
Más városokban a kialakult home office munkavégzést segítve, azokat az utasokat segítve, akik nem 
minden nap járnak be a munkahelyükre 5/90-es napijegy kerülne bevezetésre, ami azt jelenti, hogy 
egy 30 napos időszakban 5 darab 24 órás jegyet akár egymást követő napokon, vagy akár ettől 
eltérően fel tudnak használni. Bevezetésre kerül egy negyedéves bérlet, ami 100 nap érvényességű. 
Korábban Szegeden bevezetésre került egy úgynevezett szemeszter bérlet, a diákok részére a két 
félév bármely időszakára 5 hónapig érvényes bérletet vezetnek be. A díjemelések mellett a bírságok, 
a pótdíjak mértéke is változik, nagyságrendileg átlagosan nagyobb emeléseket határoztak meg, 
illetve javasoltak elfogadni. Gazdasági hatása, amivel a legelején kezdte, az egyik erős lába a 
működésüknek az utasok által használt díjbevétel, ami tarifamódosítási csomaggal 541-542 millió 
forint többletbevétel várható 2023. évben a társaságnak. Ez korántsem elegendő ahhoz az 
összeghez, amit az energiaemelések miatt elszenved a társaságuk. Az Önkormányzat megrendelő 
részére jelezték azt, hogy 2022. évben is nagyon nehézkes a magas energiaárak miatt a táraság 
működése. Ami a társaságot biztosítja, az a Miskolc Holdingban lévő kimerülőben lévő cash-pool 
hitelkeret. A közösségi közlekedésre forrást kell találni 2002. évben is, 2023. évben pedig még több 
forrásra lesz szükség. Ez a tarifaemelés egyfajta bevételi oldali lábát erősíti, de teljes mértékben nem 
kompenzálja azt a hatást, amit az energiaárak elszabadulása miatt a társaságuk elszenved.  
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Köszöni a tájékoztatást.  
A vitát megnyitja a napirend felett, hozzászólásra jelentkező képviselőknek adja meg a szót. 
 
A vitába hozzászólók: 
 
Fodor Zoltán: Igazgató Úr elmondta, hogy mennyivel emelkedtek az üzemanyagárak, amivel nem 
kíván most foglalkozni, mert ezt mindenki el fogja többször mondani. Inkább egy konkrét dologgal 
kapcsolatban szeretne felszólalni. Nem szeretne személyeskedni, de az általa tisztelt Dr. Kovács 
László képviselő úr a 4. napirendi pontnál a következőképpen fogalmazott, ha jól idézi: „nem 
kérdezzük meg önöket”, mármint, hogy nem kérdezik meg bizonyos dolgokban. Akkor most ezt 
megteszi. 2019. év óta kérdezi már eddig hat alkalommal, ez lesz most a 7. 2015. és 2019. év között 
miért nem fizették ki az MVK Zrt.-nek a 4,1 milliárd forintot? A másik dolog, hogy 2010. és 2019. 
év között 9 év alatt (ha az emberek vesznek egy bérletet, kapnak egy 10 %-os Miskolc kártya 
kedvezményt,) összesen 687 millió forint volt, amit szintén nem fizettek ki. Ez közel 5 milliárd 
forint. Hátha már 7. alkalommal válaszolni tud a kérdésre. Egyszer azt hallották, amikor 2020. 
évben még Polgári Mátyás főosztályvezető úr volt a város „pénzügyminisztere”, akkor őt dr. Mokrai 
Mihály képviselő úr megkérdezte, hogy mennyi a ki nem fizetett tartozás az MVK Zrt. részére. 
Akkor elmondta, hogy 4,1 milliárd forint. Megkereste személyesen is, és akkor elmondta, hogy 
miért nem lett kifizetve. Most nem fogja a választ elmondani, - mert nem kapott rá felhatalmazást, 
hogy megossza, - azt az előző városvezetéstől várja. Tehát felteszi most hetedszer is a kérdést: Miért 
nem lett kifizetve 2019. évvel bezárólag a 4,1 milliárd forint és a 687 millió forint? 
 



Dr. Simon Gábor: A közösségi közlekedés fenntartása olyan alapvető feladat a városnak és a 
városvezetésnek, amely minden miskolci lakos lényeges szükségletét kell, hogy fedezze. 
Nyilvánvaló, ha a közösségi közlekedésről beszélnek, akkor egyrészt a jelen helyzettel sokat kell 
foglalkozni, de csatlakozik Fodor Zoltán képviselő úrhoz: a múlt helyzetével is sokat kell 
foglalkozni. Az MVK Zrt. 2019. évben nem nulláról indult, hanem ahogy elhangzott Fodor 
Zoltántól, volt egy 5 milliárd forint szolgáltatás, amit nem fizettek ki. Ennek az lett az eredménye, 
hogy hitelből pótolta a Miskolc Holding Zrt., illetve a társaság. Úgy, ahogy elhangzott, ez a hitel, 
aminek kicsi volt a kamata, a jegybanki alapkamat emelésével a hiteltörlesztés drasztikusan 
megemelkedett 2022. évre, ami több, mint 300 millió forintot jelent. Tehát itt arról a hitelről 
beszélnek, amit az előző vezetés felvett, ami kapcsolódik a gázüzemű buszokra felvett 10 milliárd 
forintos hitelre/lízingre, mindegy, a lényege ugyanaz. Szintén nem ezt kell törleszteni, hanem a 
kamatokat is. Tulajdonképpen ez az a bázis, ahonnan elindították a helyzetet, és utána, hogy ne 
legyen ez pontosan elég a jelenlegi városvezetésnek, ezt követően 2022. évben 70 %-kal felemelték 
a gázolaj árát, felemelték 700 %-kal a gáz árát, a gázüzemű buszok ezzel közlekednek. Most 
készülnek arra, hogy felemeljék az áram árát, amivel pedig a villamosok közlekednek. Ezeket a 
nehézségeket kellene leküzdeni. Arról is beszélt már többször a megjelenteknek, hogy minden 
nyugat-európai példa azt mutatja, hogy egy közösségi közlekedést és egy közlekedési vállalatot 
normálisan úgy lehet finanszírozni, hogy ha az három lábon áll. A három láb közül az egyik a 
fogyasztók lába, akik jegyet vagy bérletet vásárolnak. A másik láb a helyi önkormányzat, a harmadik 
láb az állami befizetések. Nos, 2019. évig állami befizetések voltak a közlekedési vállalatba, amit 
hogy-hogy nem, 2019. évben pontosan eltöröltek. Ez úgy néz ki jelen pillanatban, ha globálisan 
néznék a számokat, hogy 2022. évben a miskolci közlekedés fenntartására körülbelül 9,2 milliárd 
forintra van szükség, de a kerekítés szabályai szerint 9 milliárd forintra. Jelen pillanatban tervezetten 
a jegyből és bérletből 3,7 milliárd forint folyik be, azaz 5,2 - 5,3 milliárd forint hiányzik a kasszából, 
amit Miskolc városának kell pótolnia. Amikor egyéb szolgáltatásoknál, például rezsicsökkentésről 
beszélnek, akkor arról szoktak beszélni, hogy ennek a szolgáltatásnak van egy ára, és a fogyasztók 
ehhez az árhoz képest kevesebbet fizetnek. Pontosan ez történik az MVK Zrt.-nél, hogy ennek a 
szolgáltatásnak, hogy a buszok és villamosok közlekedjenek, van egy ára, de a miskolci fogyasztók 
ezt nem fizetik ki, hiszen az önkormányzat pótolja ki a különbözetet. Ha ezt a különbözetet, az 5,2 
milliárd forintot levetítik a miskolci családokra, akkor teljesen egyértelmű a helyzet, hogy minden 
miskolci család, - az is, aki egyébként közösségi közlekedést nem használ - Miskolc városától 
családonként 100 ezer forint támogatást kap azért, hogy a buszok és a villamosok közlekedjenek. 
Hogy lehessen érteni, az MVK Zrt.-nél lévő rezsicsökkentés a miskolci családok vonatkozásában 
családonként 100 ezer forint. Ezt azért hangsúlyozza ki, hogy visszakapcsolódjon a témához, ami 
korábban zajlott, - a 10-11-12 ezer forintnál, - hogy a közösségi közlekedés vonatkozásában viszont 
ennek az ügynek a tízszereséről beszélnek minden miskolci családnál. A nagyon nagy probléma az, 
hogy a gázárat olyan magasan tartják, ami egyszerűen kifizethetetlen és kitermelhetetlen. Ha ezek a 
gázárak maradnak, és az anyag tartalmazza a 2023. évi kitekintést is, akkor azt jelenti, hogy az ezévi 
költségekhez 2023. évben további 5 milliárd forint energiaköltség fog párosulni, aminek a 
kigazdálkodása nem várható sem a miskolci családoktól, sem a szolgáltató társaságtól. Erre kellene 
közösen választ találni. Úgy érzi, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Képviselő-testülete családonként 
100 ezer forint támogatást ad, mutatja azt az elkötelezettséget, hogy mindent elkövetnek annak 
érdekében, hogy a közösségi közlekedés működőképessége fennmaradjon.  
 
Badány Lajos alpolgármester: Tekintettel arra, hogy a Közgyűlés keményen dolgozó kis emberei 
a múlt alkalommal munkahelyi elfoglaltságok miatt nem tudtak megjelenni az ülésen, ezért engedjék 
meg hogy felidézzen néhány alaptételt, amit akkor ott elmondott. Valószínűleg ez már untig ismert 
lesz az itt jelenlévők számára, de alapfogalomként ezt mindenképp célszerű tisztázni. Az 
energiaárak hiperinflációs emelkedéséért nem az önkormányzat a felelős. Azért sem, hogy a kamat 
terhek már az egekben vannak, a forint mélyrepülésben van, és az utcákon egyesek már azt 
rebesgetik, hogy küszöbön az államcsőd. Ha csak nem sikerül pénzt szerezni az uniótól, vagy hitelt 



felvenni, akár egy olyan rossz emlékű intézménytől, mint a Világbank volt, vagy egyéb szervezettől. 
Az inflációs nyomás azt eredményezte, hogy egyes alapvető élelmiszerek ára már 60 %-kal haladja 
meg az előző év árszínvonalát. Gondolja, hogy mindezekkel a miskolciak naponta szembesülnek. 
Elnézést kér az ismétlésért, de az MVK Zrt. tarifaemelést ezen viszonyítási körülmények között 
kell megvizsgálni, ugyan már többen elmondták, hogy a gáz világpiaci ára pár héttel ezelőtt a tavalyi 
ár hétszerese volt. Erre kaptak ajánlatot, amit jó érzékkel és praktikus megfontolásból 
visszautasítottak. Bár a világpiaci ár most 400 forint körül mozog, az állami díjszabás okán 1000 
forintért kapják a mai nap. Túl ezen a villamosenergia áremelkedésen, és mint már említették az 
előző évhez képest tízszerese lesz 2023. januártól. Ezt képtelenség kigazdálkodni bármilyen 
takarékossági, racionalizálási intézkedéseket is foganatosít a cég. Viszont hangsúlyozza, hogy a 
kormányzat iránymutatása alapján a finanszírozás javítása érdekében, egy inflációt követő áremelést 
célszerű meglépni a cégnek, hiszen a kormányzat felhívta a települések figyelmét arra, hogy a 
moratórium eltörlése után lehetőség nyílik a különböző díjtételek emelésére, különösen 
hangsúlyozva, hogy éljenek is ezzel. Ezen sokkoló valóság után nézzék meg az MVK Zrt. által 
javasolt tarifaemelést. Mindössze egy általános inflációt követő 20 %-os emelést javasol a cég, amely 
értelemszerűen közel sem fedezi a kiadások növekedését. Természetesen a cég és a városvezetés 
abban érdekelt, hogy minél többen válasszák a közösségi közlekedést, rendszeres utasokká váljanak, 
így a tanuló-nyugdíjas bérlettípusok árai maximum 15 %-kal nőnek. A tarifarendszer kidolgozásán 
figyelemmel voltak a miskolciak előnyben részesítésére, hiszen a gondoskodó város koncepció 
mentén a helyi lakosok egy újabb 5 % kedvezményt kaphatnak, ha igénybe veszik a Miskolc Pass 
kártyát, hiszen, mint ahogy az előbb is elhangzott, annak kedvezményét 10 %-ról 15 %-ra emelték. 
Örömmel teli, hogy egyre többen veszik igénybe a közösségi közlekedést. Az értékesítési adatok 
alapján folyamatosan nő az utasszám, amelyet járművekkel és megfelelő járatsűrűségekkel is ki kell 
szolgálni. A lakossági üzemanyagár stop megszűnését követően ez a tendencia vélelmezhetően 
tovább fog emelkedni. Ezek a módosítások 2023. január 1. napjától lépnek érvénybe, de a 
városvezetés ragaszkodik ahhoz, hogy ezzel egyidejűleg javítsa a szolgáltatás színvonalát. Ezért a 
tarifaemelésre vonatkozó előterjesztés mellett egy olyan menetrendi és hálózati változtatásokat is 
tervez bevezetni, amely elősegíti az utasok számára az úticéljuk gyorsabb, kényelmesebb elérését, 
egy összehangolt, utasbarát rendszer bevezetésével. Erre nézve egy módosító indítványt nyújtott 
be, amit ezúton is kér, hogy támogassanak. Szintén az előterjesztés ismertetésében már elhangzott, 
hogy a jelenleg alkalmazott tarifaelemeken túl több új bérlet és jegytípust is bevezet a cég, amely a 
lakosság számára az utazási szokásokhoz optimalizált lehetőséget biztosít. Ilyen például a 90 perces 
jegy, a 72 órás jegy, az 5/30-as napijegy, a szemeszter bérlet, vagy a kombinált negyedéves bérlet. 
Ez a bevétel januártól nagyságrendileg olyan 500 millió forint emelkedést fog jelenteni, amely 
nyilvánvalóan nem elegendő a cég pénzügyi egyensúlyának biztosításához. Tekintettel arra, hogy 
csak az év hátralévő időszakára, a cég mintegy 1,8 milliárd forint többletfinanszírozást igényel, és 
mindez a villamosenergia áremelkedéssel együtt 2023-ban már 4,5 - 5 milliárd forintra emelkedik, 
tehát ez a bevételnövekedés eltörpül a tényleges finanszírozási igényhez képest. Ismételten 
hangsúlyozza, hogy az energiahordozók árában történő állami beavatkozás, vagy állami ártámogatás 
hiányában mind az önkormányzatok, mint a közösségi közlekedés működtetése előbb-utóbb 
fenntarthatatlanná válik.  
 
Molnár Péter: Úgy tűnik, hogy ez a havi rendes Közgyűlés sok negatívumot tartalmaz, a miskolci 
baloldal több ingatlant akar eladni, úgy tűnik, hogy megszüntetik a Salkaházi Sára Programot és a 
miskolci közösségi közlekedés további rombolásáról van szó. Az anyagnak egy apró szegmensével 
tud csak személyesen egyetérteni, a 72 órás jegy, a 90 perces jegy és az 5/30-as jegy remek ötlet 
volt, amelyek az igényekhez való igazodást jelentik. De ugyanakkor el kell mondani, hogy ennyi 
pozitívumot tud mondani az anyagról, a KDNP és Fidesz Frakció szövetsége nem tudja ezt az 
előterjesztést megszavazni, azért, mert indokolatlan ez az áremelés. A táblázatban van egy olyan 
téttel, hogy a járművezetőnél váltott jegy ára – esti órákban gyakran erre van szükség – 40 %-kal 
emelkedik, 700 forint lesz. Nyugat-európai árakat is megdöntő magasságba emelkedik. A normál 



vonaljegy esetében is emelkedik, 20 - 23 %-os emelkedésről van szó, illetve a bérletek tekintetében 
is indokolatlanul magas az emelkedés. Akkor, amikor Badány Lajos alpolgármester úr szolgáltatás 
emelkedésről beszélt, véleménye szerint a szolgáltatás emelkedésnél nem az árakat kellene emelni, 
hanem inkább a járatok számát sűríteni. Az, hogy bizonyos területeken a járatokra félórát, 
háromnegyedórát kell várni, az egyáltalán nem jelent szolgáltatás emelkedést. Vezérigazgató Úr 
elmondta, hogy úgy kalkulálták, hogy 540 millió forinttal lesz több bevétele, ha a mai napon – nincs 
kétsége afelől, hogy a baloldal meg fogja szavazni az előterjesztést – bevezetik ezeket a megemelt 
jegy és bérlet árakat. Úgy gondolja, hogy a jelenleg megvásárolt bérlet darabszámból indulnak ki. 
Annak a félelmének ad hangot, hogy amikor a járatok számát ennyire lecsökkentették és a jegyárakat 
ebben a ciklusban már másodszor emelik, ezért attól fél, hogy kevesebb ember fogja igénybe venni 
Miskolcon a közösségi közlekedést. Badány Lajos alpolgármester úr a szolgáltatást igénybe vevők 
számának növekedéséről beszélt. Mivel tudják ezt alátámasztani? Van ennek valamilyen kimutatása? 
A tavaly elkészült, - nem is tudja hány millió forintba kerülő - szakanyagot mikor ismerhetik meg, 
mert eddig még sosem fedték fel? Attól fél, hogy ez az előterjesztés, ez az áremelkedés, amit meg 
fognak ma szavazni a baloldaliak, azt fogja eredményezni, hogy kevesebben fogják igénybe venni a 
szolgáltatást. Sokszor szokott előjönni, ezért megkérdezi, hogy a baloldali városvezetés részvételi 
gyűlésekről, társadalmasítással kapcsolatban milyen előzetes diskurzust folytatott ezzel az 
előterjesztéssel kapcsolatban a miskolciakkal. Megkérdezték-e, hogy mit szóltak ehhez a tervezett 
javaslathoz? Diskuráltak-e például a környezetvédőkkel és a zöldekkel? Vezérigazgató Úr elmondta, 
hogy a dízel buszokat veszik elő, és a gázüzemű buszokat inkább a háttérbe teszik. Meg is szólítja 
a miskolci zöld képviselőket, hogy mit szólnak ahhoz, hogy egyre inkább a dízel üzemű 
autóbuszokat helyezik az előtérbe. A gáz beszerzés tekintetében időben és rendben léptek? Időben 
lefolytatták-e a szükséges közbeszerzést és ennek eredményeképpen tudtak-e kedvezően beszerezni 
gázt? Úgy tudja, hogy nagyon sok homokszem csúszott a fogaskerék láncolatba, amelynek 
eredményeképpen be kellett volna szerezni a gázüzemű buszokhoz jó időben, jó konstrukcióval a 
gázt. Ezt úgy tűnik, hogy elmulasztották. A tízes gyűjtőjegy árát is meg fogják emelni, amivel 
kapcsolatban elég nagy felháborodást váltott ki, hogy legutóbbi áremelkedésénél nem engedték a 
régieket beváltani. Meddig lesznek az eddig megvett tízes gyűjtőjegyek érvényesek? Ráfizetéssel be 
tudják majd váltani a tízes gyűjtőjegyeket? Összegezve elmondja, hogy nem tudja elfogadni ezt az 
áremelkedést, mert ilyen nehéz időben újabb terhet tesznek a miskolci közösségi közlekedést 
igénybe vevők vállára.  
 
