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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÖZGYŰLÉSE 

 
105.185-18/2022. 
 

 
Jegyzőkönyv 

 
 
Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2022. november 22. 

napján 16 óra 20 perces kezdettel, a Polgármesteri Hivatal Közgyűlési Termében 
tartott rendkívüli 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, Dr. Nagy Ákos, Pakusza Zoltán, 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: Révész Péter képviselő 
 
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni a türelmet, mert „összecsúszott” a bizottsági ülés és a 
Közgyűlés. Köszönti a Közgyűlés rendkívüli ülésén megjelent vendégeket, érdeklődőket, a 
nemzetiségi önkormányzatok elnökeit, az önkormányzati gazdasági társaságok és intézmények, 
valamint az elektronikus és írott sajtó képviselőit, valamint képviselőitársait. 
Bejelenti, hogy a testület 28 tagja közül 27 fő van jelen, így a Közgyűlés határozatképes, az ülést 
megnyitja. A rendkívüli Közgyűlés oka az, hogy a Fidesz-KDNP Frakció benyújtott egy kérést a 
rendkívüli Közgyűlés megtartására. Ennek alapja a Megyei Jogú Városok Szövetségének Elnöke 
által, az Európai Unió Elnökének intézett, 2022. szeptember 27. napján benyújtott kérelem és levél 
támogatása. Ehhez csatlakozott egy másik napirendi pont is a téli szünetet illetően, amelyre a múlt 
héten érkezett egy kormánydöntés, ami ellentétes az általuk korábban elfogadott rendelettel, így 
indokolt azt módosítani. 
Az SZMSZ 21. § (1) bekezdése szerint a rendkívüli ülésen kizárólag azok a napirendi pontok 
tárgyalhatók, amelyekre a rendkívüli ülés tartására irányuló indítvány vonatkozott. 
Kéri, hogy szavazzanak az ülés napirendjéről a meghívóban foglaltak szerint. 
 

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 27 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az ülés napirendjét a meghívóban 
foglaltak szerint állapította meg. 
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Napirendi pontok: 
 
NYÍLT ÜLÉS 
 
 
1.  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünet 

elrendeléséről szóló 26/2022. (X.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezésére és az igazgatási szünet kapcsán meghozott 122/2022. (X.27.) számú 
határozat visszavonására, valamint új döntés meghozatalára  

 Előterjesztő: Veres Pál polgármester 
 
2.  Döntés a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke által az Európai Unió elnökéhez 

intézett 2022. szeptember 27-ei kérelem támogatásáról 
Előterjesztő: FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport 

 
 
 
 
 
1. napirendi pont: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 

igazgatási szünet elrendeléséről szóló 26/2022. (X.28.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és az igazgatási 
szünet kapcsán meghozott 122/2022. (X.27.) számú határozat 
visszavonására, valamint új döntés meghozatalára 

 
Veres Pál polgármester: A napirend ismertetésére felkéri dr. Ignácz Dávid jegyző urat. 
 
Dr. Ignácz Dávid: A Közgyűlés 2022. október 27. napján rendelkezett az igazgatási szünet, az 
ügyfélfogadási rend kapcsán az akkor hatályos jogszabályoknak megfelelően. Viszont 2022. 
november 11. napján a 460/2022.(XI.10.) Korm.rendelet hatályba lépett, amely ezzel ellentétes 
előírásokat fogalmazott meg. Amiatt szükséges a soron kívüli döntés, hogy ez a jogellenes állapot 
ne álljon fenn, a lehető leghamarabb rendezésre kell kerüljön a kérdés, továbbá amiatt, hogy a 
miskolci lakosság minél hamarabb tudjon tájékozódni arról, hogy az igazgatási szünet időtartama 
alatt alapvetően nem lesz ügyfélfogadás a kormányzati előírásnak megfelelően. Mindezek miatt 
szükséges rendelkezni a Közgyűlésnek, amely szerint a rendelet hatályát kell módosítani és a 
határozatban foglaltakat is módosítani kell.  
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. Az előterjesztést véleményező bizottság 
álláspontjának ismertetését kéri. 
 
Bizottsági vélemény: 
 

• Jogi és Ügyrendi Bizottság: egyhangúlag támogatta mind a rendeletet, mind a határozati 
javaslatok elfogadását. 

 
Veres Pál polgármester: A vitát megnyitja a napirend felett. Megállapítja, hogy nincs felszólalásra 
jelentkező képviselő, így a vitát lezárja.  
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2. napirendi pont: Döntés a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke által az Európai 
Unió elnökéhez intézett 2022. szeptember 27-ei kérelem támogatásáról 

 
Veres Pál polgármester: Tájékoztatásképpen elmondja, hogy 2022. szeptember 26. napján 
tartotta a Megyei Jogú Városok Szövetsége a Közgyűlését. Döntött a 12/2022. számú határozat 5. 
pontja szerint arról, hogy a Megyei Jogú Városok Szövetségének a Közgyűlése felhatalmazza az 
elnököt, hogy az Európai Bizottságnál kezdeményezze azt, hogy a Magyarországnak járó 
helyreállítási és felzárkóztatási alapokat mielőbb megkaphassák. Szita Károly elnök urat jelölték 
meg felelősnek, a határideje: azonnal. Erre született 2022. szeptember 27. napján egy levél, amelyet 
Szita Károly polgármester úr fogalmazott meg, amellyel kapcsolatban voltak némi turbulenciák, 
amelynek egyetlen oka volt, hogy az eljárásrendben a szöveg egyeztetése előzetesen nem történt 
meg. Ennek ellenére a levél természetesen elment Ursula von der Leyen asszonyhoz, amelyet 
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestereként, illetve a Megyei Jogú Városok Szövetsége 
elnökeként írta alá Polgármester Úr. Őszintén elmondja, hogy a 2022. szeptember 26-i Közgyűlésen 
döntöttek arról, hogy egy ilyen levél szülessen. Belső eljárási dolgokon volt feszültség, amit a 
következő Közgyűlésen tisztázni fognak. Ő maga is megszavazta, hogy egy ilyen előterjesztésre 
mindenféleképpen szükség van. Az előterjesztés arról szól, hogy a Fidesz-KDNP Frakció arra kéri 
a Közgyűlést, hogy támogassa ezt a bizonyos levelet. Az előterjesztéshez a Velünk a Város Frakció 
módosító indítványt nyújtott be. Megkérdezi a Fidesz-KDNP frakcióvezetőit, hogy kívánnak-e az 
eredeti előterjesztéshez szóbeli kiegészítést tenni.  
 