Pakusza Zoltán: Megkérdezi, ha ez az áremelkedés megtörténik, akkor vajon a perecesi gyerekek 
időben be fognak-e érni az iskolába. Az elmúlt hetekben, hónapokban nagyon sok szülő kereste 
meg azzal, - amivel korábban többször is felszólalt már, - hogy a perecesi 6-os busz közlekedése 
főként a reggeli és a kora délutáni órákban rendkívül rossz. Nagyon sok olyan gyerek van, aki emiatt 
nem ér be pontosan az iskolába. Van olyan szülő, akinek már az osztályfőnök szólt, hogy 
nemsokára a gyámhatósághoz fog fordulni, mert a gyerek nem ér be időben. Reggel csúcsidőben a 
gyerekek nem férnek fel a buszra. Pereces végállomásáról elindul a busz, és már a Pünkösdhegyi 
vagy a Homokbányai megállóban nem lehet rá felszállni, mert akkora a tömeg. A létszámot nyilván 
növeli az, hogy Perecesi Iskola Erenyőben szeptemberben megszűnt, tehát a tanulói létszám ezekre 
a buszokra száll fel. Azt lehet látni, hogy rendkívül rossz a helyzet. Ráadásul pénzbe se kerülne, 
csak szervezésbe, mert sokszor csak szóló busz érkezik Perecesre, ami tovább nehezíti a helyzetet. 
Olyan információt is kapott, hogy a gyereknek odazárta az ajtó a lábát. Badány Lajos alpolgármester 
úr a szeptemberi Közgyűlésen elmondta, hogy más vonalakon sikerült járatsűrítést elérni. Most 
kaptak egy módosító indítványt, amiben látni, hogy más városrészek felé vannak előrelépések. 
Tudja, hogy nehéz a gazdasági helyzet, de arra kéri a városvezetést, hogy legalább a reggeli órákban 
iskolakezdéskor és a kora délutáni órákban, amikor mennek haza, próbáljanak meg ezen változtatni. 
Ha kell, ezt minden Közgyűlésen el fogja mondani, amíg ez nem történik meg. Perecesen ez azért 
is fontos, mert más közlekedési eszköz nincs. Azt sem mondhatják a diákoknak, hogy tekerjenek 



be reggel biciklivel, mert nincs járda, nincs kerékpárút, tehát marad a buszos tömegközlekedés. A 
helyzet tarthatatlan, amelynek a változtatását kéri a városvezetéstől.  
 
Hollósy Endre András: Nagyon sokat vitáztak és beszéltek az elmúlt években a tömegközlekedés 
méltatlan helyzetével kapcsolatban. Csak pár dologra szeretne rávilágítani, azon túl, hogy 
képviselőtársa már említette a radikálisabb díjemeléseket, amivel Magyarország egyik legdrágább 
vonaljegyét vezetik be a járatokon 700 forint értékben. Ha ennyire nincs pénz, ha ennyire 
visszamutogatnak rájuk, akkor azt szeretné megkérdezni, hogy az egyetemi fesztiválra hogy volt 
pénz naponta 17 rásegítő járatot intézni. Ha 3 napot vesznek (csütörtök, péntek, szombat) akkor 
az 51 rásegítő járat. 51 rásegítő járat buszsofőrökkel, mindenfajta díjakkal, amire volt pénz. A másik 
pedig az, hogy sajnálja, nincs itt Veres Pál polgármester úr, mert neki is szerette volna ezt így 
elmondani. Meg kell, említse azt, hogy október 12-én este 8 órakor Veres Pál a közösségi oldalára 
kitette azt, hogy csak 10 percet kér a miskolciaktól. Ott azt nyilatkozta a városi szolgáltatási díjak 
vonatkozásában, hogy nem emelik meg a városi szolgáltatások díjait, mert nincs itt sem az ideje, 
sem a helye, nem akarják tetézni a miskolciak baját áremelésekkel. Most látható, hogy Polgármester 
Úr a miskolciaknak nem mondott igazat, hiszen emelik a díjtételeket. Nem mondott igazat Miskolc 
Polgármestere a Salkaházi Program kapcsán sem, és nem mondott igazat az iskolakezdési támogatás 
bevezetésével kapcsolatban sem. Polgármester Úr! Le kell vonni a megfelelő konzekvenciákat.   
 
Barta Gábor: Áttanulmányozta az MVK Zrt. díjszabására vonatkozó előterjesztést, és egyetlen 
dolog fogalmazódott meg benne, az pedig az elutasítás. Hogy miért? Elutasítás a brutális, 
helyenként 40 %-os áremelésnek, ugyanis az eddig is Magyarország legdrágább 500 forintos 
menetjegyét 700 forintra akarja emelni a miskolci városvezetés. Ezt a jegyárat már most be lehetne 
vezeti Közép-Európa legdrágább menetjegye versenyre, ha lenne ilyen. Varsóban 3,4 zloty, ami 
körülbelül 300 forint, Prágában 30 korona, ami körülbelül 500 forintnak felel meg. A 
legmegdöbbentőbb, hogy Budapesten is csak 300 forint egy vonaljegy. Mind a három város, egy 
ország fővárosa, Miskolc nem az. A baloldali városvezetés ezekkel a bérlet és jegyárakkal 
megpróbálja kifosztani a miskolciakat, mert már amúgy is leszokóban vannak a városi 
tömegközlekedésről. Egyetért Pakusza Zoltán képviselőtársa felszólalásával, hogy tarthatatlan 
állapotok vannak reggel a buszjáratokon nem csak Perecesen, hanem Hejőcsabán és az Avason is. 
Az MVK Zrt. igazgatója a napokban ismerte el, hogy 2019. évekhez képest a magasabb jegyárak 
ellenére is visszaesett a társaság árbevétele. Persze ez egyenes következménye a jelenlegi 
menetrendnek, ami miatt egyre több miskolci polgár utasítja el a tömegközlekedést. Tisztelt 
képviselőtársai! Ne hagyják ezt! 
 
Badány Lajos alpolgármester: A gázbeszerzés időben megtörtént. Tudvalévő, hogy a gázév 
októberben indul, így addigra már érvényes ajánlattal rendelkeztek, aminek az aláírása a 
fedezetlenség miatt nem történt meg. Egyébként talán jól is jártak, hogy akkor ezt az aláírást nem 
ejtették meg, hiszen látható, hogy azóta jócskán csökken a gáz világpiaci ára, bár most 400 forint 
az ára. Ennek ellenére a KEF-es beszerzésben 1000 forintért kapják. A fedélzeten váltott jegy 
kérdésével kapcsolatban elmondja, hogy érdekes, és találjanak rá magyarázatot, miközben bővültek 
a jegyvásárlás lehetőségei, mert jegykiadó automatákat helyeztek el, annak ellenére rohamosan nő 
azoknak a száma, akik a fedélzeten váltanak jegyet, bizonyára alkalmi utasok lehetnek és nem 
annyira ár érzékenyek. Elsődlegesen az céljuk, hogy rendszeres utasokat szerezzenek, így a 
kedvezményeket a rendszeres utasoknál igyekeznek érvényesíteni. Például a diákbérletek esetében 
az emelés, ha a Miskolc Pass kártyát kiváltja, akkor mindössze 10 %. A lakossággal történő 
egyeztetéssel kapcsolatos felvetés költői kérdés volt. Olyan, mintha megkérdezné Molnár Péter 
képviselőtársát, hogy diskurált-e a lakossággal arról, hogy a boltban ne 90 forint legyen a tojás, 
hanem 45. Nyilvánvalóan kikérheti a lakosság véleményét, egyértelműen azt fogja mondani, hogy: 
igen, az állam avatkozzon bele, legyen hatósági áras a tojás, és kerüljön 45 forintba. Véleménye 
szerint ebbe az irányba felesleges elindulni. A közlekedési munkacsoport elkötelezett abban is, hogy 



adott költségkereten és futásteljesítményen belül január 1-jétől, ahogy bevezetésre kerül az új 
tarifarendszer, egy összehangoltabb, utasbarátabb, átgondoltabb közlekedési rendszert dolgozzon 
ki, ami jobban ki tudja szolgálni a ténylegesen felmerült igényeket. Ehhez nyújtott be módosító 
indítványt, amit úgy gondol, hogy időközben sikerült átolvasni. Kéri, a képviselő-testületet, hogy 
támogassák.  
 
Cseléné Figula Edina: Soha ennyit nem foglalkozott a város az MVK ügyével, mint most, de 
egyetlen vállalat sem szenvedte meg ennyire az előzőt városvezetést, mint Miskolc 
tömegközlekedési vállalata. Az is csoda, hogy még Miskolcnak saját vállalata van, ami a 
tömegközlekedéssel foglalkozik. Ült már ezekben a padsorokban akkor is, amikor kormánypárti 
vezetése volt a városnak. Sokszor meghallgathatták a Közgyűlésben, hogy mennyire dübörög a 
gazdaság, és hogy kolbászból van a kerítés. De mi volt az igazság? Hagyták lezülleszteni az MVK 
Zrt.-t, a MIVIZ Kft.-t. Nem fejlesztettek, nem fizettek a vállalatnak a megrendelt szolgáltatásért, 
pedig akkor dübörgött az gazdaság. Közben 52 milliárd forint kötelezettségvállalást görgetett 2019. 
évben. Az MVK Zrt. most nehéz helyzetben van. Az energiaárak olyan mértékben emelkedtek, 
amit a cég nem tud kigazdálkodni. Az infláció 20 % körül van, mindennek emelkedett az ára. A 
városban is több kereskedelmi és vendéglátóegység bezárt, mert nem tudják fizetni a 
megemelkedett költségeket. Tömegközlekedési vállalatuk még van. Azon dolgoznak, hogy 
működjön is, és azért dolgozik egy munkacsoport, a városvezetés, a közlekedési vállalat vezetősége, 
hogy hatékonyan, takarékosan tudjon működni a vállalat. Az elmúlt időben többször ült le a vállalat 
szakembereivel, a munkacsoporttal. Volt fórum a körzetében, hogy együtt találják ki a lakossággal 
az Y-híd elkészülte utáni legelőnyösebb közlekedési útvonalat. Indított a cég közösségi egyeztetést 
online, majd ott volt személyesen a kiértékelésen is. Most a lakosság igényei szerint a munkacsoport 
összeállított egy optimális menetrendet és útvonalat, amely a jelenlegi futásteljesítmény 
felhasználásával költséghatékonyan nyújt egy magasabb színvonalú szolgáltatást. A gazdasági 
helyzet, az infláció, az önkormányzati bevételek kormány általi elvonása ahhoz vezet, hogy díjakat 
emeljen ez a cég is. Mindemellett, ha van megoldás hatékonyság javításra és ésszerűségre a 
menetrendben, azt be kell vezetni. Ha ezek megegyeznek a lakosság igényeivel, és megvalósítható 
a spórolás jegyében. Kéri a vállalat vezetőit, hogy az emelés mellett a 3-as és 3A busz útvonalán 
kért módosításokat is vegyék figyelembe.  
 
Bajusz Gábor: Alpolgármester Úr a rendszeres utasok fontosságáról beszélt. A rendszeres utasok 
fontosságával egyetért, de ezek a lépések pont azt eredményezik, hogy a rendszeres utasok 
leszoknak a miskolci tömegközlekedésről. Ez nem csak a saját véleménye, hanem szakértők is 
mondják, és a miskolci példa is mutatja. Minél kevesebb a busz, minél tömöttebbek a járatok és 
minél drágább a jegy, annál kevesebb lesz az utas. Most ezzel az áremeléssel azt fogják elérni, hogy 
tovább fog csökkenni a közlekedési vállalat bevétele. Nem jó ez a döntés 
 
Szarka Dénes: Ahogy elhangzott az előterjesztésben, 540 millió forint plusz bevétellel számolnak 
ennek az előterjesztésnek az elfogadása esetén a cég vezetői. Emlékezetes, hogy ez az elvont 
kormányzati tömegközlekedési normatíva kompenzálására sem lesz teljesen elég. Arról nem 
beszélve, hogy milyen kihívásokkal küzd az MVK Zrt. az energiaárak növekedése miatt. Meg kell 
említeni azt, amikor az előző ciklusokban beszereztek - más megyek jogú városokhoz képest 
rendkívül kedvezőtlen konstrukcióban - gázüzemű buszokat, majd a kormányuk az egekbe emeli a 
gáz árát. Mindezek után a környezetvédelemre hivatkozva számon kérik a dízel buszok 
visszahozását, ami annak érdekében történik, hogy a menetrendet tartani lehessen, arról azt 
gondolja, hogy erős terhelésnek van kitéve a mennyezet. Láthatták, hogy meredeken emelkednek a 
költségek, és továbbra sincs válasz arra kérdésre, hogy a 2019. előtti években miért nem tudták 
kifizetni az MVK Zrt. szolgáltatásának a díját. Nagyon sokszor elhangzott, hogy a 9 év Kánaánban 
mennyire jó volt. Hol van akkor az a pénz? Már előtte is feltették nagyon sokszor ezt a kérdést és 
még mindig nincs rá válasz. Arra sincs válasz, hogy az elvont kormányzati támogatás hol van, miért 



nem kaphatja vissza a miskolci tömegközlekedés. Miért kellett Miskolcot magára hagyni ebben a 
témában is. Az előterjesztésben és a módosító indítványban látható az összehangoltabb menetrend, 
az utasbarátabb szolgáltatás. Korábban is felhívták a figyelmet, hogy tudják milyen nehéz 
helyzetben van a cég, hogy milyen nehéz helyzetbe hozta az előző városvezetés, és hogy milyen 
helyzetbe hozta a kormányzat. Ettől függetlenül azt továbbra és kérik, hogy ami nem pénzkérdés, 
azt lehetőség szerint oldják meg. Legyen az összehangolt menetrend vagy a korábban Szilágyi 
Szabolcs képviselőtársa által többször emlegetett Avas-dél jobb bekapcsolása, amit a módosító 
indítvány tartalmaz. A 35 és 35 R buszok, illetve az Avas városközpont bevonása. Tudják, hogy 
nehéz gazdasági helyzetben van a cég, de kéri, hogy lehetőség szerint tartsák szem előtt. Nagy 
örömmel látta, hogy a Hideg-sor visszakapcsolása szintén megvizsgálásra kerül, üdvözlik ezeket a 
reménybeli fejlesztéseket.  
 
Deák-Bárdos Mihály: Általában egy közgyűlési vitában, ami a közlekedésről szól, sok minden 
elhangzik, akár pro akár kontra. Az előterjesztésben az olvasható, hogy jelenleg 5.321.318.000  
forint összegű elfogadott, de ki nem fizetett 2015. és 2021. évre vonatkozó ellentételezési igénye áll 
fenn a cégnek. A baloldali képviselők és városvezetők előszeretettel dobálóznak a számokkal, 
amelyben az előző városvezetés által ki nem fizetett összegek szerepelnek. Immár 3 éve vezetik ezt 
a várost. Kifizették már az MVK Zrt. ellentételezési igényét 2019. év óta? Ez itt a kérdés. Fodor 
Zoltán képviselőtársát idézi: „Hol a lé?” 2019. év óta a ki nem fizetett ellentételezési igény hol van. 
A módosító indítványra rátérve megkérdezi Alpolgármester Urat, hogy a vasgyári lakosoknak a 2-
es villamossal történő összekötése szerepel-e a 2023. január 1-jétől érvénybe lépő menetrendben. 
Tudja, hogy szerepel, de azért kérdezi, mert úgy szerepel, hogy tanszüneti időpontban, az őszi, 
tavaszi és nyári szünetekben nem közlekedik a 2-es villamos. Az ott élők azt szeretnék, ha nem 
kötnék az iskola tanrendjéhez. A vasgyári lakóknak nincs köze az iskolához. Ide egyébként két 
iskola tartozik, a Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola, ahová a gyerekeket busszal szállítják, a 
másik egy középiskola. A Miskolci Sportiskola szakmai vezetőjeként örömmel olvasta azt a 
módosító javaslatot, hogy a Hideg-sort is próbálják bekapcsolni a közlekedésbe, mert az egyetemre 
illetve a Tapolcára való eljutást nagyban megkönnyítené. Javasolja, hogy ezt 2023. január 1. napjától 
vezessék be.  
 
Kozma István Jánosné: Badány Lajos Alpolgármester Úr számára tesz fel kérdést. 2021. 
szeptember 21. napjától várják a 15 millió forintért megrendelt tanulmányt, ami több száz oldalas, 
és a mai napig nem került nyilvánosságra.  
 
Soós Attila: Fodor Zoltán képviselőtársa kérésére számháborúzni fognak. Jelen pillanatban ott 
tartanak, hogy rendre megkapják azt a vádat, hogy ki mennyit, hol és miért nem fizetett ki Fidesz-
KDNP időkben. Harmadik éve irányít a jelenlegi városvezetés, immár 4. éve ő az, aki az MVK Zrt. 
gazdálkodását rendezi. Hogy jön ki nála ez a négy év? 2019. év után 2020. évben, 2021. évben és 
így tovább esedékesek a veszteség ellentételezések, és van a működési támogatás is. 2019. évben 
1.024.000.000 forint nem került kifizetésre a városvezetés által, 2020. évben 916.000.000 forint, 
2021. évben 498.000.000 forint. Ez összesen 2.439.000.000 forint, amihez jön még az ez évre 
megítélt működési támogatás, amivel meglátják majd mi lesz. Mindezzel együtt 6,4 milliárd forintnál 
járnak. Tehát Fodor Zoltán képviselőtársának az a válasz, hogy érti, de ezzel együtt mielőtt számon 
kér, meg kellene nézni, hogy mennyit nem fizettek ki ebben a történetben, és hol tart ez a story. 
Nyilván, ahol már szakemberek nem ülnek a Felügyelő Bizottságban, csak politikus, akkor azon 
nem kell meglepődni. Beszélgethetnek a menetrendről, de ahelyett, hogy arról beszélgetnének, hogy 
mennyire szakmai vagy nem szakmai az MVK Zrt. vezetése, ezért mindenki figyelmébe ajánlja a 
hétköznapi dolgokat, hogy a városlakók a szemüknek hisznek, és nem feltétlenül a városvezetésnek. 
Az, hogy a covid időszak kivételével irgalmatlanul megszaporodtak a városban a 
személygépkocsival közlekedők, azt gondolja, hogy aki tartósan él és dolgozik ebben a városban, 
az látja, hogy soha olyan hosszú sorok, dugók és olyan mennyiségű személyautó ebben a városban 



nem volt, mint azóta, amióta sikeresen úgy megritkították a menetrendet. Mindenki annak 
érdekében, ha emberi időben akar kelni, vagy feküdni és a munkahelyére/iskolába el akar jutni, 
akkor a nagyszülőket, gyerekeket viszi, és maga kocsival jár. Kétségtelen tény, hogy a hatósági ár, 
nem állítja, hogy azt teszi lehetővé, hogy az emberek leszokjanak az autóról. Ez a spirál, hogy egyre 
drágább és kiszámíthatatlanabb a közösségi közlekedés a több tucat módosítás miatt, eredményezi 
azt, hogy az emberek a biztonságérzet és komfortérzet érdekében autóba ülnek. Azt gondolja, hogy 
felverhetik az árat a végtelenségig, az lesz az eredmény, hogy még kevesebben fognak 
tömegközlekedni és még többen ülnek autóba, ami nem egy jó irány, mint ahogy nyilván ebben a 
szmogos városban az sem egy örvendetes irány, hogy újra dízel buszok fogják szennyezni a 
városlakók levegőjét. Sajnos tudják, hogy ilyen értelemben a piszkos városok között vannak számon 
tartva. Bármikori városvezetési törekvés ellenére is ebből kitörni nem sikerül. Azon is lehet 
vitatkozni, hogy sok vagy kevés ez az áremelés. Azt gondolja, hogy jelen helyzetben ez konkrétan 
rablás. Érdekes módon itt meg tudják terhelni a városlakók kasszáját azzal, hogy fizessenek többet 
azért, hogy egyre ritkábban közlekedő buszokat vagy villamosokat használják. Nem gondolja, hogy 
szakmailag bármilyen szempontból is jó irány lenne. Nyilvánvalóan egy vállalat vezetésének az a 
célja, hogy egyensúlyban tartsa a gazdálkodást, amihez az is kell, hogy megkapja azokat a 
támogatásokat – minden városban, ahol közösségi közlekedés működik, az támogatott szolgáltatás 
– nem fog eredményre vezetni, önmagát beteljesítő jóslat az, hogy így előbb-utóbb ez a közösségi 
közlekedés tönkre megy. Miskolcon nem fog közösségi közlekedés működni szégyenszemre. 
Előszeretettel azt szokták mondani, hogy az előző városvezetés hogyan finanszírozott, és a mostani 
hogyan finanszíroz. Összességében 9 éven keresztül közmegelégedésre működött Miskolcon a 
közösségi közlekedés, finanszírozva volt. Jelen pillanatban nincs is finanszírozva, és nem is 
működik. Ezt mindenki látja.  
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Olyannyira érdekes ez a kérdés, mert még mindig emlékszik 
arra, hogy sok száz gyereket buszoztattak anélkül, hogy szerződésben lett volna ez rögzítve az MVK 
Zrt.-vel, kizárólag szóbeli polgármesteri utasításra. Erről beszél, amikor azt mondja, hogy voltak 
felelőtlen döntések, amelyeknek a következményeit pillanatnyilag most megszenvedik.  
 
Bartha György: Sokszor elmondta már, hogy a majdnem 29 év alatt sokat tanult, de azt biztos, 
hogy a Fidesz-KDNP képviselők csak azt a részt szeretik elmondani, ami számukra kedves. Ami 
számukra terhelő, arról mélyen hallgatnak. A 2015 – 2019. évi ki nem fizetett pénz, - ugyan 
szerződésbe foglalt - 4,1 milliárd forint volt. Azt nem szeretik elmondani, hogy ebben az 
időszakban hitelből lett finanszírozva, mégpedig a Miskolc Holding Zrt. hiteléből. Az előbb 
végighallgatták a matekot, ha jól emlékszik 2,4 milliárd forintot nem fizettek ki. A tudomány mai 
állása szerint a 4 több, mint a 2,4. Ezt mondja minden fideszes képviselőnek. Még egy dolog van, 
amit nem szeretnek elmondani, a Magyar Kormány 2020. és 2021. évben elvett 1 milliárd forintot. 
Miért? Erről is mély csend szokott lenni. Bosszúból. Semmi másért. Nagy büdös csönd mindig erre 
a válasz. A gázüzemű buszoknál azonos színű kormány volt az előző városvezetéssel. Akkor az 
tűnt a legjobb megoldásnak, nem is lehetett volna mást választani, ő is megszavazta. De olyan 
kiválóan tudták a saját kormányuknál az érdeket érvényesíteni, hogy 10 %-os állami támogatást 
tudtak elérni. Ez 700 millió forint pluszt jelent minden évben, amit ki kell fizetni. Ahogy emelkedik 
a kamat, ez is mindig emelkedik. Fodor Zoltán képviselőtársa emlegette a Miskolc kártyák 
ellentételezését. 2019-ig nem engedte a városvezetés, hogy ez bekerüljön az MVK Zrt. 
portfóliójába. Most ez a városvezetés pedig elismerte. Ilyenekről nem szeretnek beszélgetni, csak 
mélyeket hallgatni. Hallották, hogy 700 forint a jegy a sofőrnél. 20 darab jegyautomata lett 
felszerelve tudomása szerint a városban. 430 forintért lehet a jegyet az automatában megvenni. 
Amikor azt mondja valamelyik fideszes képviselő, hogy 700 forint, igaza van, de tegye hozzá, hogy 
a sofőrnél. A 20 darab jegyautomatában meg tudja venni éjjel és nappal is a jegyet kártyával és 
készpénzzel. Ezeket megint nem szeretik ugye elmondani.  
 



Fodor Zoltán: Soós Attila képviselőtársa igen furmányosan vezette elő a hozzászólását. 
Nevezetesen olyan, mint az egyszerű diák, amikor azt kéri tőle a tanárnéni, hogy: „Kisfiam, beszélj 
István királyról. István király nagy király volt, de Mátyás király nagyobb volt.”, és már Mátyás 
királyról beszél. Nem azt kérdezte, hogy mennyi a hiány, mennyi a mínusz, hanem azt, hogy miért 
nem fizették ki azt a pénzt. Az is hozzátartozik, ha az az 5 milliárd forint ott landolt volna a 
közlekedési vállalatnál, akkor nem jött volna ez a – bár nem vitatkozik, mert pénzügyekben jobb – 
2,4 milliárd forint, mert akkor nem lett volna annyi mínusz. Akkor a mai napig vígan tudna belőle 
élni a közlekedési vállalat. Mindig az a lényeg, hogy tálalnak dolgokat, minden nézőpont kérdése. 
Arról beszéljenek, hogy miért van a vállalat ilyen helyzetben, és hol van az a pénz, amit ki kellett 
volna fizetni. Mindenki nagyot hallgat, és most kérdezte meg hetedszer és nyolcadszor. Senki nem 
válaszol, csak azzal jönnek, hogy most mennyi. 
 
Szopkó Tibor alpolgármester: Néhány rövid kérdést szeretne feltenni a témában. Nagyon sokat 
foglalkoztak az előtte hozzászólók a részletekkel, de ezt a témát le szeretné tömöríteni. Első kérdése 
az, hogy vajon rendben van-e Miskolcon a közösségi közlekedés? Nem, nincs, egyáltalán nincs. 
Másik kérdése az, hogy finanszírozható-e a miskolci közösségi közlekedés. Nem, egyáltalán nem 
finanszírozható. Harmadik kérdése az, hogy az energiaválságot megelőzően, egy évvel ezelőtt 
finanszírozható volt-e? Nem, egyáltalán nem volt akkor sem finanszírozható. Negyedik kérdése az, 
hogy 5-7 évvel ezelőtt finanszírozható volt-e az MVK? A válasz itt is teljesen egyértelműen nem. 
Az ötödik kérdés kapcsán kérne tovább gondolkodási lehetőséget, miszerint van-e olyan felnőtt 
miskolci, aki úgy gondolja, hogy a miskolci városvezetés tönkre akarja tenni a miskolci közösségi 
közlekedést? Őszintén reméli, hogy erre a válasz egy határozott nem. 
 
Badány Lajos alpolgármester: Pár szóban reagálni kíván a felvetett kérdésekre. Deák-Bárdos 
képviselőtársa kérdezte a közszolgáltatási ellentételezések kifizetését. Elmondja, hogy 2019-ben 
fizették ki a 2015-ös közszolgáltatási ellentételezés összegét. Nyilvánvalóan 2015-ben még másik 
városvezetés volt. Soós Attila képviselőtársa utasszám vesztés miatt aggódott. Gyakorlatilag 8%-os 
utasszám emelkedést realizáltak ez évben, a múlt év azonos időszakához képest. A tendencia azt 
mutatja, hogy az utasok térnek vissza a közösségi közlekedéshez. Elmondja, hogy egy tanuló bérlet 
Miskolc Pass kártyával 300 forintot jelent egy hónapban, ami egy fél kg kenyér ára. Ha ez Képviselő 
Úr szerint rablás, akkor elmondja, hogy az élelmiszer árak körülbelül 60%-kal mentek fel, a gázár 
pedig 700%-kal, miközben a közösségi közlekedés átlagosan 20%-kal. Ebből szerinte el lehet 
dönteni, hogy mi a rablás. A tanulmányra vonatkozóan Kozma Istvánnénak elmondja, hogy a 
képviselők természetesen beletekinthetnek, ez egy döntés előkészítő anyag volt, a munkacsoport is 
ennek alapján dolgozik. Bármikor bejön Képviselő Asszony a Hivatalba, szívesen megmutatják 
neki.  
 
Dr. Kovács László: Szopkó alpolgármester úr kérdésére szeretne válaszolni és reagálni. Nem, 
természetesen nem gondolják azt, hogy bármikor bármelyeik miskolci városvezetés rosszat akart 
volna a miskolciaknak. A kérdés nem is így fogalmazódik meg, hanem úgy, hogy a jelenlegi 
városvezetést alkalmasnak tartják-e arra, hogy ezt a helyzetet kezelje. Itt pontosan erről van szó, 
nem pedig arról, hogy rossz szándékot feltételeznének.  
Az utasszám tekintetében szerinte nem lehet az almát a körtével összehasonlítani, mert volt egy 
pandémia, egy COVID járvány, amikor alapvetően annak 1,5-2 évnek a statisztikai adatai rendkívül 
torzítóak. Azt gondolja, ha valamennyire is a realitás talaján akarnak maradni, és össze akarják 
hasonlítani az almát az almával, akkor azt kellene megnézni, hogy egy teljes utolsó év, amikor még 
nem volt például pandémia, akkor lehetne megtenni a hasonlítást. Amikor a Miskolci Televízióban 
Izgatgató Úr, az MVK Zrt. vezetője azt mondta, hogy a növekvő jegyárak ellenére is csökkent az 
árbevétel, abból arra következtetnek, hogy csökkent a forgalom, mert csak úgy jöhet ki. Az viszont, 
hogy ez a csökkenő forgalom ez valósan csökkenő forgalom volt, vagy a pandémia miatt, ezt nem 
tudják megmondani. Badány alpolgármester úr azt mondta, hogy növekedett a forgalom, de 



felmerül itt is a kérdés, hogy mihez képest. Amikor a 2021-es év első időszakát is beleszámolják, 
amikor a pandémia miatt nem utaztak az emberek, akkor persze, hogy növekedett. Tehát ezek az 
adatok, amiket a vezetés mondott, nem elég sztenderdizáltak ahhoz, hogy ezt értékelni lehessen.  
 
Soós Attila: Bízik abban, hogy a miskolciak értik, mit szeretne elmondani. Azt látja, talán 
szándékosan is, Bartha és Fodor képviselőtársai nem akarják megérteni. Idézhetné bármelyikük 
hozzászólását, mert mintha egymáshoz beszéltek volna. Azt gondolja, egyrészt a városvezetésnek 
minden információ a birtokában van, hogy elkezdje megnézni azt, hogy amikor az előző vezetés 
elkezdte annak idején a veszteség ellentételezések kifizetését, akkor kellett-e 2010-nél is korábbra 
menniük a kifizetésekkel, vagy nem? Igen, a finanszírozás hitelből történt akkor is, ahogy most is. 
A különbség ott van, hogy akkor működött a közösségi közlekedés, most enyhén szólva nem 
működik. Lehet pofozgatni ide-oda, hogy hol a lé, meg mit csinált az előző vezetés a pénzzel, de 
nem lett kifizetve, tényszerűen nem lett kifizetve. Ugyanígy ez a városvezetés kifizethette volna, 
hiszen többszörösére növekedtek akár a helyi adóbevételek is. Bartha képviselő úrhoz címezi 
szavait, egy fillért nem fizettek azóta. A 2019., a 2020., a 2021. évit sem, és itt a 2022-es. Azt 
gondolja, ahogy haladnak előre az időben, egyre hiteltelenebb az az információ, hogy az előző 
vezetés mit nem fizetett ki, és ehhez képest ugyanúgy nem fizet ez a vezetés sem. Lehet sakkozni a 
számokkal, de jelenleg ez 6,4 milliárdnál jár éppen most, amit saját jogon nem fizetett ki a jelen 
vezetés. Nyilvánvalóan, ha elkezdenek kifizetni, akkor természetesen jön majd a 2016., 2017. és 
2018. év, mint ahogy annak idején a vezetés elkezdte ugyanígy visszamenőleg csinálni. Ez így van. 
Lehet beszélgetni arról, hogy a pohár félig tele van, vagy félig üres. Felhívja azonban a figyelmet, 
hogy rajta számon kéri Bartha képviselő úr, hogy a pohár félig tele, míg Fodor képviselő úr azért 
kéri őket számon, mert a pohár félig üres, ez enyhén szólva vicces. Jelenleg ott tartanak, hogy a 4. 
év nemfizetése jön lassan, amit jelen vezetésnek kell rendezni, több milliárd forintot, tehát egyre 
hiteltelenebb, hogy az előző vezetés mit nem fizetett ki. Hangsúlyozza, anno volt egy közösségi 
közlekedés, ami működött, hitel segítségével, de működött. Most egy csökkentett üzemmódban is 
egyre kevésbé működik. Ez a különbség. Badány Lajos alpolgármester úrnak elmondja, bízik abban, 
hogy csak fél információ volt, mert valóban, ezek a számok egy COVID időszakhoz képest vannak 
mérve, innentől kezdve minden szám torz. Emelkedésről, forgalom növekedésről, jegyár emelkedés 
vagy bevétel növekedésről beszélgetni igencsak álságos, mert egyszerűen torzak az adatok, ez egy 
turbulens időszak volt.  
 