Dr. Nagy Ákos: Talán nem ismeretlen ennek a levélnek az előzménye, vagy hogy mi volt ez a 
metódus, aminek a mentén megszületett. Ha jól érti, Polgármester Úr is támogatta ennek a levélnek 
a megszületését. Néhány szóban, mint előterjesztő, röviden elmondja az álláspontjukat, hogy miért 
kérik a Közgyűlés tagjainak és a képviselőknek a támogatását ehhez az előterjesztéshez. Szita Károly 
a Megyei Jogú Városok Szövetségének polgármestere ebben a levélben két kérdésben kéri a 
támogatást az önkormányzat részéről. Egyrészről a magyarokat egyébként közvetetten sújtó 
szankciók megszüntetésére, vagy legalábbis annak módosítására, másrészről a felzárkóztatási 
alapnak a magyar polgárokat megillető forrásainak kiutalására. Magyarország esetében november 
19. napján járt le a határidő, hogy eleget tegyen az Európai Unió kéréseinek a korrupcióellenes és 
jogállamisági reformok tekintetében, aminek Magyarország az álláspontjuk szerint eleget tett. A 
Kormány mind a 17 darab vállalásával kapcsolatban jogszabályt hozott, és azt az Országgyűlés el is 
fogadta. A jelenlegi hírek is arról szólnak, hogy jó úton járhatnak ennek a támogatásnak a 
kiutalásában és megszerzésében, hiszen ebben az esetben a tét akár 14,7 milliárd euro is lehet, ami 
6000 milliárd forint. A Magyar Kormány teljesítette az Európa Bizottság kéréseit, de abból kell 
kiindulni, hogy mindig újabb és újabb kérések érkeznek majd, tehát ez valószínűleg nem lesz elég. 
Ezt onnan tudják, hogy a lengyelek is maradéktalanul teljesítettek minden kérést, aztán ott is jöttek 
az újabb kérések. Álláspontjuk szerint az Európai Unió most már a kérések teljesítése után hatalmas 
összeget tart vissza Magyarországtól. Körülbelül a helyreállítási alapból - a jelenlegi árfolyammal 
számolva -7000 milliárd forintról van szó. A hét évre szóló keretköltségvetésből pedig 12 ezer 
milliárd forint járna Magyarországnak úgy, hogy ez a helyreállítási alap az Európai Unióban nélkülük 
meg sem születhetett volna, tekintettel arra, hogy a brüsszeli közös kasszához Magyarország nettó 
befizetőként évente mintegy 600 milliárd forinttal járul hozzá mindenféle feltétel nélkül. Amikor 
azt kérik az Európai Uniótól, hogy adja oda a magyaroknak és a miskolciaknak, ami jár nekik, akkor 
nem valami adományt vagy segélyt kérnek, hanem azt, hanem azt, ami jár. Az információik szerint 
azzal, hogy támogatást nyerhet az Európai Unió részéről, ezeknek a kifizetésére a következő 
menetrend szerint akár már december első felében is lehetőség van. Lehetőség van arra, hogy az 
aláíráshoz szükséges döntéseket meghozza az Európai Unió, és ezek a források jövőre már 
megnyílnak Magyarország előtt. A tervek szerint 2023. évben 561 milliárd, 2024. évben 747 milliárd, 
2025. évben pedig 1047 milliárd forint érkezne Magyarországra még a korábbi euro árfolyammal 
számolva. Mi az, ami még érkezhet? A 2021-2027. uniós költségvetési időszakban a 
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társfinanszírozásra 14 ezer milliárd forint, amiből 10 ezer milliárd forint területfejlesztésre, 4000 
milliárd forint a Vidékfejlesztési Operatív Programra jutna, aminek az előfeltétele az, hogy 
Magyarország legalább az Európai Uniós megvalósulás tekintetében az Európai Uniós rátát elérje. 
Az Európai Uniós ráta pillanatnyilag 71 %, az unió vizsgálata szerint a megvalósulási százalék 
Magyarországon pedig 80 %. Ezt az előfeltételt teljesítették. Összefoglalva, ennek a levélnek a 
támogatásával nem kérnek mást Miskolc Város Közgyűlésétől, minthogy támogassa azt, hogy az a 
pénz, ami járna a magyaroknak az Európai Uniótól, kifizetésre kerüljön. Támogassa azt, hogy 
enyhüljenek és reformálódjanak a szankciók, amiket az Európai Unió alkalmazott, különösen arra 
tekintettel kérik, hogy valamennyi feltételt teljesítette Magyarország. Azt gondolják, az utolsó 
pillanatban kiosztott módosító javaslat kapcsán is, hogy ennek a levélnek a vonatkozásában, - ami 
nem túl bonyolult levél, - lehet igent vagy nemet mondani, de „kiherélni” semmiféleképpen nem 
szabad ezt a javaslatot. Azt kéri, hogy az előterjesztéséről külön szavazzon a város Közgyűlése.  
 
Veres Pál polgármester: A vitát megnyitja a napirend felett, hozzászólásra jelentkező 
képviselőknek adja meg a szót. 
 
A vitában hozzászólók: 
 
Szarka Dénes: Őszintén örül annak, hogy kormánypárti képviselőtársaik is megtisztelték őket a 
jelenlétükkel a rendkívüli Közgyűlésen. Ez már nagyon nagy előrelépés. Sajnos viszont van némi 
árnyoldala is, amiről említést kell tegyen. Okkal feltételezhetik azt, hogy a rendkívüli Közgyűlés 
összehívását célzó indítványokat az aláíró képviselők sem olvasták el, vagy legalábbis nem túl 
figyelmesen. Megmondja, hogy miért van oka ezt feltételezni. Ha úgy emlékszik vissza, akkor 
négyszer is szerepel, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke által az Európai Unió elnökéhez 
írt levél. Ilyen tisztség, hogy Európai Unió elnöke, nincs. Nem létezik. Az Európa Bizottság 
elnökére gondoltak itt, ahogy az a levélben is szerepelt. Azt gondolja, hogy Magyarországon bárhol 
járva, az emberek többsége tudja ezt, pedig ők aligha írnak ilyen leveleket. Mivel képviselőtársait jól 
tájékozott politikusoknak gondolja, egyáltalán nem feltételezi, hogy ezzel ne lennének tisztában. Így 
viszont csak arra tudnak következtetni, hogy nem olvasták el a saját kézjegyükkel ellátott indítványt 
és a csatolt levelet sem, ami elöljáróban is jelzi, hogy mennyire gondolhatták annak tartalmát 
komolyan. Kéri engedjék meg, hogy a segítségükre siessen, és elmagyarázza mit írtak alá, hátha 
hasznos lesz a most következő vitában. Először is azt tartalmazza a levél, hogy legyen béke. Ebben 
nincs, nem is volt, és nem is lesz köztük vita. Sőt, már az elmúlt bő egy évtized háborús kormányzati 
propagandát is nagyon unják és veszélyesnek tartják. Az önkormányzatok nehézségeiről ír 
Kaposvár fideszes polgármestere. Ez a rész rendkívül tanulságos lehetett volna a számukra, és 
érdemes lehetetett volna már korábban elolvasni a 2022. szeptember 27-i keltezésű levelet. Erre lett 
is volna lehetőségük. Így ír például Szita Károly: Magyarország 25 legnagyobb városában 135 
milliárd forinttal kerül többe a gáz- és az áramfogyasztás jövőre, mint idén. Főként éppen erről 
szerettek volna beszélni az októberi rendkívüli Közgyűlésen, azonban arra sajnos nem jöttek el. 
Szóba kerülnek a helyreállítási és felzárkózási alapok, amelyeket az Európai Unió továbbra is 
visszatart Magyarország Kormányától. Ahogy a kaposvári párttársuk is fogalmaz, az EU-s források 
megilletik a magyar polgárokat, és a magyarországi önkormányzatokat is. Közös érdek az, hogy el 
is jussanak hozzájuk. Ám, a jelek szerint még mindig nem juthatnak el. Azért nem, mert az EU az 
elmúlt időszak tapasztalatai alapján nem látja biztosítottnak azt, hogy valóban a magyar 
önkormányzatok és a magyar polgárok lennének majd a haszonélvezői ezeknek az alapoknak. Nem 
a párttársaik baráti, üzleti és hűbéri körei. Ugyancsak központi témája a levélnek a szankciós 
politika, amelyet az EU 2014. óta folytat Oroszországgal szemben. Ezzel kapcsolatban sem árt 
tisztázni néhány dolgot. Egyrészt a fidesz kormánya minden szankciót megszavazott, tehát az 
érvényben lévő, Szita Károlyt idézve: „a gazdaságot recesszióba döntő szankciókat” a Fidesz és 
Orbán Viktor, kivétel nélkül megszavazta. Másrészt mindeközben ráadásul Magyarországot nem is 
érintik az energiahordozókra kivetett szankciók, aminek az árai brutális elszállását minimum álságos 
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az EU-ra fogni. Az a helyzet, hogy mindezek mellett azt hangsúlyozni kell, hogy szeretne 
kompromisszumos megoldást találni. Nem viccből mondták azt, hogy ebben a súlyos helyzetben 
összefogásra van szükség. Nem a levegőbe beszélnek, amikor azt kell újra és újra elmondani, hogy 
miskolciak csak magukra és egymásra számíthatnak. Ezért is jutott a frakciójuk arra, hogy módosító 
indítvánnyal kiegészítve elfogadják a levélben foglalt állításokat. De módosítani szükséges, hiszen 
arra kell kérjék a Kormányt, hogy adja vissza az önkormányzatoktól elvont forrásokat, hogy állítsa 
vissza a közösségi közlekedés támogatását a 2019. év előtti szintre. Arra kérik a Kormányt, hogy 
szüntesse meg az önkormányzatokat sújtó különadókat, és tegye lehetővé legalább az alapvető 
szolgáltatásokat végző önkormányzati intézményeknek azt, hogy hatósági áron juthassanak hozzá 
az energiához. Ez Miskolc érdeke, a közös érdekük. Arra kérik továbbra a kormánypárti 
képviselőket, az önkormányzati és országgyűlési képviselőket, hogy ne a miskolci városvezetés 
ellen, hanem a városuk érdekében lobbizzanak. A legutóbbi bojkottált közgyűlés után egy pozitív 
jel, hogy eljöttek, hogy beszéljenek a közös ügyeikről. A levelezgetés helyett jöhet az érdemi munka. 
Sok erőt kíván hozzá, örül, ha segíthetett. 
 