Bartha György: Tény és való, hogy nem volt 5-ös matematikából, középiskolában sem. 
Vezérigazgató Úrhoz fordul és egy kérdés-feleletet szeretne. Le lett vezetve FIDESZ-es 
képviselőtársa által, hogy mennyit nem fizetett a jelen vezetés, valamennyivel több mint 2 milliárd. 
Kérdése – ha jól emlékszik –, hogy 2020-ban 3 milliárdnyi igénye volt az MVK-nak, amit kellett 
volna a városnak kapnia? 
 

Vezérigazgató Úr válaszol a feltett kérdésre, mikrofon igénybevétele nélkül. 
 
Bartha György: Tehát az a lényeg, hogy 2020-ban már biztosan emelkedett 3 milliárd fölé, 2021-
ben szerinte már 4 milliárd volt, ha jól emlékszik, most pedig 5 milliárd. Ha 2,4 az, ami le lett 
vezetve számukra, akkor neki valahogy nem jön ki a matek. Különösen azért, mert utána kérdezett. 
Megkérdezte a könyvvizsgálót, a pénzügyi vezetőjét az MVK-nak. Ők határozottan azt állították, 
hogy igenis fizetett a vezetés. Egy nagyon fontos dolog, ami nem lett elmondva. Egy olyan 
történelmi pillanatnak voltak a tanúi Képviselő Úrtól, hogy elismerte, nem volt fizetve, hitelből 
működött, ahogy most is. Van azonban egy nagy probléma, a hitelkeret kimerült. Azért merült ki, 
mert 2015-2019. között nem fizetett egy busznyákot sem az akkori vezetés.  
 

Soós Attila közbevág, reagálva az elhangzottakra. 
 



Bartha György: Ezt nem ő mondja, hanem megkérdezte azokat az embereket, akik jobban értenek 
hozzá. Hangsúlyozza, kimerült a hitelkeret.  
 

Soós Attila közbevág, kérdezve, miattuk merült-e ki? 
 
Bartha György: Nem. 2015-2019. közötti nem fizetésért merült ki a hitelkeret. Még egy dolgot 
szeretne mondani, amit jó lenne, ha a miskolciak is tudomásul vennének, hogy 10-ről 15%-ra lett 
emelve a Miskolc Pass kártya kedvezménye, ezért mindenkit arra ösztönöz, hogy menjenek és 
váltsák ki. 
 
Szilágyi Szabolcs: A módosító indítvány kapcsán kért szót, a vitába nem szeretne beleszállni, mert 
a FIDESZ-KDNP Frakció tagjai részéről a süketek, némák és vakok párbeszéde folyik. Nem tudja, 
hogy nézi-e valaki ezt a közel 7 órája tartó vitát, de minden tisztelete azoké, akik még itt vannak 
velük. Amiatt kért szót, mert több alkalommal is felszólalt a Közgyűlésen, hogy a 30-as járat 
kerüljön visszaállításra annak érdekében, hogy a Sályi István utca és az attól délre lévő, illetve a 
Nyíri Dániel utca kerüljön be a tömegközlekedés vérkeringésébe. Nemcsak a 30-as járat lett 
visszaállítva, hanem a 35R-es járat is sűrítésre kerül januártól. Szeretné megköszöni az MVK 
szakembereinek, Igazgató Úrnak és Badány Lajos alpolgármester úrnak, hogy nem volt hiába a 
folytonos megkeresés. Sikerült nekik kidolgozni ennek a nagyon jelentős lakossági kérésnek a 
feltételeit, az anyagi szükségleteket is.  
 

- Az ülést Szopkó Tibor alpolgármester vezeti. - 
 
Szopkó Tibor alpolgármester: Bejelenti, hogy Alpolgármester Asszony néhány percre távozott, 
így erre az időre átvette az ülés vezetését. Felszólalásra jelentkezett Gazdusné Pankucsi Katalin 
képviselő asszony, megadja neki a szót.  
 
Gazdusné Pankucsi Katalin: Az előterjesztést olvasva az derül ki számára, hogy a városvezetés 
beismerte, hogy nem jót csinált akkor, amikor szétverte a közlekedést Miskolcon, hiszen egyre több 
járat kerül visszaállításra. Azért is kért szót, mert ez választókerületében is problémát jelent. A 19-
es és 67-es buszjárat ment fel Komlóstetőre, amelyből már csak a 19-es járat maradt. Korábban az 
egyik busz reggelente bement a Vasgyárba, hiszen ott van a kórház megállója. Sokan mennek arra, 
oda a Stroke épületébe vérvételre, illetve szakrendelésre. Úgy tudja, hogy a háziorvosok, fogorvosok 
és a védőnők elhelyezése is a Vasgyári Kórház területén történik majd meg. A rendelők 
megközelítése is nagy gondot jelentene, hogyha a busz nem közlekedne be a Vasgyárba. Kérése, 
hogy majd a legközelebbi menetrend tervezésénél vegyék figyelembe.  
 
Szopkó Tibor alpolgármester: Megállapítja, hogy nincs több felszólalásra jelentkező, így a vitát 
lezárja. A vita során elhangzottakra Demeter Péter úrnak ad lehetőséget a reakcióra.  
 
Demeter Péter: Az elhangzottakra röviden válasza, hogy a dízelek mellett a 10 darab elektromos 
autóbusz teljesítményét is maximalizálják, tehát az is az elektromos, ami zéró emissziós, az a 
legolcsóbb most, azok is teljes gőzzel, vagyis árammal mennek. A 10 darabos gyűjtőjegy, és minden 
egyéb olyan díjtermék, amit most még idén megvásárolnak, annak van egy lejárati ideje, tehát még 
egy évig tudják használni. Kiemeli, ez nem úgy működik, hogy másnaptól ezek már nem érvényesek, 
tehát fel fogják tudni használni ezeket az utasok.  
Az egyetemre volt egy különcélú menetrend szerinti járatként, az egyetemi szervezők rendelték meg 
a Rocktoberfest-nek a szállítását, az egy szerződéses járat volt.  
Meg fogják nézni a perecesi, komlóstetői javasolt problémákat és igényeket, hogy miként tudják 
ezeket megoldani. Perecesen is megnézeti, hogy a csuklós autóbuszok helyett miért szóló autóbusz 
közlekedik, milyen utasszámmal, és megpróbálnak erre rásegítő járatot közlekedtetni, vagy a 



következő menetrend módosításban ezeket megoldani. Ugyanígy a Katalin képviselő asszony által 
felvetetteket is megvizsgálják. 
 

- Az ülést Varga Andrea Klára alpolgármester vezeti. - 
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Megköszöni a választ.  
Szeretettel köszöntik Polgármester Urat, és remélik, hogy jó híreket hozott. 
 
 
6. sürgősségi napirend: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 

Miskolci Fürdők Kft. közötti üzemeltetési szerződés 
módosítására 

 
Varga Andrea Klára alpolgármester: A napirend ismertetésére felkéri Nagy László 
főosztályvezető urat.  
 
Nagy László: A Selyemréti Strandfürdőt üzemeltető Miskolci Turisztikai Kft.-nél 2019. évben 
névváltozás következett be, melynek eredményeképp a társaság cégneve Miskolci Fürdők Kft. lett. 
A névváltozás az üzemeltetési szerződés hatályát nem érintette, ugyanakkor a változás átvezetése 
az üzemeltető megnevezése vonatkozásában a szerződés módosítás keretében indokolt. 
Figyelembe véve azt, hogy drasztikus energiaár emelkedés miatt megemelkedett költségek miatt 
indokolttá vált a Selyemréti Strandfürdő nyitvatartásának szükségszerinti gazdasági helyzethez 
igazodó szabályozhatósága. A fentiek alapján a felek előzetes megállapodását figyelembe véve 
javasolt, hogy a Selyemréti Strandfürdő nyitvatartási idejét a Miskolci Fürdők Kft., mint üzemeltető 
saját hatáskörében állapítsa meg. 

 
Az ülést Veres Pál polgármester vezeti 

 
Veres Pál polgármester: Köszönti a jelenlévőket, az ülés vezetését átveszi.  
 
Hollósy Endre András: A fürdőhelyzet kapcsán az elmúlt időszakban sok minden volt látható. 
Fontosnak tartja elmondani, hogy talán inkább a kapkodás és a fejetlenség volt – Frakciója ezt 
érzékelte – jellemző az elmúlt időszak eseményei kapcsán. Egy igazi baloldali csiki-csuki helyzet 
alakult ki Miskolcon, hiszen zárjanak vagy nyissanak, aztán nem előre, hanem utólag történik az 
egyeztetés a vállalkozókkal, majd hirtelen bezárás történik, majd a vállalkozók nyomására kinyitás 
történik, de ezt nem kommunikálták megfelelőképpen, így már csak januárig. A megmentő szerepét 
eljátsszák, de közben nem veszik figyelembe azt a tényt, hogy az elmúlt időszakban Miskolc-
Tapolcára jelentős összegek érkeztek. 13 milliárd Ft a Fürdő vonatkozásában, üzemeltetésére 700 
millió Ft. A vállalkozókkal talán előre kellett volna egyeztetni, javasolja, hogy a Selyemréti 
Strandfürdő kapcsán vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy valamilyen formában, legalábbis 
részleges nyitvatartással működhessen a fürdő tovább. 
 
Gazdusné Pankucsi Katalin: Tapolcai képviselőként fordultak hozzá vállalkozók, mikor híre 
ment annak, hogy bezárják a Barlangfürdőt. Nem kis felháborodással. Kérdezi, ha most sikerült 
megegyezni a vállalkozókkal, miért nem lehetett ezt megtenni az előtt, hogy leül a városvezetés 
velük és elmondják a szándékukat, milyen közös megoldást tudnának kitalálni arra, hogy a 
Barlangfürdő tovább működjön? Nem egy, nem két szállodatulajdonossal beszélt, aki elmondta, 
hogy neki ez nagyon sokba került, hiszen már lefoglalt éjszakák voltak a szállodában, ezeket az 
előlegeket vissza kellett utalniuk. Mai napig nem került még sor a szerződés megkötésére. Állítólag 
holnap kinyit a Barlangfürdő és teljes bizonytalanságban vannak, mert nem tudják, hogy a 
megbeszélésen elhangzottakból melyik változat mellett fognak dönteni. A bizonytalanságot növeli 



továbbá az is, hogy be lett harangozva, hogy csak január 8-ig lesz. A szállástulajdonosok elmondása 
szerint keresik a vendégeket, de mivel ilyen bizonytalan a helyzet, ezért inkább már nem foglalnának 
szállást Tapolcán. Kérdezi, mi abban a megoldás, hogyan tudnak segíteni, hogy a lemondott 
szállásokat újra életre hívják. Nem kis veszteség ez a vállalkozásoknak, ezért úgy gondolja, érdemes 
lett volna továbbra is előtte leülni a szállodatulajdonosokkal és beszélni a megoldásról.  
 
Barta Gábor: Egyetért Hollósy András képviselő úr előbbi hozzászólásával. Kiegészíti azzal, hogy 
a Miskolci Fürdők helyzetét nem lehet megoldani szakmai és műszaki szakértelem teljes zárójelbe 
tételével. Miskolc szégyene, hogy a vállalkozói összefogás nyomására látták csak be, hogy a 
Barlangfürdőt igenis működtetni kell, mert annak bezárása beláthatatlan hatással van, nem csak 
Miskolc, de az egész régió turisztikai életére, nem pozitív előjellel. Ugyanez érvényes a Selyemréti 
Strand bezárására is, ahol még a vizet sem kell melegíteni, sőt a Szinvába kiengedett fáradt víz olyan 
meleg, hogy környezetterhelési díjat kell utána fizetni. Javasolja, a területhez értő szakemberekkel 
vizsgálják meg a fürdőket, és a műszaki megoldásokban rejlő tartalékokat felhasználva újra nyissák 
ki a Selyemréti Strandot is.  
 
Deák-Bárdos Mihály: Az előterjesztést olvasva, a miskolci fürdők nyitvatartásának saját 
hatáskörbe történő megállapításával, azaz a Selyemréti Strandfürdő bezárásával – melynek a 
működtetése termálvízből történik – olyan miskolciaktól, sportolni vágyó gyerekektől és 
mindennapjait az egészséges életmód alapján élő felnőttektől, több mint 400 embertől veszik el a 
lehetőséget a sportolás és a szabadidő hasznos eltöltésétől. Ezzel a döntéssel nem csak ezeket az 
embereket hozzák nehéz helyzetbe, hanem az Önkormányzat tulajdonában álló Kemény Dénes 
Uszoda létesítményvezetőjét is, akinek a fürdők bezárásával meg kellene oldania a megnövekedett 
igényeket, az uszoda használattal kapcsolatban. Nem szem előtt tévesztve a városban működő vizes 
sportágakkal foglalkozó egyesületeket. Kérdezi, egyben bízik abban, hogy a Kemény Dénes Uszoda 
bezárására nem kerül sor, ahogy arról Polgármester Úrral egy elit bajnokság előtt tárgyalt. Akkor 
Polgármester Úr biztosította arról, hogy a Kemény Dénes Uszoda egyelőre nem fog bezárni. 
Kérdezi továbbá, haladtak-e valamilyen megállapodásra, akár a Magyar Úszószövetség, akár a 
Magyar Vízilabda Szövetség, illetve a többi vizessportágaknak a képviselőivel, hogyan lehet 
továbbra is a Kemény Dénes Uszodát nyitva tartani és üzemeltetni?  
 
Bajusz Gábor: Örömét fejezi ki, hogy a vállalkozók talpra esettek voltak és sikerül újra nyitni a 
Barlangfürdőt. Győri példát ismertetve elmondja, ott úgy segítették a vállalkozókat, hogy aki egy 
bérház aljában üzemeltet fodrászatot, vagy kisboltot, az lakossági áron fogja kapni a távhő 
szolgáltatást. Ezt tartja helyes útnak, amikor támogatják azokat a vállalkozókat, akik munkahelyet 
biztosítanak a miskolciaknak. Kéri, ha a közeljövőben meghoznak hasonlót döntést, akkor előre 
egyeztessenek a vállalkozókkal, mert ez az idei év turisztikai terveit tönkre tette Miskolc-Tapolcán.  
 
Molnár Péter: A Frakció meglátása szerint, ami a Miskolc-Tapolcai Barlangfürdő kapcsán történt 
az elmúlt hetekben Miskolcon, az a miskolci baloldal totális csődje. Abszolút meggondolatlanság 
látszik, ezt minden miskolci látja, meggondolatlanul, hirtelen bezárják, mindenféle egyeztetés 
nélkül, majd utána nyilván nyomásra és a tapolcai szállodások nyomására és kérésére, úgy, hogy ők 
beszállnak, mert érdekük, hogy működjön a Barlangfürdő, újranyitja a város a Barlangfürdőt. Úgy 
gondolja ez tényleg egy komédia volt. Jobban meg kellett volna gondolnia a Selyemréti Strandfürdő 
bezárását is. Kíváncsian kérdezi, hogy a Selyemréti Strandfürdőben dolgozók bérén túl, mit tudnak 
megspórolni. Hiszen ott 43 fokos víz tör fel. Szerinte azt a strandot, csökkentett időtartamban 
lehetne nyitvatartani. Ott több száz fiatal, gyermek úszik, a plusz kettő testnevelés órákat töltik ott 
el. Régen fiatalok is úsznak ott reggelente. Biztos abban, lehetne egy olyan köztes megoldást találni, 
hogy azt a Strandfürdőt is kinyissák. Kéri, ennek a lehetőségnek a megvizsgálását. Ma már egy 
korábbi napirendi pont kapcsán utalt a geotermiára. Akkor elmondta, hogy 2019. óta úgy látja a 
Frakció, hogy a geotermikus energia, mely itt a Kárpát-medencében és Miskolcon is rendelkezésre 



áll, nagyon nagy segítség lehet a távfűtésben. Meglátása szerint a Miskolci Fürdők tekintetében is, 
akár a Barlangfürdő, akár a Selyemrét, akár a Kemény Dénes Sportuszoda tekintetében. Ha 
megpróbálnák ezt bekötni, akkor biztosan nagyon nagy költséghatékonyság lehetne. A hírekben 
olvasható volt, miért és hogyan tud működni a bogácsi strandfürdő. Ők a melegvizet nagyon 
hatékonyan, jól használják fel, nincsen szükségük egyéb energiára, ezért tudnak működni most is, 
nem volt szükség semmilyen korlátozásra. Szerinte felelőtlen volt, hogy Miskolc városa 2019. óta 
nem foglalkozott a geotermiával, sőt úgy tűnik, kiszállt a város abból a businessből.  
 
Dr. Mokrai Mihály: Reflektálni szeretne. Az előző közgyűlésen elmondta azt a történelmi bűnt, 
melyet az előző vezetés elkövetett a geotermiával kapcsolatban, hogy nem folytatták azt az utat, 
melyen Káli Sándor polgármester úr elindult. Nem idézi saját magát, nem mondja el újra a beszédét, 
de azt mondja Képviselőtársának, hogy nyitott kapukat dönget. Most írt ki a Kormány egy 
pályázatot, 60%-os támogatás fog adni a geotermikus kutak fúrásával kapcsolatban a 
pályázatokhoz. Ezzel mindenféleképpen, legalább vizsgálat szintjén foglalkozni fognak. Bajusz 
Gábor képviselő úr hozzászólására reagálva, kéri, hogy olvassa az előterjesztéseket. Ha elolvasta 
volna az előző Közgyűlések előterjesztéseit, akkor tudná, amit győri példaként felhozott, az 
Miskolcon már megvalósult. Gyakorlatilag Miskolcon úgy csinálják, ahogy azt Bajusz Gábor 
javasolta.  
 
Veres Pál polgármester: Megállapítja, hogy nincs több felszólalásra jelentkező, a vitát lezárja a 
napirend felett.  
Kormányrendelet határozza meg azt a portfóliót, amit egy város hőenergia kapcsán megvásárolhat. 
Kormányrendelet mondja meg milyen áron, mi a hatósági ár. Ezek szerint nagyságrendileg 760.000 
Gjoult vásárol a város geotermia kapcsán és 510.000 Gjoult kell, hogy vásároljon az MVN-től. A 
geotermia önköltségi áron nagyjából 3.200 Ft, az MVN 52.000 Ft-ért adja. Így az átlag szűken 
31.000 Ft-ra jön ki, ami jelen pillanatban Miskolc városára kötelező hőenergiai ár Gjoulonként. Ez 
mindig jobb, mint Debrecen 56.000-e. De sokkal rosszabb az olyan városoktól, ahol nagyobb 
arányban engedélyezték a geotermiát. Nem a jelen városvezetésen múlik, hogy mennyi geotermikus 
energiát vásárol. A fejlesztés abba az irányba fog menni, hogy a jelen pillanatban gázzal fűtött 
Barlangfürdő geotermikus energiával legyen fűtve. Sajnálatos módon, amennyiben a MIHŐ 
vezetékén keresztül szolgáltatnák a Barlangfürdőbe a geotermiát, úgy a hatósági árat kellene így is 
fizetni érte, vagyis a 31.000 F-ot. Nem a 3.200 Ft-ot, vagy annak az önköltségi árát, ami nagyjából 
7.000 Ft a közvetlen szolgáltató felé. Jelen pillanatban a geotermiával és a hőmennyiséggel ez a 
helyzet. Nem a jelen vezetés hibája. Az, hogy 10%-os tulajdonjog volt a cégen belül, egyetlen 
osztalék fizetés sem történt meg. Ebből semmi előnye nem volt a városnak, valamint 
kötelezettséget jelentett a 10%-os tulajdonrész, de döntési helyzetet nem jelentett. Emlékei szerint 
készült egy kút, amely 1.000 méternél véget ért Tapolcán, ezt az előző városvezetés fúrta. Miért 
nem fúrta tovább 1.500 méterre? Állítólag ott van a melegvíz. Jelen városvezetés megpróbálja ezt 
megtenni, esetleg abból a forrásból melyet Mokrai képviselő úr is említett. Az Ellypsumot nagyon 
szépen köszönik, tényleg egy büszkesége a városnak, véleménye szerint is egy elegáns fürdője a 
városnak. Kiszámolva, a 2023-ban egy másodpercre sem nyit ki, az a városnak 530 millió Ft-jába 
kerül, ennyit kell beletenni a nemkinyitásba. Ha kinyit és üzemeltetik, akkor 2 milliárd 10 Ft-ba 
kerül a városnak, mint betöltendő többlet támogatás a jelenlegi energiaárakkal számolva. Jelen 
vezetés is büszke rá, szeretné üzemeltetni, de nem tudható, hogy ilyen feltételek mellett ez 
lehetséges-e. A vízisportok tekintetében elmondható, hogy Smidt Ádám sportért felelős 
államtitkárral egyeztettek Budapesten. Ekkor rákérdeztek, hogy a rendelkezésre álló, vízisportra 
alkalmas vízfelületek közül van-e olyan, amelyet támogatni tudnak, hogy nyitva maradjon a Kemény 
Dénes Uszodán kívül? Egyértelmű választ kaptak, nem. Mivel ez nem kötelező feladatellátás senki 
számára, viszont az állam szeretne ebben részt venni és támogatni, egyetlen vízfelületet tud 
támogatni a nyitvatartásban. Ez a Kemény Dénes Sportuszoda. Nagyon komoly számításokat 
kértek, a város ennek eleget tett. Külön elvégezte ezt az államtitkárság is, a két szám egyezett. Arra 



kapott ígéretet a város, néhány héten belül kapnak választ arra vonatkozóan, hogy azt a támogatást 
megkapja-e a város, mellyel a Kemény Dénes Uszoda nyitvatartható marad. Hangsúlyozza, az ő 
kérésüknek és elvárásuknak megfelelően is 2022. utolsó negyedévében, mivel tovább, mint 2022. 
év vége egyelőre az állam sem tud tovább kalkulálni.  A tárgyalások hangvétele és az ottani reakciók 
alapján úgy véli, nagy valószínűséggel megkapja a város a 65-70 millió Ft-ot, melyben többlet 
terhelésként kerül az uszoda nyitvatartása az egyébként is kalkulált költségek fölött. A fürdők 
nyitvatartásával kapcsolatban el kívánja mondani, kormányhatározat szabja meg azt, hogy Miskolc 
Megyei Jogú Városnak milyen feladatokat kell ellátnia. Vannak kötelező feladatok, a 
Kormányhatározat utasítása szerint ezeket minden erővel fenn kell tartanai, annak árán is, hogy a 
nem kötelező feladatok nem veszélyeztethetik a kötelező feladatok ellátását. Tudható, hogy a 
Miskolci Fürdők Kft. az, amely a Holdingon belül a fürdők üzemeltetésével foglalkozik. Feladatuk 
az volt, hogy a rendelkezésre álló ismeretek szerint hozzák meg azokat a nagyon szigorú döntéseket, 
gazdasági és nagyon józan megfontolások mentén, amelyek biztosíthatják az alapvető feladatellátás 
finanszírozását. Erről be is kellett számolni Balla kormánybiztos úrnak. Több olyan elem 
tekintetében visszakérdezett, amely a fürdők üzemeltetését is érintette. Ennek alapján a Holding 
Igazgatótanácsa hozott egy döntést, miszerint bezárja a fürdőket. Ez eddig a gazdasági és nagyon 
racionális döntés háttere. Tisztában volt azzal, hogy a felelőssége várospolitikai, hiszen itt nemcsak 
a fürdő működtetéséről, hanem a turisztikai ágazat problémáiról is szó volt. Ezért kérte, hogy a 
Barlangfürdő nyitvatartását hosszabbítsák meg, amíg megpróbál valamilyen forrást szerezni ahhoz, 
hogy nyitva tudják tartani. A többi fürdő zárását követő keddi napon, a Magyar Turisztikai 
Ügynökséggel tárgyalt, segítséget kért. Hiszen egy turisztikai ágazat megmentéséről, támogatásáról 
van szó. Egyértelmű volt, hogy források nem állnak rendelkezésre. Arra biztatták, próbálja a város 
saját erőből megoldani az itteni helyzetet. Egyeztetett a BOKIK igazgatójával, Bihall Tamás úrral. 
Covid megbetegedése miatt nem tudott részt venni a tárgyaláson, Alpolgármester Úr képviselte és 
vezényelte le az egyeztetést. Nyilvánvaló volt, hogy a bezárás és a nyitva tartás közötti különbség, 
– hiszen a bezárás is költségekkel jár – mintegy 60-70 millió Ft. Ezt a város, önerőből nem tudja 
hozzátenni. Átérezve a vállalkozók nehézségeit, döntöttek úgy, ha a vállalkozók partnerek, valamint 
a Kamara erőfeszítéseket tesz a többlettforrásokért, úgy a város is hozzáteszi a Városvédelmi 
Alapból szükséges forrásokat. A háromszori egyeztetés végén született meg az az ígéret, hogy a 
vállalkozók hozzájárulnak. Ennek feltételei rögzítve lettek. A Fürdők Kft. ügyvezető igazgatója, a 
Kamara egyeztetésével és koordinálásával egyesével köti meg a szerződéseket a vállalkozókkal. 
Ezek tudatában kezdeményezi, hogy az összegek befolyása előtt megelőlegezi a város költségvetése 
ezt az összeget is és holnap kinyitják a Fürdőt. Ezt a sajtó útján is kommunikálták. Sajnálatos 
módon, azt gondolja, az idegenforgalom, a turizmus, a vendéglátás és azok beszállítói ugyanúgy 
szenvednek az energiaár emeléstől, mint ahogy mindenki az országban, Európában. Sajnálatos 
módon ezt nem fogják tudni áthárítani a vendégkörükre sem. Mint ahogy a tyúkokon sem lehet 
számon kérni, hogy eddig 50 Ft-ért tojtak, most miért 120 Ft-ért tojnak? Úgy gondolja a 
városvezetés megtett mindent, volt egy racionális gazdasági döntés, ami indokolt és a Kormány 
elvárásának megfelelő, miszerint zárjanak be. Továbbá volt egy várospolitikai döntés, ha lehet 
mentsék meg és nyissák ki a Barlangfürdőt. Ez megtörténik holnap. Egyelőre ez a forrás és ez a 
számítás, ahogyan azt a Kormány is kéri. Nem lehet túl látni január elején, hiszen nem tudható mit 
hoz az energiapiac. Felelősségteljesen az mondható, az a forrás, melyet kiszámoltak és amit 
biztosítani fognak közösen a Barlangfürdőhöz, nagyságrendileg a téli szünet végéig lesz elegendő. 
Megjegyzi „békeidőben” is január elején a Barlangfürdő bezár, ugyanis rendes évi karbantartását 
végzik. Emlékeztet erre, ez évek óta, még a pandémia előtt is így történt. Egyelőre felelősséggel 
eddig vállalható a nyitvatartás. A két hét alatt, míg zárva volt a Barlangfürdő, a karbantartási 
munkálatok egy részét a Fürdő Kft. el is végezte. Bizodalmát fejezi ki, ha a források rendelkezésre 
állnak majd januárban, akkor azt a karbantartási időt is le lehet rövidíteni. Úgy gondolja 
felelősségteljesen megtették. Külön történet az, hogy az egész Fürdők Kft. működőképes 
maradjon, ehhez minden százezer Ft-ra szükség van. Ezért született az említett felelősségteljes 
döntés, melyet korábban említett. Természetesen megvizsgálták azt, milyen veszteséggel jár a 



Selyemrét nyitvatartása. Fájónak tartja, hogy ezt a döntést meg kellett hozni a Holdingnak. 
Amennyiben megérkezik a Kemény Dénes Uszoda támogatása, úgy hosszított nyitvatartással, 
nagyobb kapacitással biztosítani fogják a sportolási lehetőséget minden miskolci számára. 
 
Az ülés napirendjére felvett előterjesztések végére értek. Jelzést kér a képviselők részéről, hogy 
tartsanak-e technikai szünetet vagy folytathatják az ülést.  
Megállapítja, hogy nem tartanak technikai szünetet, így a tárgyalást befejeztével a szavazás 
következik.  
 
 
 
Meghívó szerinti 1. napirend: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatalában igazgatási szünet elrendelésére és kapcsolódó 
döntés meghozatalára 

 
Veres Pál polgármester: Az előterjesztés szerint egy rendelettervezetről és egy határozati 
javaslatról kell dönteniük. Elsőként a rendelettervezetről döntenek, minősített többséggel. 
 

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 17 igen, 0 nem szavazattal, 7 
tartózkodás (nem szavazott: 2 fő) mellett megalkotta a 26/2022. 
számú önkormányzati rendeletét a Miskolc Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünet 
elrendeléséről. 

 
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 
 
Veres Pál polgármester: Most a határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

 
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 17 igen, 0 nem szavazattal, 7 
tartózkodás (nem szavazott: 2 fő) mellett elfogadta az 
előterjesztés szerinti határozati javaslatot és meghozta a  

 
 

122/2022. (X.27.) számú határozatot 
 

Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünet 
elrendelése kapcsán ügyfélfogadási rend módosítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünet elrendelésére és 
kapcsolódó döntés meghozatalára” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:  
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése - a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltakra 
tekintettel - a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2022. december 19. napjától 
2023. január 6. napjáig elrendelt igazgatási szünet időtartamára – a zavartalan feladatellátás 
érdekében – az ügyfélfogadás rendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
 



Központi Ügyfélszolgálat (Miskolc, Városház tér 8.): 
 

Hétfő:    Ügyfélfogadás szünetel 
Kedd:    8:00-16:00 
Szerda:    Ügyfélfogadás szünetel  
Csütörtök:   8:00-16:00 
Péntek:    Ügyfélfogadás szünetel  

 
Ügyfélfogadást tartanak a Hivatal Lakosságszolgálati Főosztály Hatósági Osztály Anyakönyvi 
Csoportban a születések, halálesetek anyakönyvezésére vonatkozó ügykörben, valamint a 
Gazdálkodási Főosztály Adó Osztálya valamennyi ügycsoportban dolgozó ügyintézői. 
Az igazgatási szünet időtartama alatt az ügyfélfogadás egyéb ügycsoportban szünetel. 
 

Felelős:     Polgármester, Jegyző 
Közreműködik:    Humánerőforrás Osztály 
Határidő:    azonnal 

 
 
Meghívó szerinti 2. napirend: Javaslat Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 2. szám alatti 

társasház földszintjén elhelyezkedő „gyógyszertár” 
megnevezésű ingatlan elidegenítésére 

 
Veres Pál polgármester: Egy határozati javaslatról szükséges dönteniük. 

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

123/2022. (X.27.) számú határozatot 
 

Tárgy:  a Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 2. szám alatti társasház földszintjén 
elhelyezkedő 4207/3/A/52 helyrajzi számú „gyógyszertár” megnevezésű 
ingatlan elidegenítése 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc, 
Soltész Nagy Kálmán utca 2. szám alatti társasház földszintjén elhelyezkedő 
„gyógyszertár” megnevezésű ingatlan elidegenítésére” című előterjesztést és a következő 
határozatot hozza: 
 
1./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése akként dönt, hogy a természetben 

Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 2. szám alatti társasház földszintjén elhelyezkedő 
4207/3/A/52 helyrajzi számú „gyógyszertár” megnevezésű ingatlan kerüljön elidegenítésre, 
nyílt versenyeztetési eljárás útján. 

 
2./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az ingatlan minimális eladási árát 

bruttó 38.227.000,- Ft, azaz harmincnyolcmillió-kettőszázhuszonhétezer forint (30.100.000,- 
Ft + 8.127.000,- Ft áfa) összegben határozza meg, foglaló fizetési kötelezettség terhe mellett.  

 
3./ Az ingatlan vételárát a vevő egyösszegben, az adásvételi szerződés aláírását követő 30 napon 

belül köteles megfizetni. 
 



4./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Miskolc Holding 
Zrt. Ingatlangazdálkodási Igazgatóságát az értékesítés teljes körű (az adásvételi szerződés 
aláírását is magába foglaló) - lebonyolítására azzal, hogy az értékesítés során a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) – különös tekintettel az 
Nvtv. 14. § (2) bekezdésében foglaltakra – Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) 
önkormányzati rendelet és egyéb jogszabályok előírásait köteles betartani. 