Pakusza Zoltán: Ennek az előterjesztésnek fontos szépséghibája az, hogy a Fidesz kormány 
Brüsszelben megszavazta a szankciókat. Azt kell mondja, hogy a balliberális oldal és a Fidesz oldal 
között ebben a kérdésben csak kommunikációs különbség van. A balliberális oldal szerint a 
szankciók működnek, ezért támogatják őket. A Fidesz szerint a szankciók nem működnek, de 
gyakorlatilag megszavazták. Hagy hívja fel a figyelmet, hogy a szankció onnantól kezdve válik 
valósággá, hogy azt megszavazzák és megnyomják a gombot. Fontos, hogy ki hogy szavaz. A Mi 
Hazánk Mozgalom álláspontja ezzel szemben az, hogy ez a háború nem Magyarország háborúja, 
az országnak ki kell maradnia a gazdasági háborúból is, és nem a magyar embereknek kell megfizetni 
a háború árát. Számtalan javaslatot nyújtott be a Mi Hazánk Mozgalom annak érdekében, hogy 
tudjanak úgy bevonni az ország költségvetésébe pénzt, hogy azt ne a magyaroknak és ne a 
miskolciaknak kelljen megfizetni, hanem azoknak, akik a háborúnak és ennek az egész gazdasági 
krízisnek a haszonélvezői. Ilyen volt például az a javaslat, ami arról szólt, hogy a digitális óriás 
cégeket meg kell adóztatni. Ilyen a Google vagy a Facebook. Magyarországon egy keszegsütő 
minden eladott keszeg után befizeti az adót. Az említett óriás cégek egy petákkal nem járulnak 
hozzá a közteherviseléshez, miközben egyébként hatalmas jövedelmekre tesznek szert. Ausztriában 
van 5 % digitális adó, az osztrákok nemzeti hatáskörben megoldották. Azt is javasolták, hogy a 
kaszinókat is vonják be a közteherviselésbe, mint ahogy a rendszerhasználati díj csökkentését vagy 
eltörlését a krízis időszakára. Ebben úgy néz ki, hogy történt előrelépés, aminek örülnek. Azt 
gondolja, hogy ez az előterjesztés igazán akkor lenne jó, ha egyébként a Fidesz nem támogatta volna 
a szankciókat Brüsszelben. Elvárható lenne a balliberális oldaltól, hogy ők se támogassák a 
szankciókat. Úgy néz ki, hogy most sokkal közelebb vannak ebben a kérdésben egymáshoz. A 
másik előterjesztéssel kapcsolatban szintén el kell mondani, hogy a 27 % rekord magasságú áfában 
a balliberális oldal is benne van, hiszen ha emlékeznek rá, akkor 19 %-ról 25 %-ra ők emelték meg.  
 
Dr. Simon Gábor: Azért vannak itt, mert a Fidesz miskolci képviselői beadtak egy indítványt, 
amelynek a címe, mint javasolt napirendi pont: „Döntés a Megyei Jogú Városok Szövetségének 
elnöke által az Európai Unió elnökéhez intézett 2022. szeptember 27-i kérelem támogatásáról”. Mi 
ebben az újdonság? Szita Károly levelet írt, aki korábban Krakus Péterként jelentéseket írt a 3/3-as 
Belügyminisztériumnak, most meg az Európai Unió elnökének íjra a Fidesz szerint. Csináljanak egy 
gyorstalpaló tanfolyamot. Magyarország 2004. május 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz. Azt 
hitte, hogy ez a 18 év elég volt a Fidesz képviselőinek, hogy megtudják azt, hogy az Európai 
Uniónak nincs elnöke. Kedves Képviselőtársak! Az Európai Uniónak nincs elnöke, hiába írták ezt 
le négyszer. Mije van az Európai Uniónak? Van Európai Parlamentje, Európai Bizottsága és 
Európai Tanácsa. Ez a három szerve van az Európai Uniónak. Ursula von der Leyen egyébként az 
Európai Bizottságnak az elnöke, neki próbáltak meg levelet írni. Ursula von der Leyen kicsoda? Ő 
a Fidesz embere, ők választották meg. Vegyék elő azokat az újságcikkeket, hogy hogyan lelkendezett 
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Orbán Viktor, Deutsch Tamás és a képviselőik, amikor megválasztották. Teljesen egyértelmű a 
képlet. Megbuktatták a saját emberüket Manfred Webert és helyére állították Ursula von der Leyent. 
Orbán Viktor kifejtette, nagyszerű, hogy a hét gyermekes keresztény családanya fogja vezetni az 
uniót, ilyen gyakorlati reálpolitikusokra van szükség az Európai Unióban, és akinek komoly 
kormányzati tapasztalatai vannak. Tíz évig volt Angela Merkel minisztere, utolsó öt évben 
egyébként védelmi minisztere volt a Német Szövetségi Köztársaságnak. Most hogy-hogy nem, 
hirtelen a hét gyermekes keresztény családanya a Fidesz elvtársa az nem jó, mert szankciókat 
fogadott el. Az Európa Bizottság Ursula von der Leyen vezetésével semmi ilyen szankciót nem 
fogadott el. Ki fogadta el akkor a szankciókat? Az Európai Tanács fogadja el a szankciókat. Az 
Európai Tanácsban ki képviseli Magyarországot? Úgy hívják, hogy Orbán Viktor. Azaz 
Magyarország részéről az elfogadott szankciókban az Európai Tanácsban egyetlen egy ember 
döntött, akit úgy hívnak, hogy Orbán Viktor. Láss csodát, az összes szankciót megszavazta. A 
Fidesz idejön és azt mondja, hogy fúj szankció. Mit csinálnak akkor? Orbán Viktort támadják. 
Teljesen egyértelmű. Ha Orbán Viktort akarják támadni, akkor ne a miskolci Közgyűlést használják 
erre a célra fel, rendezzék el azt a Fidesz választmányi ülésen. A cirkusznak semmi értelme nincs. 
A magyarok 2004. évben 83 %-kal csatlakoztak az Európai Unióhoz. Reméli, hogy ezt a döntést a 
Fidesz sem akarja megmásítani, pedig ebbe az irányba mennek. Miről van szó? Arról van szó, hogy 
a Fidesznek van egy alkalmatlan gazdaságpolitikája, amely romba döntötte a forintot. A forint a 
tavalyi év során, 2021. évben csúcsokat döntött. Először érte el a 360-at, a 380-at, a 400 forintot és 
így megy tovább. Nem voltak háborúk. Jött az üzemanyag ár. Több, mint egy éve be kellett vezetni 
az üzemanyag sapkát, mert a forintot tönkretették. Abban mindnyájan egyetértenek, hogy békére 
van szükség, egyetértenek, hogy az uniós forrásokra szüksége van Magyarországnak és Miskolc 
Megyei Jogú Városnak. Miért nem adják ide ezeket az uniós forrásokat? Azért, mert az unió azt 
mondja, amit a magyarok milliói tudnak, hogy ellopják ezeket a pénzeket. Összesen ennyiről van 
szó, mert ezek az összegek minden országba automatikusan érkeznek. Magyarországra ezért nem 
érkeztek. Nos, azt szeretné kérni, hogy tanulják meg azt, hogy az Európai Uniónak nincs elnöke, 
tanulják meg azt és az igazat mondják, hogy a szankciókat az Európai Tanács fogadta el. Orbán 
Viktor a tanács magyar tagjaként az összes szankciót megszavazta. Egyedül ő felelős azért, ha ezzel 
baj van, de ezt ne itt rendezzék el. 
 
Szilágyi Szabolcs: Virág elvtárs! Nem gondolja, hogy túl későn jött a segítség? Kérdezi Pelinkán 
József gátőr, miközben a tűzoltók a leégett háza körül bóklásznak a legendás Tanú című filmben. 
Bizonyára képviselőtársai is emlékeznek erre a jelenetre, amikor a mai Közgyűlés tárgyával nagyon 
nagy hasonlóságot mutat ez az eset. Egy olyan levélhez csatlakoznak utólag, amelyet két hónapja 
úgy adtak fel, hogy a szövegéről meg sem kérdezték őket. A kedves fideszes képviselők két hónapon 
keresztül aludtak és most felébredtek, hirtelen Miskolcon rendkívüli közgyűlést kell tartani az 
ügyben. Tisztelt fideszes kezdeményezők! Most postafordultával támogassák? Ha még maradt 
posta, ahol esetleg át lehet venni esetleg a választ. Ennyire sürgős, hogy két hónapot vártak vele? 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlését arra akarja rávenni a Fidesz, hogy a pártjához tartozó 
polgármesterrel karöltve érjék el a független Ukrajnát elpusztítani akaró Oroszország elleni 
intézkedések megszüntetését. Fogalmazzanak nyíltan! Írják alá nyugati szövetségeseiknek, az 
Európai Unió jogos büntető lépéseit támadó nyilatkozatot. Kaposvár polgármestere nem a támadó 
orosz elnöktől kéri a háború leállítását, hanem a megtámadott országot segítő európai közösségétől 
várja el Ukrajna magára hagyását véres küzdelmeiben. Ez a fellépés számára embertelen és 
erkölcstelen is, függetlenül attól, hogy a Fidesz által Brüsszelben megszavazott, tehát támogatott 
szankciók mekkora károkat okoznak. Miskolc város rendkívüli közgyűlést tart egy levél miatt, tehát 
komolyan veszik a tartalmát. Tekintsenek annak szerzőjére is. Azt nem tudja, hogy az Európai 
Bizottság elnöke válaszolt-e a levélre, azt sem, hogy hallott-e már Szita Károlyról, aki már a 80-as 
években tanúbizonyságot tett a nyugati államok elleni elkötelezettségéről, az akkor még 
kommunista szellemű hazafisággal. Az állambiztonsági levéltárak titkosítása alól feloldott egyik 
dokumentuma szerint Krakus Péter fedőnevű ügynöküket 1980-ban szervezte be hazafias alapon 
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a Belügyminisztérium és 1989-ben bocsátották el. A Magyar Nemzet közzétett, a mai napig 
hitelességében nem cáfolt beszervezési kartont, ami Szita Károlyt nevesítette Krakus fedőnevű 
ügynökként. Szita Károly nem ment bíróságra, hogy a róla közölt iratok valóságtartalmát vitassa, 
annak ellenkezőjét bizonyítsa. Miért nem tette? Az aktáját felkutató Ungvári Krisztián történész 
publikációjából kiderül a válasz. Szita Károly kézzel írta számos jelentését, amelyek jelenleg is 
megtekinthetők az Állambiztonsági Szolgálat Történelmi Levéltárában. Ne hagyják szó nélkül. Egy 
jól dokumentált besúgó levelével foglalkoznak most. Szita Károly titkos megbízottként készítette a 
jelentéseit, ami az egyszerű ügynöki besoroláshoz képest kiemelt státuszt jelentett a rendszeren 
belül. Belügyes tartótisztje úgy emlékezett rá, hogy Krakus azt mondta neki: „bár keveset ismer 
mindabból, amiket végeznie kell, érdeklődéssel várja feladatait, amelyet legjobb tudása szerint kíván 
végrehajtani. Örül annak, hogy segíteni tudja a munkánkat.” Azzal segítette a kommunista 
titkosrendőrség munkáját, hogy nyugati állampolgárokat figyelt meg az idegenforgalmi szezonban 
laktanyák környékén, a saját környezetében megfordulók személyes kapcsolatait felderítette. 
Olyannyira lelkesen végezte kémelhárítói segítő munkáját, hogy tartótisztje szerint megtisztelőnek 
tartotta magára nézve a közöttük kialakult kapcsolatot. Aktivitását jelzi, hogy már ügynöki 
pályafutása első három hónapjában feljegyezte nyugati gépkocsik rendszámát, közöle olyan 
személyek nevét, akik nyugati állampolgárokat láttak vendégül a Balatonnál. Fenesi főhadnagy 
megállapította, hogy: „Krakus a feladatát kedvvel, tőle telhetően legjobb akaratával végezte.” Ha 
jelentenie kellett, nem számított tabunak a családja sem, őket is elárulta. 1983-ban a húga esküvőjére 
a Német Szövetségi Köztársaságból érkezett rokonairól készített jelentést. 1984 decemberében 
szintén az NSZK-ból bordó Audival az őket meglátogató unokanővéréről és férjéről tájékoztatott. 
Jelentéseit a titkosrendőrség operatív értékűnek, azaz felhasználhatónak tartotta. A kommunista 
rendszer és kiszolgálói ellen harcoló fideszes képviselőtársaitól megkérdezi, hogy erkölcsileg 
hogyan minősítik azt a társukat, aki saját családtagjait is kiszolgáltatta a kommunista 
titkosrendőrségnek. Nem várja el, hogy kifogásolják a nyugati demokráciák elleni kémkedési 
tevékenységét, ebben a Fidesz által épített rendszerben, amely orosz kémeknek biztosít palotát a 
fővárosban. Nem várja el, mert az új ellenség ismét a nyugati demokráciák lettek, ha Szita Károly 
ismét megtalálhatja meggyőződése szerint helyét hazafias alapon. Azt viszont gondolja, hogy Szita 
Károly levelet akar írni, vagy levelet ír, annak egyetlen szándéka az legyen, hogy lemond közéleti, 
politikai tisztségéről, Kaposvár és a Megyei Jogú Városok Szövetségének vezetéséről. Ezzel az 
erkölcsi háttérrel ugyanis a közösségek élére állni nem méltányos, nem csak politikailag, de jó 
erkölcsbe is ütköző. Egykori kommunista titkosügynökként számon kérni az Európai Bizottság 
elnökét legalább abszurd. 
Ez a rendkívüli Közgyűlés legalább annyit megérne, hogy nyilatkozzanak Szita Károly rendkívüli 
erkölcsi politikai teljesítményéről. A mai vitanap politikai kimeneteléről ugyanakkor a maga részéről 
nem aggódik. Biztos benne, hogy nem a Fidesz politikai cirkuszának miskolci előadásaként marad 
meg az emlékezetben. November 22. napja van, Ady Endre születésnapja. Az ő gondolatát ajánlja 
mindenki figyelmébe, egy erkölcsileg megbukott, a demokratikus értékeket eláruló ember levelének 
vitájában. „Komp-ország, Komp-ország, Komp-ország: legképességesebb álmaiban is csak 
mászkált két part között: Kelettől Nyugatig, de szívesebben vissza.” 
 