 
Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. Ingatlangazdálkodási Igazgatóság 
Végrehajtást felügyelő osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:  1-3. pontok tekintetében azonnal, 4. pont tekintetében az 

ingatlan első meghirdetésére a határozat kézhezvételét 
követő 30 nap  

 
 
Meghívó szerinti 3. napirend: Javaslat Miskolc, Szondi György utcában elhelyezkedő 4841/4 

helyrajzi számú „kivett udvar, egyéb épület 6 db” 
megnevezésű ingatlan elidegenítésére 

 
Veres Pál polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról szükséges dönteniük. 
Technikai problémát jeleztek a képviselők közül. Kéri, ismételjék meg a szavazást. 
 

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 16 igen, 9 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot és meghozta a  

 
124/2022. (X.27.) számú határozatot 

 
Tárgy:  a Miskolc, Szondi György utcában elhelyezkedő 4841/4 helyrajzi számú „kivett 

udvar, egyéb épület 6 db” megnevezésű ingatlan elidegenítése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc, 
Szondi György utcában elhelyezkedő 4841/4 helyrajzi számú „kivett udvar, egyéb épület 6 
db” megnevezésű ingatlan elidegenítésére” című előterjesztést és a következő határozatot 
hozza: 
 
1./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése akként dönt, hogy a természetben 

Miskolc, Szondi György utcában elhelyezkedő 4841/4 helyrajzi számú 6856 m2 alapterületű, 
„kivett udvar, egyéb épület 6 db” megnevezésű ingatlan kerüljön elidegenítésre, nyílt 
versenyeztetési eljárás útján. 

 
2./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az ingatlan minimális eladási árát 

bruttó 87.503.000,- Ft (68.900.000,- Ft + 18.603.000,- Ft áfa), azaz nyolcvanhétmillió-
ötszázháromezer forint összegben határozza meg, foglaló fizetési kötelezettség terhe mellett.  

 
3./ Az ingatlan vételárát a vevő egyösszegben, az adásvételi szerződés aláírását követő 30 napon 

belül köteles megfizetni. 
 
4./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Miskolc Holding 

Zrt. Ingatlangazdálkodási Igazgatóságát az értékesítés teljes körű (az adásvételi szerződés 



aláírását is magába foglaló) - lebonyolítására azzal, hogy az értékesítés során a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) – különös tekintettel az 
Nvtv. 14. § (2) bekezdésében foglaltakra – a Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) 
önkormányzati rendelet és egyéb jogszabályok előírásait köteles betartani. 

 
Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. Ingatlangazdálkodási Igazgatóság 
Végrehajtást felügyelő osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:  1 – 3. pontokra vonatkozóan azonnal, 
  4. pont tekintetében az első meghirdetésre a határozat 

kézhezvételét követő 30 nap  
 

 
Meghívó szerinti 4. napirend: Javaslat Miskolc, Győri kapu 42. szám alatt elhelyezkedő 

„üzlethelyiség” megnevezésű ingatlan elidegenítésére 
 
Veres Pál polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról szükséges dönteniük. 

 
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 17 igen, 8 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot és meghozta a  

 
125/2022. (X.27.) számú határozatot 

 
Tárgy:  a Miskolc, Győri kapu 42. szám alatt elhelyezkedő 20354/18/A/17 helyrajzi 

számú üzlethelyiség elidegenítése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc, 
Győri kapu 42. szám alatt elhelyezkedő „üzlethelyiség” megnevezésű ingatlan 
elidegenítésére” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése akként dönt, hogy a természetben 

Miskolc, Győri kapu 42. szám alatt elhelyezkedő 20354/18/A/17 helyrajzi számú 159 m2 
nagyságú „üzlethelyiség” megnevezésű ingatlan kerüljön elidegenítésre, nyílt versenyeztetési 
eljárás útján. 

 
2./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az ingatlan minimális eladási árát 

bruttó 31.600.000,- Ft azaz bruttó harmincegymillióhatszázezer forint (24.881.890,- Ft + 
6.718.110,- Ft áfa) összegben határozza meg, foglaló fizetési kötelezettség terhe mellett.  

 
3./ Az ingatlan vételárát a vevő egyösszegben, az adásvételi szerződés aláírását követő 30 napon 

belül köteles megfizetni. 
 
4./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Miskolc Holding 

Zrt. Ingatlangazdálkodási Igazgatóságát az értékesítés teljes körű (az adásvételi szerződés 
aláírását is magába foglaló) - lebonyolítására azzal, hogy az értékesítés során a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény – különös tekintettel az Nvtv. 14. § (2) 
bekezdésében foglaltakra – a Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet és 
egyéb jogszabályok előírásait köteles betartani 



 
Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. Ingatlangazdálkodási Igazgatóság 
Végrehajtást felügyelő osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:  1-3. pontok tekintetében azonnal, 4. pont tekintetében az 

ingatlan első meghirdetésére a határozat kézhezvételét 
követő 30 nap  

 
 
Meghívó szerinti 5. napirend: Javaslat ingatlan tulajdonjogának térítésmentes átvétele iránti 

igény bejelentése tárgyában 
 
Veres Pál polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról szükséges dönteniük. 
 

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot és meghozta a  

 
126/2022. (X.27.) számú határozatot 

 
Tárgy:  a Miskolc, 46646/5 hrsz.-ú „kivett út” megnevezésű, természetben az Éden 

utcát alkotó ingatlan tulajdonjogának térítésmentes átvétele iránti igény 
bejelentése 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat ingatlan 
tulajdonjogának térítésmentes átvétele iránti igény bejelentése tárgyában” című 
előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése – a nemzeti vagyonról szóló 2011. 

évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 
törvény 42/O. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a Maradványvagyon-hasznosító Zrt-nél 
kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában lévő Miskolc, belterület 
46646/5 hrsz.-ú, „kivett út” megnevezésű, természetben az Éden utcát alkotó, 4376 m2 
területű ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 
Az igényelt ingatlan nem áll védettség alatt. 
 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott településüzemeltetési 
közfeladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és a helyi közutak és tartozékainak 
kialakítása és fenntartása célra kívánja felhasználni. Az Önkormányzat az Ingatlant közútként 
kívánja üzemeltetni. 

 
3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő 

költségek megtérítését.  
 
4. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Miskolc, 46646/5 hrsz.-ú ingatlan ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MVH Zrt. felé teljes jogkörben 
eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

 
 



5. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Miskolc, 46646/5 hrsz.-ú ingatlan ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Vagyongazdálkodási Osztály 
Közreműködik:  Városüzemeltetési és Műszaki Osztály 
Határidő: Az 1. -2. pontok tekintetében azonnal, a 3. pont tekintetében a 

megállapodásban foglaltak szerint, a 4. pont tekintetében 
folyamatosan, az 5. pont tekintetében az elbírálást követően az 
MVH Zrt. ügyintézéséhez igazodva  

 
 
Meghívó szerinti 6. napirend: Javaslat civil szervezetek részére ingatlanok használatának 

biztosítása tárgyában 
 
Veres Pál polgármester: Az előterjesztés szerint három határozati javaslatról szükséges 
dönteniük. Kéri, hogy szavazzanak az I. határozati javaslatról. 
 

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 17 igen, 8 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztés szerinti I. 
határozati javaslatot és meghozta a  

 
127/2022. (X.27.) számú határozatot 

 
Tárgy:  Ingatlanok közcélú adományként történő biztosítása a Hámori Szikla- és 

Jégmászó Sportegyesület részére 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat civil 
szervezetek részére ingatlanok használatának biztosítása tárgyában” című előterjesztést és a 
következő határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése – Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról 
szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése alapján határozatlan 
időre térítésmentes használatba adja Miskolc 38122/2 hrsz-ú, illetve 38388 hrsz-ú, 
természetben a Miskolc-Alsóhámorban található mászó-sziklák alatti füves területeket a 
Hámori Szikla- és Jégmászó Sportegyesülete részére. 
 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a határozat 1. pontjában 
rögzített ingatlanok használatát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontja szerinti sport és ifjúsági ügyek ellátásának 
elősegítése céljából biztosítja. 
 

3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a határozat 1. pontjában 
rögzített ingatlanok használatát a korábbi Megállapodás megszűnésének napjától 
határozatlan időre – de legfeljebb a támogatott közfeladat ellátásának időtartamára – 6 
hónapos rendes felmondási idő kikötésével biztosítja. 
 

4. A kedvezményezett szervezet köteles a szerződéskötéskor igazolni, hogy a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható 



szervezetnek minősül. E tényben bekövetkező változásról a kedvezményezett szervezet 
köteles az Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni. 
 

5. Az önkormányzati ingatlan használata során a kedvezményezett szervezet köteles az 
ingatlanhasználattal felmerülő költségek viselésére. 
 

6. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a határozat 1. pontjában 
rögzített ingatlanok használatát az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 
törvény 259. § 9/A. pontjában meghatározott közcélú adományként biztosítja. A jogosultság 
alanyi feltételeinek fennállását a kedvezményezett szervezet a szerződéskötéssel egyidejűleg 
köteles igazolni. E tényben bekövetkező változásról a kedvezményezett szervezet az 
Önkormányzatot haladéktalanul köteles értesíteni. Amennyiben a közcélú adományozás 
alanyi feltételei nem állnak fenn, vagy abban változás következik be, úgy a kedvezményezett 
szervezet köteles a felmerülő Áfát az Önkormányzat részére megtéríteni. 

 
7. A kedvezményezett szervezetnek a szerződésben kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a 

közfeladat ellátásról minden évben szakmai beszámolót készít az Önkormányzat felé a 
tárgyévet követő év május 31. napjáig. Ezen kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén 
az Önkormányzat javára az ingatlanhasználattal kapcsolatos szerződés tekintetében az 
azonnal felmondás lehetőségét kell biztosítani.  
 

8. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Miskolci 
Városgazda Nonprofit Kft.-t, mint az ingatlanok vagyonkezelőjét, 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:  Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. 
Végrehajtást felügyelő osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő: Az 1-7 pont tekintetében azonnal, a 8. pont tekintetében a 

határozat kézhezvételét követő 30 napon belül. 
 
Veres Pál polgármester: Kéri, szavazzanak a II. határozati javaslatról. 
 

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 17 igen, 8 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztés szerinti II. 
határozati javaslatot és meghozta a  

 
128/2022. (X.27.) számú határozatot 

 

Tárgy:  Ingatlan közcélú adományként történő biztosítása a Miskolci Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület részére 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat civil 
szervezetek részére ingatlanok használatának biztosítása tárgyában” című előterjesztést és a 
következő határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése – Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról 
szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése alapján határozatlan 
időre térítésmentes használatba adja a Miskolc Megyei Jogú Város  



Önkormányzata tulajdonában álló, Miskolc 46470/2 hrsz-ú, természetben a 3502 Miskolc, 
Tímár utca 34. sz. alatt található ingatlant a Miskolci Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére. 
 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a határozat 1. pontjában 
rögzített ingatlan használatát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. és 15. pontja szerinti honvédelem, polgári 
védelem, katasztrófavédelem, valamint sport és ifjúsági ügyek ellátásának elősegítése céljából 
biztosítja. 
 

3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a határozat 1. pontjában 
rögzített ingatlan használatát 2022. november 1. napjától határozatlan időre – de legfeljebb 
a támogatott közfeladat ellátásának időtartamára – 6 hónapos rendes felmondási idő 
kikötésével biztosítja. 
 

4. A kedvezményezett szervezet köteles a szerződéskötéskor igazolni, hogy a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható 
szervezetnek minősül. E tényben bekövetkező változásról a kedvezményezett szervezet 
köteles az Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni. 
 

5. Az önkormányzati ingatlan használata során a kedvezményezett szervezet köteles az 
ingatlanhasználattal kapcsolatban felmerülő költségek (közüzemi és rezsi díjak, karbantartás, 
adók, illetékek) viselésére. 
 

6. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a határozat 1. pontjában 
rögzített ingatlan használatát az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 
259. § 9/A. pontjában meghatározott közcélú adományként biztosítja. A jogosultság alanyi 
feltételeinek fennállását a kedvezményezett szervezet a szerződéskötéssel egyidejűleg köteles 
igazolni. E tényben bekövetkező változásról a kedvezményezett szervezet az 
Önkormányzatot haladéktalanul köteles értesíteni. Amennyiben a közcélú adományozás 
alanyi feltételei nem állnak fenn, vagy abban változás következik be, úgy a kedvezményezett 
szervezet köteles a felmerülő Áfát az Önkormányzat részére megtéríteni. 
 

7. A kedvezményezett szervezetnek a szerződésben kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a 
közfeladat ellátásról minden évben szakmai beszámolót készít az Önkormányzat felé a 
tárgyévet követő év május 31. napjáig. Ezen kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén 
az Önkormányzat javára az ingatlanhasználattal kapcsolatos szerződés tekintetében az 
azonnal felmondás lehetőségét kell biztosítani.  
 

8. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Miskolc 
Holding Zrt.-t, 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. A szerződésben szükséges szerepeltetni, hogy az ingatlan funkciójára 
tekintettel a Miskolci Önkéntes Tűzoltók Egyesület szükség esetén azonnali hatállyal 
visszaadja az ingatlant a tulajdonosnak. 

 
Felelős:                            Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő: Az 1-7 pont tekintetében azonnal, a 8. pont tekintetében a 

határozat kézhezvételét követő 30 napon belül. 
 
 
 



Veres Pál polgármester: Kéri, szavazzanak a III. határozati javaslatról. 
 

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 17 igen, 8 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztés szerinti III. 
határozati javaslatot és meghozta a  

 
129/2022. (X.27.) számú határozatot 

 
Tárgy:  Ingatlan térítésmentes használatba adása a Kilián Észak Közösség Egyesület 

részére 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat civil 
szervezetek részére ingatlanok használatának biztosítása tárgyában” című előterjesztést és a 
következő határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése – Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról 
szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése alapján határozatlan 
időre térítésmentes használatba adja a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
tulajdonában álló, a Miskolc 30112/4/A/38 hrsz-ú, természetben a 3503 Miskolc, Munkás 
utca 1. sz alatt található, mindösszesen 173 m2 ingatlant a Kilián Észak Közösség Egyesület 
részére. 
 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a határozat 1. pontjában 
rögzített ingatlan használatát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja szerinti kulturális szolgáltatások, valamint 
helyi közművelődési tevékenységekhez kapcsolódó ügyek ellátásának elősegítése céljából 
biztosítja. 
 

3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a határozat 1. pontjában 
rögzített ingatlan használatát a 2022. november 1. napjától határozatlan időre – de legfeljebb 
a támogatott közfeladat ellátásának időtartamára – 6 hónapos rendes felmondási idő 
kikötésével biztosítja. 
 

4. A kedvezményezett szervezet köteles a szerződéskötéskor igazolni, hogy a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható 
szervezetnek minősül. E tényben bekövetkező változásról a kedvezményezett szervezet 
köteles az Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni. 
 

5. Az önkormányzati ingatlan használata során a kedvezményezett szervezet köteles az ingatlan 
felújítására és az ezzel, valamint az ingatlanhasználattal kapcsolatban felmerülő költségek 
(közös költség, közüzemi és rezsi díjak, karbantartás, adók, illetékek) viselésére. 
 

6. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a határozat 1. pontjában 
rögzített ingatlan használatát térítésmentesen biztosítja. Tekintettel arra, hogy a Kilián Észak 
Közösség Egyesület nem közhasznú szervezet, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 
CXXVII. törvényben foglaltak alapján ÁFA fizetési kötelezettség terheli. A fizetendő Áfa 
összege a Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének a helyiségek bérletéről szóló 19/2011. 
(V.18.) önkormányzati rendelete szerint megállapítható bérleti díj alapján kerül 
meghatározásra. Amennyiben a Kilián Észak Közösség Egyesület megszerzi a közhasznú 
szervezetként való működéshez szükséges jogosultságot, Miskolc Megyei Jogú Város 



Önkormányzatának Közgyűlése az ingatlant közcélú adományként biztosítja. A jogosultság 
alanyi feltételeinek fennállását a kedvezményezett szervezet annak megállapítását követően 
köteles igazolni. Ezt követően a Kilián Észak Közösség Egyesület mentesül az ÁFA fizetési 
kötelezettség alól. Amennyiben a közcélú adományozás alanyi feltételei nem állnak fenn, 
vagy abban változás következik be, úgy a kedvezményezett szervezet köteles a felmerülő 
Áfát az Önkormányzat részére megtéríteni. 
 

7. A kedvezményezett szervezetnek a szerződésben kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a 
közfeladat ellátásról minden évben szakmai beszámolót készít az Önkormányzat felé a 
tárgyévet követő év május 31. napjáig. Ezen kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén 
az Önkormányzat javára az ingatlanhasználattal kapcsolatos szerződés tekintetében az 
azonnal felmondás lehetőségét kell biztosítani.  
 

8. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Miskolc 
Holding Zrt.-t, 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:  Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő: Az 1-7. pont tekintetében azonnal, a 8. pont tekintetében a 

határozat kézhezvételét követő 30 napon belül. 
 