Dr. Nagy Ákos: Nem gondolta volna, hogy idáig jutnak ebben a vitában, de ha már idáig eljutottak, 
akkor álljanak bele a pontosításba. Szarka Dénes képviselő úr felhívta a figyelmet egy súlyos 
hiányosságra. Amikor az Európai Unió elnökéről beszélnek, akkor három féle pozíciót értenek ez 
alatt, az EU Tanács elnökét, az EU Bizottság elnökét, illetve az Európai Parlament elnökét. Miután 
Szita Károly a nevét is odaírta, akinek küldték a levelet, így bíznak abban, hogy odatalál. Tudják, 
hogy ennek az Európai Parlamenti uniós ügyekhez mennyire értenek. Egy képviselőjük van a 
parlamentben, ami csökkenő számot mutat. Ha már Szilágyi Szabolcs képviselőtársuk orosz 
barátsággal vádolta meg a jobboldali képviselőket, akkor feltesz néhány kérdést, hogy tisztázzák a 
helyzetet. Kémkedésről is beszélt. Tudja-e, hogy melyik pártot képviselte az Európai Unió 
Parlamentjében az a képviselő, akit a bíróság az Orosz Föderáció javára elkövetett kémkedés miatt 
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öt év szabadságvesztésre ítélt? Tudja-e, hogy melyik pártot képviselte az Európai Unió 
Parlamentjében az a képviselő, aki a vádirat szerint 2012. és 2014. között orosz hírszerzőknek adott 
át információkat azért, hogy bomlassza az Európai Unió intézményét és kedvezzen az orosz 
érdekeknek? Tudják, hogy melyik párt volt az, amelyik a magyar adófizetők pénzén öt évig etetett 
egy orosz kémet? Tudja-e, hogy melyik párt volt, aminek az elnöke azt mondta, hogy az országnak 
ki kell lépni az Európai Unióból? Erről népszavazást akart kiírni. Tudja-e azt, hogy melyik párt volt 
az, amelyiknek az elnöke azt mondta José Manuel Barrosonak, hogy vissza fogja sírni Orbán 
Viktort? Tudja-e Képviselő Úr, hogy melyik párt volt az, amelyiknek az elnöke azt üzente az 
Európai Bizottság elnökének, hogy karikás ostorral fogják kizavarni Magyarországról? Tudja-e azt 
Képviselő Úr, hogy melyik párt jelenlegi EP képviselője mondta azt, hogy az unió zászlajának 
elégetésével egyetért, illetve tudja-e, hogy ezidáig melyik párt színeiben ült itt? Ez a Jobbik. 
Képviselő Úrnak, Önök orosz kémet fizettek, Oroszország javára kémkedett az uniós képviselőjük. 
Orosz barátságot kér számon rajtuk, hiszen el akarták égetni az unió zászlaját. Tőlük féltik az 
Európai Uniót, ez biztosan jó megközelítés? Először rakjanak rendet a saját portájukon, aztán 
minden kémkedési vádat hajlandóak megtárgyalni. Volt még egy kitétel, hogy a magyarok mit 
gondolnak a jobboldal működéséről és az Európai Uniós működésről. Korábban is elmondta, elég 
egzakt számok állnak rendelkezésre. Egy ez évi országgyűlési választás, és egy önkormányzati 
választás. Tisztelt jobboldali képviselőtársai! Csak a vak nem látja az önkormányzatot váltó 
hangulatot.  
 
Molnár Péter: Az elvtárs szót nem használják, ezt szeretné elmondani dr. Simon Gábor 
frakcióvezető úrnak. Az ő köreikben ez soha nem volt szokás, ez a baloldali kommunista diktatúra 
idejében volt szokás. A rendkívüli Közgyűléssel kapcsolatban Frakcióvezető-helyettes Úrnak 
elmondja, hogy elvárják, hogy vegyék őket komolyan. Az előző rendkívüli Közgyűlésre, amely 
viszont az ő színjátékuk volt, egy pár órával hamarabb küldték ki a meghívót, mert nem szerették 
volna, hogy jelen legyenek. A tárgyalt előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy a mellékletben 
található levél teljesen egyértelmű, mindenki tudja értelmezni. A Fidesz-KDNP álláspontja mind 
országosan, mind helyben is teljesen egyértelmű mindenki számára. Egyrészt a háborúból ki kell 
maradni egyrészt fizikailag és katonailag is. Nem úgy, mint a miniszterelnök-jelöltjük, aki a 
kampányában úgy beszélt, hogy akár katonákat is küldött volna a háborúba. Bele se mer gondolni, 
hogy mi lett volna ebből, de hála Istennek józan kormánya van az országnak. Egyetértenek, hogy a 
gazdasági háborúból is ki kell maradni. Ebben a nehéz helyzetben, amikor ilyen infláció sújtja egész 
Európát, a magyar embereket meg kell védeni, tehát a rezsicsökkentés politikáját tovább kell 
folytatni. Számtalan szankció megszavazásra került Magyarország részéről, de azok a szankciókat, 
amelyek az ország érdekeit sértik, soha nem szavazta meg Magyarország részéről senki. A Magyar 
Kormány Fidesz-KDNP képviselői küzdöttek azért, hogy Magyarországra és Kelet-Európába a 
vezetéken keresztül érkező olajra ne vessenek ki szankciót. Ezért tudták mindig elérni azt, hogy 
Magyarországon a nyersolaj ellátás nem sérült meg. Ez az igazság. Magyarország számára az a 
fontos, hogy energiabiztonság legyen az országban, és el tudják látni az országot kellő energiával és 
nyersolajjal. Ez pedig Magyarországra vezetéken érkezik. Ezért kérte Magyarország, hogy a 
szankciók alól mindenképpen mentesítsék őket. Úgy gondolja, hogy erről kell beszélni, és arról, 
hogy álláspontjuk szerint a jelen helyzetben józannak és racionálisnak kellene lenni. Olyan 
hadobálásra nincs szükség, amelyet folytatnak. Úgy gondolja, hogy a nemzeti kormány 
Magyarország érdekeit védi meg és a Fidesz-KDNP képviselői szintén, nem úgy, mint ahogy a 
baloldal teszi. 
 
Cseléné Figula Edina: 2022. a lejtmenet éve. Már a múlt év végén érezhették, ahogy 
Magyarország nagy lendülettel elindult a szakadék felé. Akkor került ársapka az alapvető 
élelmiszerekre és az üzemanyagra. Idén az infláció az egekbe nőtt, a munkahelyek ezrei szűntek 
meg. Az orosz-ukrán háborúra válaszképpen az unió szankciókat vezetett be, kizárólag ebben az 
országban okozott ilyen mértékű recessziót. Magyarországnak háborúra sem volt szüksége ahhoz, 
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hogy elessen. Súlyos válságban vannak, és ez csak részben az orosz agresszor hibája. Azért vannak 
ilyen szorult helyzetben, mert Orbán Viktor elhibázott gazdaságpolitikájának áldozatai lettek. 12 
évnyi egybefüggő kormányzás nem volt elegendő arra, hogy ezt az országot végre elindítsa a 
fejlődés útján, hogy ne a kínos keleti kapcsolatai függésére legyenek ráutalva, hogy olyan kapcsolatot 
ápoljanak az Európai Unióval, hogy ne pitizni kelljen azért, amit más országok automatikusan 
megkapnak. Persze ezek az országok nem úgy mennek kérni Brüsszelbe, hogy előtte 8 milliárd 
forintért teleplakátolják az egész országot azzal, hogy „fúj Brüsszel, meg Brüsszel rossz”, aztán még 
7 milliárd forintból álkonzultációt is indítanak olyan degenerált kérdésekkel, hogy hányadikán van 
elseje? Kéri a kedves Fidesz-KDNP képviselőtársait, hogy gondolják végig az idei évüket. Hányszor 
jelezték, hogy baj lesz, hogy nagyon nagy baj van? Hányszor kérték a konstruktív közreműködést 
abban, hogy elérjen a segélykiáltás a Kormányig? Hányszor számoltak be egyre kétségbeesetten az 
egyre nyomasztóbb számadatokról? Tudták nagyon jól, hogy Miskolc nem képes kitermelni azt a 
hiányt, amit a kormányzati politika elvett tőlük. Ráadásként az energiaköltségeket a többszörösére 
növelték, így fojtva bele a várost az adósságba. És most jönnek egy javaslattal, hogy csatlakozzanak 
egy levélhez, amelyben ugyancsak Brüsszel nyakába varrják ezt a lehetetlen helyzetet. Biztosan 
tudják, hogy Miskolcon 9 postát zártak be, állítólag ideiglenesen, de ha ki is nyitnak tavasszal, akkor 
is hónapokra taszítanak bizonytalanságba több ezer embert. Nem látta a jobboldalt tiltakozni a 
bezárás ellen, mint mondjuk a fürdők esetében. Sajnálja, hogy nem tartottak velük. Személyesen ott 
volt és tiltakozott, hiszen a körzetében két postafiókot is bezártak. Mai napig tiltakozik az 
embertelen politika ellen. Látta, hogy az emberek mennyire csalódottak. Értük dolgozik, és ha 
bármilyen pozitív változást hozhat az, hogy egy, már elküldött levélhez csatlakozzanak, azt mondja, 
hogy tegyék meg. De kéri, ha a jobboldal kérésének eleget tesznek, úgy tiszteljék meg a baloldalt 
azzal, hogy részt vesznek a Miskolcért végzett erőltetett menetükben, nem úgy, hogy ostort 
csattogtatnak felettük.  
 
Szopkó Tibor alpolgármester: A legnagyobb jóindulata és jóérzése mellett, ennek ellenére sem 
érti, hogyan került ma a csizma az asztalra. Miért kellett rendkívüli ülésen tárgyalni erről a levélről, 
- ami szeptemberben 27-i keltezésű, - hogy támogassák? Miért foglalkoznak ezzel Miskolcon? 
Értette az előterjesztés szóbeli kiegészítését, de ennek ellenére sem érti, hogy miért van ezzel nekik 
közvetlenül dolguk. Ezen el lehet vitatkozni, azonban, ha már itt tényekről esett szó az elején, hogy 
kit nevezünk az Európai Unió elnökének és kit nem, abban ő is Szarka Dénes képviselő úrral és 
Frakcióvezető Úrral ért markánsan egyet. A nettó befizetésre is vonatkozott azonban 
Frakcióvezető Úrnak egy megjegyzése. Ezt is szeretné tisztázni, nehogy a miskolciak rossz 
információt kapjanak. Orbán Viktor tusványosi beszéde szerint 2030-ra lehet nettó befizető 
Magyarország az Európai Unióban. Azokat a nettó befizetőket nevezik annak, akik nagyobb 
összeggel járulnak hozzá az Európai Unió központi költségvetéséhez, mint amennyi forráshoz 
jutnak innen. Ilyenek egyébként Németország, Olaszország, Ausztria, Belgium, tehát úgy általában 
véve, a jobboldal szerint hanyatló nyugat. Szeretné leszögezni, hogy per pillanat Magyarország nettó 
haszonélvezője az uniós együttműködésnek, sőt a szakértői becslések szerint az egyik legnagyobb 
haszonélvezője lesz a következő ciklusban is. A GDP 3,4 %, közel 4 %-a erejéig részesülnek a 
közösségi forrásokból. De ha azt nézi meg, hogy a miskolciakat, meg az Önkormányzatot mégis 
hogy érintheti ez a levél, akkor az inflációra is szeretne kitérni, hiszen az embereket ez az ami 
leginkább húsbavágólag érinti. Megint tényekről beszél. Az élelmiszerárak az Eurostat adatai alapján 
43 %-kal nőttek Magyarországon, szemben az EU-s átlaggal, ami csak 17 %. A háztartási energia a 
Magyar Központi Statisztikai Hivatal szerint 64,4 %-kal növekedett, októberi adatokról beszél, éves 
változásról. A forint árfolyamot nem is emlegeti, a régiós fizetőeszközökkel, ne adj Isten az euroval 
szemben. Az önkormányzatok kapcsán egyetlen dologra világítana rá, Miskolcot hogy érinti a 
válság. Általában véve az önkormányzati szektort úgy érinti a válság, hogy a kiinduló folyó 
kiadás/év a 2011-es hitelválsághoz képest 51 milliárddal szemben 56 milliárd forint. A várható 
többlet kiadás pedig 47-el szemben 230-280 milliárd forint. Tehát valójában ezzel van feladatuk, 
ezzel van probléma és ezzel van dolguk. Amikor azt kérdezik a képviselőtársai, hogy akarnak-e 
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háborút, a válasz: nyilván nem. Közösen békét akarnak. Azt hiszi, hogy ebben teljes egyetértés van 
közöttük. Kérik-e a helyreállítás alap pénzeit? Hogy a fenébe ne kérnék. Ők is kérik. Szüksége van 
az országnak és Miskolcnak is azokra a likvid forrásokra, amik ezen keresztül be tudnak áramolni 
az országba, de – és most nem a levéllel vitatkozik, hanem az előterjesztéssel – azt a maga részéről 
vitatja, amelyben azt mondják, hogy arra kéri az Európai Unió elnökét, hogy változtassanak a 
gazdaságot recesszióba taszító politikán. Tehát még egyszer az előző adatokra való hivatkozással 
szeretné tisztázni, hogy az Európai Unió politikája nem taszítja a gazdaságot recesszióba, teszi ezt 
sokkal inkább a Fidesz gazdaságpolitikája.  
 