 
Meghívó szerinti 7. napirend: Javaslat a vis maior támogatással kapcsolatos döntések 

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

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot és meghozta a  

 
130/2022. (X.27.) számú határozatot 

 
Tárgy:  a „Szinva-patak medertámfal helyreállítás” című vis maior pályázat 

benyújtására vonatkozóan a Közgyűlés utólagos tájékoztatása és jóváhagyása, 
a pályázathoz kapcsolódó döntések meghozatala és a pályázathoz szükséges 
önrész biztosítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a vis maior 
támogatással kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza.  
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése tudomásul veszi a Polgármester 
utólagos tájékoztatását a „Szinva-patak medertámfal helyreállítás” tárgyú, vis maior pályázat 
benyújtásáról. 
 



2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a „Szinva-patak medertámfal 
helyreállítás” című, vis maior káresemény elhárítása érdekében benyújtott pályázathoz az alábbi, 
a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet 
4. § (3) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatot adja: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kijelenti, hogy az Önkormányzat nem 
rendelkezik a közterületeire vonatkozó, káreseményhez kapcsolódó biztosítással, így annak a 
„Szinva-patak medertámfal helyreállítás” című pályázat anyagához történő csatolása nem 
lehetséges.    
Az Önkormányzat vállalja a károsodott ingatlanoknak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. Saját erejéből a vis maior okozta helyzetet csak 
részben tudja megoldani. 
 
3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a „Szinva-patak medertámfal 
helyreállítás” vis maior káresemény elhárítása érdekében benyújtandó pályázathoz az alábbi, a vis 
maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet 4. § 
(3) bekezdés l) pontja szerinti nyilatkozatot adja: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kijelenti, hogy az adott pályázat 
vonatkozásában korábban vagy azokkal egyidejűleg nem nyújtott be másik támogatási igényt. 
 
4. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése tudomásul veszi és jóváhagyja, hogy 
a pályázat az alábbi forrásösszetételben került benyújtásra és felhatalmazza a Polgármestert a 
pályázat elbírálását követően a szükséges intézkedések megtételére. 
 
A megvalósítandó „Szinva-patak medertámfal helyreállítás” beruházás teljes összege: 
21.086.944 Ft. A saját erő összege előreláthatólag 6.326.084 Ft. A beruházási összköltségek 70%-
ára az alábbiak szerint nyerhető támogatás: 
 

Megnevezés 

Beruházás összes költségének megosztása 

Beruházás összesen 
Vis maior pályázatból 
elnyerhető saját forrás 

kiegészítésére 
(70%) 

Fennmaradó 
biztosítandó saját erő 

(30%) 

 
„Szinva-patak 
medertámfal 
helyreállítás”  

14.760.860 Ft 6.326.084 Ft 21.086.944 Ft 

 
5. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a 
káresemény elhárításhoz szükséges 30%-os önrészt – a „Szinva-patak medertámfal 
helyreállítás” tárgyában benyújtott és támogatott pályázat megvalósításához szükséges önerő 
összegét a vis maior pályázat önrésze költségvetési soron rendelkezésre álló fedezet erejéig 
biztosítja. 
 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Városfejlesztési Főosztály 
Közreműködő:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  1-4. pontok tekintetében azonnal, 5. pont tekintetében a sikeres 

pályázat esetén azonnal 



 
Meghívó szerinti 8. napirend: Javaslat a Miskolci Rendőrkapitányság 

kapitányságvezetőjének kinevezésével kapcsolatos vélemény 
megfogalmazására 

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

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot és meghozta a  

 
131/2022. (X.27.) számú határozatot 

 
Tárgy:  Dr. Bakk Richárd rendőr alezredes a Miskolci Rendőrkapitányság 

kapitányságvezető beosztásába történő kinevezésének véleményezése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a ,,Javaslat a Miskolci 
Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének kinevezésével kapcsolatos vélemény 
megfogalmazására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Dr. Bakk Richárd rendőr alezredes a 
Miskolci Rendőrkapitányság kapitányságvezető beosztásába történő kinevezését támogatja.  
 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Stratégiai és Koordinációs Osztály 
Határidő:   azonnal 
 
 
 
Meghívó szerinti 9. napirend: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

éves tevékenységéről 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 mellett elfogadta az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot és meghozta a  

 
132/2022. (X.27.) számú határozatot 

 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala éves tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala éves tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:  
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése – jelen határozat melléklete szerint – 
elfogadja Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Jegyzője által, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésének f) pontja alapján 
elkészített, Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2021. szeptember 1. és 2022. 



augusztus 31. napja közötti időszak tevékenységéről szóló beszámolót, és ezzel egyidejűleg az 
Állami Számvevőszék az önkormányzatok helyi iparűzési adóval kapcsolatos tevékenységének 
ellenőrzéséről szóló – a beszámoló részét képező – tájékoztatást tudomásul veszi. 
 
Felelős:  Jegyző 
Közreműködik:  Önkormányzati Igazgatási Osztály 
Határidő:  azonnal 

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
Meghívó szerinti 10. napirend: Javaslat a 2022. I. félévet érintő, lejárt határidejű közgyűlési 

határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására 
 
Veres Pál polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell döntenünk. 
 

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 16 igen, 7 nem szavazattal, 2 
tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot és meghozta a  

 
133/2022. (X.27.) számú határozatot 

 
Tárgy:  A 2022. I. félévet érintő, lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 

szóló beszámoló elfogadása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat  
a 2022. I. félévet érintő, lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámoló elfogadására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatok végrehajtásáról szóló, 2022. évi I. féléves beszámolót a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Igazgatási Osztály 
Határidő:   azonnal 
 

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
1. sürgősségi napirend:  Javaslat a helyiségek bérletéről szóló 19/2011. (V.18.) számú 

önkormányzati rendelet módosítására 
 
Veres Pál polgármester: Az előterjesztés szerint egy rendelettervezetről és egy határozati 
javaslatról kell dönteniük. Elsőként a rendelettervezetről döntenek, minősített többséggel. Kéri, 
szavazzanak. 

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 17 igen, 8 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett megalkotta a 27/2022. számú 
önkormányzati rendeletét a helyiségek bérletéről szóló 
19/2011. (V.18.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 



Veres Pál polgármester: Kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 
 
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 17 igen, 8 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot és meghozta a  

 
134/2022. (X.27.) számú határozatot 

 
Tárgy:  a helyiségek bérletéről szóló 19/2011. (V. 18.) számú önkormányzati rendelet 

módosításához kapcsolódó döntés 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a helyiségek 
bérletéről szóló 19/2011. (V. 18.) számú önkormányzati rendelet módosítására” című 
előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése tulajdonosi jogkörében eljárva 
támogatja a helyiségek bérletéről szóló 19/2011. (V. 18.) számú önkormányzati rendelet 
2022. november 1. napján hatályba lépő, a bérlő által végzett, energiahatékonyság 
növekedését eredményező beruházás, felújítás bérbeszámítás útján történő részbeni 
megtérítését lehetővé tevő módosítást. 
 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a Miskolc Holding Zrt-
t, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának az Önkormányzat tulajdonában 
helyiségek bérletéről szóló 19/2011. (V. 18.) önkormányzati rendeletben foglalt 
előírásoknak megfelelően, az Önkormányzat nevében és képviseletében eljárva 
gondoskodjon a jelen határozat szerinti bérbeszámítás előkészítéséről. 

 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő:  Gazdálkodási Főosztály 
  Vagyongazdálkodási Osztály  
Határidő:  1. pont tekintetében azonnal,  

2. pont tekintetében folyamatosan 
 
 
2. sürgősségi napirend:  Javaslat az M30 autópálya mentén található ingatlan 

résztulajdonának ingyenes átruházása tárgyában 
 
Veres Pál polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell dönteniük. 
 

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot és meghozta a  

 
135/2022. (X.27.) számú határozatot 

 
Tárgy:  az M30 autópálya mentén található ingatlan résztulajdonának ingyenes 

átruházása 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az M30 
autópálya mentén található ingatlan résztulajdonának ingyenes átruházása tárgyában” 
című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 



 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. 

évi CXCVI. törvény 13. §-a és Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról 
és vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendeletének 12. § (5) bekezdése 
alapján dönt a Miskolc 0910/10 helyrajzi számú ingatlant a Nadaplan-Geodézia Kft. által 
29/D/2021. munkaszám alatt elkészített és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 6. által 601928/2021. szám alatt záradékolt 
változási vázrajzon alapuló telekalakítás végrehajtásáról és az ingatlanból a kialakuló Miskolc 
0909/6 helyrajzi számú ingatlanhoz csatolandó 16 m2 nagyságú területrésznek a Magyar Állam 
részére történő ingyenes átadásáról a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8. § (1) 
bekezdésében foglalt közfeladat ellátása céljából. 

 
2. A Közgyűlés rögzíti, hogy az 1. pont szerinti átruházással érintett területrész nyilvántartási 

értéke 53.111,- Ft. 
 
3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert az 

1. pontban megjelölt eljárás során szükséges valamennyi intézkedés és nyilatkozat megtételére, 
valamint a telekalakítással vegyes tulajdonjog ingyenes átruházásáról szóló megállapodás 
aláírására.  

 

Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:   Az 1-3. pont tekintetében azonnal, 

a 4. pont tekintetében a határozat meghozatalától 
számított 30 napon belül. 

 
 
3. sürgősségi napirend:  Javaslat a Miskolc, Papszer utca 3. földszint/2.; földszint/3. és 

földszint/4. szám alatti ingatlanok együttes értékesítésére 
 
Veres Pál polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell dönteniük. 
 

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 16 igen, 9 nem szavazattal, ... 
tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot és meghozta a  

 
136/2022. (X.27.) számú határozatot 

 
Tárgy:  a 3530 Miskolc, Papszer utca 3. földszint/2.; földszint/3. és földszint/4. szám 

alatti „lakás” megnevezésű ingatlanok együttes értékesítése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc, 
Papszer utca 3. földszint/2.; földszint/3. és földszint/4. szám alatti ingatlanok együttes 
értékesítésére” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése akként dönt, hogy a Miskolc 

8498/A/2 helyrajzi számú, 63 m2 alapterületű „lakás” megnevezésű, természetben a Miskolc, 
Papszer utca 3. fsz./2. szám alatti, a Miskolc 8498/A/3 helyrajzi számú, 69 m2 alapterületű 
„lakás” megnevezésű, természetben a Miskolc, Papszer utca 3. fsz./3. szám alatti, a Miskolc 
8498/A/4 helyrajzi számú, 38 m2 alapterületű „lakás” megnevezésű, természetben a Miskolc, 
Papszer utca 3. fsz./4. szám alatti ingatlanok kerüljenek elidegenítésre, nyílt versenyeztetési 
eljárásban.  



2./  A Közgyűlés az ingatlanok minimális eladási árát együttesen bruttó 29.300.000,- Ft, azaz 
Huszonkilencmillió-háromszázezer forint összegben határozza meg, foglaló fizetési 
kötelezettség terhe mellett.  

 
3./  A vevő kötbér kikötése mellett vállaljon kötelezettséget az adásvételi szerződés hatályba 

lépésétől számított 4 éven belül az ingatlanok felújítására. 
 
4./ A 3./ pontban megjelölt kötelezettség biztosítására eladót illesse meg 5 évre a visszavásárlás 

joga és ennek biztosítására elidegenítési tilalom. A vevő késedelem esetén napi 40.000,- Ft, 
azaz Negyvenezer forint, a szerződés lehetetlenülése esetén pedig a bruttó vételár 25%-ának 
megfelelő összegű meghiúsulási kötbér fizetésére legyen köteles. 

 
5./  Kizárólag valamennyi ingatlan egyidejű megvásárlására fogadható be vételi ajánlat, az 

ingatlanok külön-külön nem értékesíthetők.  
 
6./  Az ingatlanok vételárát a vevő egyösszegben, az adásvételi szerződés hatályba lépését követő 

30 napon belül köteles megfizetni. 
 
7./  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Miskolc 

Holding Zrt.-t, mint az önkormányzati tulajdonú üzleti vagyon hasznosításával megbízott 
szervezetet az értékesítés teljes körű (az adásvételi szerződés aláírását is magába foglaló) – 
lebonyolítására azzal, hogy az értékesítés során a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény - különös tekintettel a 14. § (2) bekezdésében foglalt - előírásait, a Miskolc Megyei 
Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 
40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet, a társasházi alapító okiratok és egyéb 
jogszabályok előírásait köteles betartani. 

 

Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  az értékesítési eljárás lefolytatásában a Miskolc 

Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő: 1 – 6. pontra vonatkozóan azonnal, a 7. pont 

tekintetében az első meghirdetésre a határozat 
kézhezvételét követő 30 nap 

 
 
4. sürgősségi napirend:  Javaslat a települési támogatás és az önkormányzat által 

nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
2/2015. (II.10.) önkormányzati rendelet módosítására és 
kapcsolódó döntés meghozatalára 

 
Veres Pál polgármester: Az előterjesztés szerint egy rendelettervezetről és egy határozati 
javaslatról kell dönteniük. Elsőként a rendelettervezetről döntenek, minősített többséggel. 
 

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 16 igen, 8 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett megalkotta a 28/2022. számú 
önkormányzati rendeletét a települési támogatás és az 
önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló 2/2015. (II.10.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 

 
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 



 
Veres Pál polgármester: Kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 

 
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 15 igen, 8 nem szavazattal, 2 
tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot és meghozta a  

 
 

137/2022. (X.27.) számú határozatot 
 

Tárgy:  Salkaházi Sára Miskolc Programmal összefüggő egyszeri pénzbeli támogatás 
kifizetése 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a települési 
támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól 
szóló 2/2015. (II.10.) önkormányzati rendelet módosítására és a kapcsolódó döntés 
meghozatalára” elnevezésű előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése akként dönt, hogy a települési 
támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
2/2015. (II.10.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdése szerinti Salkaházi Sára Miskolc 
Program keretén belül az egyszeri pénzbeli támogatás megállapítására és kifizetésére abban az 
esetben kerül sor, ha a Magyar Állam a központi költségvetéséből a szükséges pénzügyi fedezetet 
ehhez biztosítja. 
 
Felelős:    Veres Pál Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szociális és Köznevelési Osztály 
Közreműködik:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   a fedezet biztosítását követően azonnal 
 
 
 
5. sürgősségi napirend:  Javaslat az MVK Zrt. Közszolgáltatási Szerződése 7. számú 

mellékletében foglalt szolgáltatási díjak, valamint a pótdíjak 
módosítására 

 
Veres Pál polgármester: Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatról. 

 
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 15 igen, 9 nem szavazattal, 0 
tartózkodás (nem szavazott: 1 fő) mellett elfogadta az 
előterjesztés szerinti határozati javaslatot és meghozta a  

 
138/2022. (X.27.) számú határozatot 

 
Tárgy:  az MVK Zrt.-vel fennálló Közszolgáltatási Szerződés módosítása az MVK Zrt. 

díjszabásának módosítása tekintetében 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az MVK 
Zrt. Közszolgáltatási Szerződése 7. számú mellékletében foglalt szolgáltatási díjak, 
valamint a pótdíjak módosítására” elnevezésű előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  
 



Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2023.01.01 hatállyal jóváhagyja a jelen 
határozat 1. számú mellékleteként szereplő, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az 
MVK Zrt. között 2010. június 1. napján megkötött 10125. számú Közszolgáltatási Szerződés 
módosításáról szóló 29. számú Módosító szerződést, ezzel egyidejűleg felhatalmazza a 
Polgármestert a 29. számú Módosító szerződés és a módosításokkal egységes szerkezetű 
Közszolgáltatási Szerződés aláírására.  
 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: MVK Zrt. 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály  
Határidő: azonnal 

 
/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 
 
Veres Pál polgármester: Az előterjesztéshez módosító indítvány került benyújtásra. Kéri, hogy 
erről is szavazzanak. 

 
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 16 igen, 8 nem szavazattal, 0 
tartózkodás (nem szavazott: 1 fő) mellett elfogadta a módosító 
indítványt és meghozta a  

 
139/2022. (X.27.) számú határozatot 

 
Tárgy:  a Közlekedési Munkacsoport által javasolt szolgáltatásjavító és -fejlesztő tervek 

bevezetéséhez kapcsolódó döntések meghozatala 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az MVK 
Zrt. Közszolgáltatási Szerződése 7. számú mellékletében foglalt szolgáltatási díjak, 
valamint a pótdíjak módosítására” elnevezésű előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése támogatja szolgáltatásjavító és -
fejlesztő tervek bevezetését, azok társadalmi egyeztetését követően, amelyet a jelen közszolgáltatási 
szerződésben foglalt futásteljesítményen belül kíván megvalósítani. A társadalmi egyeztetés tárgyát 
a jelen határozat melléklete tartalmazza. A társadalmi egyeztetés során támogatott fejlesztések 
vonatkozásában - az esetlegesen felmerülő, szakmailag megalapozott és szükséges korrekciók 
figyelembevételével - a Polgármester kezdeményezze az MVK Zrt.-vel fennálló Közszolgáltatási 
szerződés módosítását és annak tárgyában, a Szirma és Martinkertváros térségét érintő 
változtatások esetén legkésőbb a Közgyűlés 2022. novemberi ülésére, a vonalhálózat többi részének 
vonatkozásában pedig legkésőbb a Közgyűlés 2022. decemberi ülésére nyújtson be előterjesztést. 
 
Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet; Városfejlesztési Főosztály 
Határidő: 2022. november havi és december havi Közgyűlés napja 
 

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
 



6. sürgősségi napirend:  Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Miskolci Fürdők Kft. közötti üzemeltetési szerződés 
módosítására 

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

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 17 igen, 8 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot és meghozta a  

 
 

140/2022. (X.27.) számú határozatot 
 

Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolci Fürdők Kft. között 
a Selyemréti Strandfürdő üzemeltetésére létrejött üzemeltetési szerződés 
módosítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolci Fürdők Kft. közötti 
üzemeltetési szerződés módosítására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:  
 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) 
jóváhagyja a Közgyűlés IV-91/43.638/2010. számú határozata alapján Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata és a Miskolci Fürdők Kft. között a Selyemréti Strandfürdő 
üzemeltetésére létrejött üzemeltetési szerződésnek a jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal történő 1. számú módosítását. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Városfejlesztési Főosztály  
Közreműködik:  Miskolci Fürdők Kft. 
Határidő: azonnal 

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert 

a jelen határozat 1. pontja szerinti üzemeltetési szerződés módosításának aláírására.  
 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Városfejlesztési Főosztály 
Határidő: határozathozataltól számított 10 napon belül 

 
 

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
 
  



 
Veres Pál polgármester: Ezzel a szavazás végére értek, a napirendi pontokat nem érintő 
közérdekű bejelentések következnek. 
A bejelentések előtt néhány mondatban szeretné tájékoztatni a Közgyűlést, hogy egy 65 perces 
megbeszélést folytatott Varga Mihály pénzügyminiszter úrral. Tájékoztatta őt a város helyzetéről, 
amivel egyébként teljesen tisztában volt, tájékoztatta továbbá a meghozott döntésekről és 
takarékossági intézkedésekről, és ezt támogatólag tudomásul vette. A közös megbeszélésen arra 
igyekeztek kitérni, hogy milyen segítséget kaphatnak a kormánytól, és milyen intézkedések 
lehetségesek abban, hogy az előttük álló hónapokat működés szempontjából átvészeljék, és a 
működést biztosítani tudják. Több javaslat elhangzott, amit megvitattak. Arra kaptak javaslatot és 
ígéretet, hogy miután az összefoglalót eljuttatják számára legkésőbb jövőhét szerdáig, utána, 
mintegy két hét múlva várható az a döntés, ami Miskolc városát és/vagy a többi önkormányzatot 
is érintő kormányzati döntéseket fogja tartalmazni. Egy rendkívül jó hangulatú, szakmailag abszolút 
megalapozott beszélgetésen vannak túl, de egyelőre több ígéretről, illetve konkrétumról nem tud 
beszámolni. Ezúton is nagyon köszöni Miniszter Úrnak az idejét, amit a városra ráfordított, a 
városlakók érdekében. Egyetlen dolgot fogalmazott meg zárásképpen, hogy abban biztosak 
lehetnek, hogy minden segítséget meg fognak adni számukra, ha Miskolc is megtesz mindent, hogy 
a város működőképessége és az alapfeladatok ellátása biztosított legyen. Ugyanakkor felhívta a 
figyelmet arra, hogy az önként vállalt feladatok teljesítése és az ahhoz kapcsolódó kifizetések nem 
veszélyeztethetik a kötelező feladatellátás finanszírozását. Hozzáteszi, hogy hosszan beszéltek a 
tömegközlekedésről, közösségi közlekedésről. Elhangzott, hogy a közösségi közlekedés Budapest 
kivételével sehol nem kötelező feladatellátás. Nagyra értékelik azt, hogy nagyjából 80-100 ezer 
ember közlekedik a városban egy nap. Ezt Miskolc ellátja, ilyen feltételek mellett is. Vizsgálják 
annak a lehetőségét, hogy itt a közösségi közlekedés támogatása milyen módon lehetséges. Jól látják 
azt, hogy az a hihetetlenül megnövekedett költség, amellyel terhelt a tömegközlekedés, valószínűleg 
a város saját erejéből nem finanszírozható. Ennyi hangzott el, és várják a további lépéseket, folynak 
az egyeztetések a városokkal. A miskolci vezetés ezen részt vett az elmúlt héten, és benyújtották az 
elvégzett feladataikat.  
Ezek után következik a napirendi pontokat nem érintő közérdekű bejelentések. 
 
Szarka Dénes: Néhány, a választókerületében lezajlott eseményről és fejlesztésről szeretne 
beszámolni, ami az elmúlt hetekben történt. Örömmel mondhatja el, hogy október 22-én újabb 
szemétszedést tartottak az Avas városközpontban. Ennek kapcsán ezúton is szeretné megköszönni 
a Szebb Miskolcért csapatának a segítségét, illetve azoknak az önkénteseknek, akik elmentek. 
Hangsúlyozza, hogy jellemzően tisztántartási sávokon belül tartott a szemétszedés, nem azokon a 
területeken, ahol egyébként a Városgazda gyűjti a szemetet. A tisztántartási sáv azt jelenti, hogy az 
épület 10 méteres körzetében, az épület tulajdonosának kell gondoskodnia a tisztaságról. 
Természetesen senkit nem szeretne hibáztatni, vagy kellemetlen helyzetbe hozni. A cél az lenne 
hosszabb távon is, hogy szemléletet is formáljanak vele, és lehetőség szerint kevesebb szemét legyen 
a közterületeken. Ebben most reméli, hogy valamit tudtak előrelépni. Ezen felül a Nyíri Dániel utca 
környékén folytatódott a cserje ápolás, egy olyan területen, ami közbiztonságilag is problémás 
lehetett, a lépcsőn, ami lefelé vezet a Középszer utcára. Ebben köszöni szépen a Városgazda 
közreműködését. Út és járda javítások valósulnak meg a választókerületi alapja terhére a következő 
hetekben, napokban. Kiemeli a Nyíri Dániel utcát, ahol a legrosszabb állapotban lévő útszakaszok 
újraaszfaltozása valósult meg. Járda javítások történtek a Szőlőskert sétányon, illetve a Középszer 
utcán is. Akadálymentesítés történik a Gesztenyés utcai Óvoda és Idősek Otthona közötti lépcsőn. 
Ez akadálymentesítés szempontjából kiemelten fontos terület. Itt a rámpa megvolt, de annak az 
állapota erőteljesen felújítást kívánt már az utóbbi időszakban. További lépcső és járda javításokkal 
készülnek a téli időszakra. Szeretné megemlíteni, hogy az Avas városközpontban újra használatba 
vették a buszmegállóban lévő virágágyást, amiben szintén a Miskolci Városgazda Kft. segítségét 
szeretné megköszönni, illetve ugyancsak az ő közreműködésükkel a Szentgyörgyi úton is 



folytatódik a lépcsőjavítás és akadálymentesítés. Úgy gondolja, hogy ez nagyon fontos az Avas 
számára. Fontos még azt is kiemelni, hogy ahol megvalósult már az akadálymentesítés, ott is 
óvatosan kell kezelni, hiszen a domborzati viszonyok miatt némely esetben meredek az 
akadálymentesítés, de nyilvánvalóan könnyebben és jobban használható guruló kocsival vagy 
babakocsival, mint a lépcső. Kéri, hogy használják egészséggel az avasiak ezeket.  
A következő időszak fejlesztéseiről a következő Közgyűlés alkalmával beszámol.  
 
Veres Pál polgármester: Kéri a Közgyűlést, hogy hallgassa figyelemmel a hozzászólókat. 
 
Fodor Zoltán: Tíz évvel ezelőtt kezdeményezett a körzetében egy akciót, azt, hogy a megszületett 
gyermekek részére a szülőkkel közösen egy emlékfát ültessenek el. Szeretné tájékoztatásul 
elmondani, hogy szombaton múlt egy hete, hogy megtörtént a tizedik újszülöttek parkjának a 
faültetése. Összességében 43 gyermek született a körzetben, de volt ezt több is, nyilván a fiataloktól 
függ, hogy milyen kedvük van ehhez a dologhoz. Elmondja, több mint 600 fa került kiültetésre az 
elmúlt tíz évben. A képviselőségéből van még hátra két év, ezalatt is tovább fogja folytatni, és ahány 
gyermek születik, akkor a szülőkkel és a nagyszülőkkel közösen elültetnek egy fát.  
 
Veres Pál polgármester: Kívánja, hogy nagyon sok fát kelljen elültetni az elkövetkezendő 
időszakban. 
 
Bartha György: Két téma kapcsán kért szót. Szeretné megköszönni az Oázis Kft.-nek és a 
Városgazda Kft. dolgozóinak azt a segítséget, amit a Kilián-délen a faültetéshez nyújtottak. A cég 
a fákat adta, a Városgazda pedig azt a segítséget, hogy szakszerűen el legyen ültetve. Nyomatékosan 
megköszöni mindezt.  
Másik téma folytatás lesz. Bazin Levente képviselőtársával aláírásgyűjtést kezdeményeztek a 
diósgyőri járóbeteg szakrendelések megtartásáért. Bejelenti, ezt folytatni fogják, mert nem lehet 
csendben, sumákban, több mint 50 ezer embert hülyíteni, és nem lehet elhallgatni bizonyos 
tényeket. Be szeretné jelenteni, hogy a jövőhéten is lesz folytatása az aláírásgyűjtésnek.  
 
Dr. Mokrai Mihály: Egy örömhírről szeretne beszámolni, illetve köszönetet szeretne mondani 
néhány szervezetnek, szervnek és az Önkormányzat bizonyos osztályának. Szeretné bejelenteni, 
hogy környezetében a Zamenhof lakótelep rehabilitációja befejeződött, amiben igen nagy munka 
lett elvégezve. Gyakorlatilag ki lett alakítva két játszótér, egy bébi játszótér és egy rendes. Ki lett 
építve a garázsparkoló előtti rész. A teljes lakótelepen a Városgazda munkatársai elvégezték a fák 
balesetveszély mentesítését, illetve gallyazását. A vízvezetékrendszert kezelték, kitakarították. 
Elkészült a csatornák fedlapjának a cseréje, ami idáig életveszélyes volt. A garázssor mögött a teljes 
rész ki lett takarítva az ott lakók, illetve a Városgazda segítségével. Szeretné megköszönni a 
Városüzemeltetési Osztály munkatársainak a munkáját ebben az ügyben, valamint a Városgazda 
Kft.-nek a tevékenységét. Hangsúlyozza, ez egy problémás terület volt, kábítószeresek kedvenc 
találkozóhelye volt, a MiÖR-nek a munkáját is köszöni abban, hogy fokozott járőrszolgálattal 
gyakorlatilag kiszorultak a lakótelepről ezek az emberek. Amikor elkezdték ott a munkát, egy nylon 
zacskónyi tűt és fecskendőt találtak, amit leadtak veszélyes hulladékként megsemmisítésre. 
Szerencsére azóta nincs ilyen probléma a területen. Megköszöni mindenkinek, aki ebben 
közreműködött, a MIVÍZ-nek, aki a csatornákat megoldotta. Ez egy nagyon szép összefogása volt 
a városnak, a Hivatalnak, a város cégeinek, hogy ez megvalósult. Mindezért nagyon hálás! Az ott 
lakók köszönetét szeretné Polgármester Úrnak tolmácsolni. 
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Két témáról szeretne beszámolni. Az első téma, mely 
kapcsán Molnár képviselő urat is szeretné tájékoztatni, hogy folytatják a diskurálást a miskolciakkal. 
Most éppen a városrészi központok, városrészi terek közösségi tervezésének folyamata zajlik, 
amelyben a miskolciak véleményét kérik arról, hogy milyen tereket, milyen közösségeket 



szeretnének maguk körül tudni. Berekalján a Honfoglalás parkban most szombaton 10.00 órakor 
lesz az a fajta közösségi beszélgetés, ahol a park megújításáról fognak beszélgetni.  
A másik téma sajnos ennél szomorúbb. Miskolcon a Mária, a Csavar utca csapadékvíz elvezetése 
évek óta zajlik. Legalábbis a tervezés szintjén. Sajnos 2021 októberében benyújtott vízjogi 
engedélyezési folyamatnak még mindig nem értek a végére. Egy év alatt nem sikerült hozzájutni az 
engedélyekhez, ezért nyomatékosításképpen az ott élőkkel közösen levélben fordul majd a 
Kormányhivatalhoz és kéri a hadhatós közreműködést az engedély megadásában. Elfogyott az idő, 
és ha nem lesz engedély, akkor veszélybe kerülhet a csapadékvíz elvezetés megvalósítása is. Ebben 
szeretné kérni a miskolciak támogatását.  
 
Barta Gábor: Elmondja, hogy egy választópolgár tájékoztatta arról, hogy a Sütő János utca 25. 
szám alatt vélhetően egy nagyobb üreg van, mert elkezdett beszakadozni az aszfalt. Kéri a 
Városgazda szakembereitől, hogy vizsgálják meg, nehogy tényleg valami nagyobb baj legyen ebből. 
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni a jelzést. Kéri a Városgazdát és a Városüzemeltetést, hogy 
kezeljék. 
 
Dr. Simon Gábor: Alpolgármester Asszonyhoz szeretne csatlakozni, aki a közösségi tervezés 
kapcsán választókerületének a szombati programjára hívta fel a miskolciak figyelmét. Szeretné 
üdvözölni ezt a kezdeményezést, hogy a város öt pontján közösségi tervezés indul. Varga Andrea 
körzete mellett érintett az övé is, valamint Martin-kertváros és Szirma, továbbá a Kilián városrész. 
Különböző programok lesznek. A mai közgyűléssel párhuzamosan – ezért is távozott kis időre –, 
15.00 órakor zajlott az első ilyen esemény, viszonylag szépszámú résztvevővel. Több mint 40 fő 
részvételével a Dísz tér közösségi tervezésének megindítása elindult. Nem mindenki tudja, hogy a 
Dísz tér az a szökőkút környezte, ahol a formálódó koncepció egy diákszigetet tartalmaz. Ezzel 
kapcsolatban mondhatták el a miskolciak a véleményüket és javaslataikat. A fórumon részt vett az 
a tájépítész, aki megbízást kapott a tér megtervezésére, illetve a Főépítészi Kabinet munkatársai, de 
részt vett Főkertész Asszony is. Ami miatt szót kért az az, hogy néhány kritika fogalmazódott meg 
az időpont választással, hogy ez munkaidőben, 15.00 órától zajló fórum volt. Nyilvánvaló, azért 
ekkor, mert mostanában korán sötétedik, 5 óra után pedig ezért nem lett volna jó az időpont. 
Azonban mindenkinek fel szeretné hívni a figyelmét, hogy a közösségi tervezés, az nem csak ezeken 
a fórumokon zajlik, hanem ezen kívül online és offline formában is, több helyre ötletdobozok 
kerülnek kihelyezésre. Ennek kapcsán kiemeli a gimnáziumokat, Herman Ottó és a Zrínyi Ilona 
Gimnáziumokat, ahol ezek az ötletládák megtalálhatóak lesznek. Minden városlakónak szeretné 
felhívni a figyelmét a tervezzunkmiskolcot.hu internetes oldalra, amin keresztül szintén 
beküldhetőek ezek a javaslatok. Ezeket a javaslatokat a tervező meg fogja vizsgálni, és a koncepció 
kialakításánál figyelembe fogja venni. Szeretnék elérni, például a Dísz tér vonatkozásában, hogy a 
tervek és az engedélyek addigra rendelkezésre álljanak, míg a források is megérkeznek Miskolcra. 
Talán köztudomású, hogy a Dísz tér átépítését a TOP Plusz forrás keretében fogják megtenni. A 
Közgyűlés erről már szavazott, a kiemelt projektek közé került a Dísz tér. Hangsúlyozza, ez 
nemcsak egy választókerületnek az ügye, hanem az egész város ügye, a belváros közelségében, a 
villamos vonal mentén. Megismétli, várják a javaslatokat a tervezzukmiskolcot.hu-n is.  
 
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni a felszólalásokat. 
Megállapítja, hogy ezzel az ülés végére értek. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 2022. november 10. 
napján közmeghallgatást tartanak. A soron következő ülésükre előreláthatólag 2022. november 24-
én kerül sor. 
 
 



Tisztelettel kéri a miskolciakat, hogy legyenek türelemmel és viseljék ezeket a napokat, és tudjanak 
különbséget tenni az öncélú politikai hecckampányok és a valódi cselekedetek között. Jó egészséget 
kíván mindenkinek, kitartást! Megköszöni mindenki munkáját 
Az ülést bezárja 16 óra 51 perckor. 
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