Dr. Kovács László: Ez a Közgyűlés igazából méltatlan. Sok mindent megéltek már együtt is, és 
sok mindent láttak, de amit most a baloldal bemutat, az részben szánalmas, részben tényleg 
méltatlan. Véleménye szerint ezt ők belülről saját maguk is érzik. Nem akar hozzájuk fordulni, mert 
ez olyan, amikor lóval imádkoznak, de azért néhány dolgot el kell mondani azzal kapcsolatban, amit 
mondtak. Megköszönik Simon tanár úrnak, hogy kioktatta őket és az egész Közgyűlést az Európa 
Uniós intézményekről. Kíváncsi arra, ha a baloldal annyira otthonosan mozog ebben, akkor vajon 
miért nem tiltakoztak az elmúlt hetekben, amikor az Európai Parlament bizottsága, akinek semmi 
köze ezekhez a folyamatokhoz, itt járt, és előre egy koncepciós per részeként elkészítette azt a 
jelentést, amire senki nem kérte, mert nincsen felhatalmazása. Nagyon jól tudják, hogy erre az 
Európai Bizottságnak van egyébként döntési jogköre. Erről is tessék beszélni. Magyarázzák a 
magyarázhatatlant, savanyú a szőlő, mellébeszélnek, terelik a témát rögtön az elején, hogy ne arról 
beszéljenek, amiről igazán kell. Nagyon jól tudják azt, hogy itt olyan dologról van szó, amellett 
egységesen, országosan kell kiállni. Itt pártérdek mellett próbálják kiherélni a határozati javaslatot, 
amit módosító indítvánnyal megerőszakolni véleménye szerint méltatlan. Ami a lényeg, hogy a Szita 
Károly féle levélhez csatlakozás vonatkozásában ma déli hír, hogy 2551 önkormányzat csatlakozott 
a mai napig, ami több, mint 80 %-a az önkormányzatoknak. Ne legyen Miskolc az a város, amelyik 
ellene megy a magyarországi érdekeknek, amikor 80 % felett van a támogatók száma. Hogyan 
viselkedik az európai baloldal és sajnos a magyarországi baloldal az országgal és magyarokkal 
kapcsolatosan? Josep Borrell spanyol szocialista baloldali politikus azt mondta a szankciókról 
tavasszal, hogy be kell vezetni, mert azzal a háborút meg lehet állítani. Most ő volt, aki a minap azt 
mondta, hogy soha nem gondolták azt, hogy a háborút meg lehet állítani. Az elvtárs kifejezés 
megmosolyogtató, amikor a kommunista párt itt ülő emberei elvtársozzák a fideszeseket. Soha nem 
voltak se párttagok, se elvtársak. A baloldali ferencvárosi polgármester mondta néhány héttel 
ezelőtt, hogy Putyin hadseregét visszavetette a szankciók egy része. Nem tudja, hogy bármilyen 
része van-e, de úgy tűnik, hogy Oroszország a szankciók által rekordbevételhez jutott. Az év első 9 
hónapjában az előzőt évi 35 %-ról 44 %-ra emelkedett az olaj és a földgázból származó bevétele az 
oroszországi büdzsének. Ez jól mutatja, hogy a szankciós politika a Gazpromot és Oroszországot 
rekordbevétellel segíti. Európában is, így Magyarországon is energiaválságos helyzetet idézhet elő. 
Amikor arról beszélt dr. Simon Gábor képviselő úr, hogy Orbán Viktor mit szavazott meg, akkor 
elmondja, hogy az európai egység érdekében, ha kiveszik a vezetékes kőolajszállítást, hogy 
Magyarország, Szlovákia és talán Csehország jól járjon, akkor az európai egységet hajlandó 
elfogadni. Nem örömmel és tapsolva támogatta, mint ahogy a baloldal támogatja ezeket a 
szankciókat. Arra kéri a Közgyűlést, és benne a baloldali képviselőket is, hogy negyedszer ne 
álljanak arra a rossz oldalra, amelyik egyébként Magyarországnak nem jó. Azért mondja, hogy 
negyedszer, mert rosszul reagáltak, amikor a migráns válságot kellett értékelni, rosszul reagált a 
rezsicsökkentés idején és rosszul reagált a háború kitörésekor is. Az itt járt Európa Parlamenti 
Bizottság Magyarországról lesújtó véleményt fog nyilvánítani és azt fogja követelni, hogy ne adják 
meg Magyarországnak a pénzt. Azzal, hogy ki akarják herélni ezt a levelet, ahhoz csatlakoznak, 
hogy nem kapja meg az ország a támogatásokat.  
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Bazin Levente: Jól látni a Fidesz belső harcait. A minap Lázár János, Orbán Viktor nagy pártbeli 
kihívója kapott újabb tárcákat, neveket. Államtitkárok, miniszterek mondanak le, neveznek ki, 
gyakorlatilag a politikai irányítás összedőlni látszik a Fidesznél. Ez látszik is mindenki pénztárcáján, 
az élelmiszerek áfája 27 %, az infláció 40 % körül van jelenleg. Hibáztatják az Európai Uniót, az 
élelmiszerekre a szankciós csomagokat egyenesen tiltják, hogy ilyen szankció létre tudjon jönni. Az 
energiahordozók, a gázár ezerszerese, amire szintén nem vetett ki senki semmilyen szankciót. A 
Fidesz szerint az energiahordozókon van a hangsúly. Nyilván szeretné a Fidesz Kormány azt 
megvédeni, hogy a világ legdrágább energiahordozóit tudja vásárolni Oroszországtól, habár 
számtalan más helyről vásárolhatná. A gázár Miskolcon is 1000 %-kal nő, eszméletlenül drágul. Az 
energiahordozókon van a hangsúly, tehát tudják a háborút finanszírozni. Nem fogja támogatni ezt 
az előterjesztést, mert azt gondolja, hogy Putyin háborújából, amit Orbán Viktor finanszíroz, abból 
Miskolcnak ki kell maradni. A nettó befizetéssel kapcsolatban elmondja, hogy a lezárt 2021. évet 
tudják nézni. Magyarország 1200 milliárd forintot kapott kohéziós programra, 200 milliárd forintot 
vidékfejlesztési programra, 53 milliárd forintot covid elleni vakcina beszerzésre, ami 1453 milliárd 
forint. Kaphatott volna még 326 milliárd forintot a helyreállítási keretből. Varga Judit miniszter 
elmondta, hogy mindent megtesznek a korrupció felszámolására, tehát elismerik, hogy van 
korrupció. Létrehozták az Integritás Hatóságot, ami be van zárva és nem dolgoznak ott emberek. 
Ezt azért a hülye is látja, hogy nincs ott senki. Akkor milyen munka zajlik ott például? 1779 milliárd 
forintot kaphatott volna Magyarország 2021. évben. 600 milliárd forintot kellett befizetnie, 1353 
milliárd forintot kapott meg az uniótól, tehát bőven a felét fizette be Magyarország a keretbe. Hol 
van ez az 1400 milliárd forint? Erre jó lenne választ kapni azon túl is, hogy 9 hónapot láttak eddig 
lezárva. 1100 milliárd az áfa bevétel, nem látják, hogy ez mire megy. Vodafone vásárlásra, kisvasútra, 
stadionok fűtésére megy. A tanárok bére például hol van? 54 milliárd forint lett a propaganda 
gépezetnek a fenntartási költsége, ami csak a plakátkampány, amiből jutott volna a tanárok 
fizetésére. Dehát Rogán Antal propagandáért felelős miniszter azt is elismerte, hogy a kormányzati 
kommunikációt a Fidesz szavazatokban mérik.  
 
Dr. Simon Gábor: A Fidesz-KDNP néhány képviselője megpróbálta az álláspontjukról elterelni a 
szót, ami a Közgyűlés munkáját figyelemmel kisérőknek nem teljesen világos, amiért szót kért. A 
módosító indítványról pár mondatot elmond. Többször szó volt a levélről, amellyel kapcsolatban 
a módosító indítványukban több dolgot kénytelenek voltak kiemelni. A levél azon megállapításával, 
amely elítéli Oroszország katonai agresszióját, egyetértenek. Egyetértenek azzal a megállapítással is, 
hogy békére van szükség, a frakciójuk Európa és a világbéke pártján áll. A Közgyűlés egyetért azzal 
is a levél megállapításai közül, hogy rendkívül magasak az energiaárak, amelyeket csökkenteni kell. 
A magas energiaárakat Miskolc város is nyögi. A Közgyűlés és a Frakciójuk értsen azzal is egyet, 
hogy igen, Magyarországnak a helyreállítási és kohéziós pénzekre szüksége van a város fejlesztése 
érdekében. Ez van benne az előterjesztésben. Na, de figyelemmel akar lenni dr. Kovács László 
képviselőtársa nagyon bölcs intelmére, amikor azt mondta, hogy a lényegről beszéljenek. Szita 
Károly írta, hogy most nagyon magasak az energiaköltségek, tehát beszéljenek erről. A szankciók 
érintik-e az energiaköltségeket és az energia árát? Nem, egyáltalán nem. Sem az áram árát, sem a 
gáz árát nem érinti a szankció. Egyébként látszik, hogy tájékozott, mert tény és való, hogy a kőolajat 
érinti decembertől a szankció, de Magyarország mentességet kapott. Magyarországon a kőolajat, a 
benzin üzemanyagot sem érinti a szankció, azaz az országot ezek a szankciós intézkedések nem 
érintik. Ha nem érintik a szankciót, akkor mi a helyzet? Az a helyzet, hogy Paks 12 forintért termel 
áramot, és az MVM segítségével 250-300 forintért akarják eladni az önkormányzatoknak. 
Húszszoros, tízszeres és harmincszoros áron. A tőzsdén a gáz ára 400 forint, Miskolc városának 
eladják 1000 forintért. A probléma ez, amiről nem a szankció tehet, mivel az állami tulajdonú MVM 
adja ennyiért. Többszöröséért, mint a tőzsdei ár. Ha azt mondja dr. Kovács László képviselőtársa, 
hogy a lényegről beszéljenek, akkor ez a lényeg. Mit kell tenni annak érdekében, hogy ezek az 
extraprofit energiaárak ne sújtsák Miskolc városát, és egyébként ezen keresztül a lakosságot? Első, 
amit javasolnak, hogy az önkormányzatokat az egyetemes szolgáltatásba vissza kell helyezni, azaz 
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az önkormányzat annyit fizessen az áramért és a gázért, amennyibe az egyébként kerül. A jobboldal 
úgy döntött, hogy nem annyit kell fizetni, hanem ennek a többszörösét. A baloldal azt mondja, 
hogy az energiahordozóknak az áfáját 27 %-ról 5 %-ra le kell csökkenteni. Ez sem ördögtől való, 
mert a távhő áfája most is 5 %. A gázé és az áramé miért nem annyi? Ehhez nem kell levelet írni. 
Ehhez egy kormánydöntés kell, vagy egy parlamenti döntés. Azt mondják, hogy mivel nagyon nagy 
energiafelhasználó a közösségi közlekedés, az, hogy az MVK Zrt. normálisan működjön, -jöjjenek 
a villamosok és a buszok - ahhoz az energia árát csökkenteni kell, és az MVK Zrt. támogatását 
vissza kell állítani, úgy, ahogy 2019-ig az állam támogatta a közösségi közlekedést. Érti, hogy a 
jobboldal szerint elég annyit tenni, hogy elment egy levél - egyébként a baloldaltól függetlenül - és 
hoznak egy határozatot, hogy ez nagyon-nagyon jó levél, és majd szerintük történik valami. 
Véleménye szerint azok a módosító indítványok és azok a javaslatok, amiket a Frakció 
megfogalmazott, azok alapozzák meg azt, hogy igazi változás következzen be, olyan, ami Miskolc, 
és minden miskolci javát fogja szolgálni. 
 
Szarka Dénes: Örömét fejezi ki a kiemelt figyelem miatt, amit a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom kapott a Fidesz frakcióvezetőjétől, jó volt hallgatni, hogy olyanokról és olyanokhoz 
szólt, akik már nem Jobbik tagok. Javasolja, legközelebb, ha Jobbikról történeti előadást 
szeretnének tartani, írják bele az indítványba. Sajnálja, hogy az uniós tisztségekkel kapcsolatban is 
ugyanolyan alagútban vannak, mint a jobb- és baloldal fogalmakkal kapcsolatban. A levéllel 
kapcsolatban elmondja, olyan levélről van most szó, melynek tartalmát, a levél megfogalmazója jó 
ügynökhöz méltóan, nem egyeztette le a megyei jogú városok polgármestereivel. Véleménye szerint 
nem ártott volna. Úgy gondolja fölöslegesen magyarázzák a bizonyítványukat szankció ügyben is. 
A szankciókat Orbán Viktor az Európai Tanácsban megszavazta. Fölöslegesen helyezik ki ezt a 
vitát Brüsszelbe, érdemesebbnek tartaná, ha arról beszélnének, mi a helyzet Miskolcon? Mit tettek 
a válságban Szita Károly levelének lobogtatásán kívül Miskolcért? Mit tettek a Fideszes 
országgyűlési képviselők Miskolcért, akik most belefulladnak a választási ígéreteikbe? Annyit látni, 
hogy a városvezetés ellen lobbiznak, ahelyett, hogy Miskolcért tennék meg mindezt. A városvezetés 
munkájának köszönhetően Miskolc még mindig működik. Jó hírként említi az ellenzéknek, most 
sem késő elkezdeni a városért dolgozni, most sem késő lobbizni, nem késő változtatni a Miskolc 
ellenes politikájukon. Kéri, ebbe az irányba kezdjenek el munkálkodni.  
 
Szilágyi Szabolcs: Személyes érintettség okán kíván szólni. Frakcióvezető Úrnak kíván reagálni, 
látszik a Fidesz-KDNP naprakészsége, nem tudják, hogy már kilépett a Jobbik Magyarországért 
Mozgalomból. Mivel ő is kapott kérdéseket, szeretne hasonlóakat megfogalmazni. Kérdezi, melyik 
párt 5. számú tagkönyvének tulajdonosa „szarik” az Unióra és azt rohadt ótvarnak nevezi? Melyik 
országgyűlési elnök szavazna nemmel az uniós csatlakozásra egy 21-es interjú alapján? Melyik 
miniszterelnök mondta azt, hogy a britek kilépése és az, hogy ma mindenki életben van Nagy-
Brittaniában mutatja, hogy az Európai Unión kívül is van élet. A Fidesz-KDNP Frakcióhoz szólva 
mondja, mások szemében a szálkát, a sajátjukban még a gerendát sem találják.  
 
Gazdusné Pankucsi Katalin: Európa nagyon nehéz helyzetben van a háború okozta 
energiaválság miatt. E miatt nehéz helyzetben van Magyarország, a nagyvárosok és kisebb 
települések is egyaránt. Magas energiaárak mindenre és mindenkire hatással vannak. Magyarország 
Kormánya világosan látja, hogyan lehetne enyhíteni ezen a helyzeten, világosan látja, hogy a 
brüsszeli elit egy buborékban ül, nem veszi észre, vagy nem akarja tudomásul venni, hogy az 
Oroszországgal szembeni szankciók fordítva sültek el. Magyarország Kormánya elszánt, s mindent 
elkövet annak érdekében, hogy az Oroszországgal szembeni uniós szankciós politika 
megváltozzon. Ezért, ennek érdekében indította el az erre irányuló nemzeti konzultációt is. A 
nemzeti konzultációtól azt várják, hogy több millió magyar ember véleménye kikényszerítheti a 
szankciós politika megváltoztatását. Ha több millió magyar ember kifejti a véleményét a 
szankciókkal kapcsolatban, pontosan ugyanúgy, ahogyan a kötelező kvótáknál is látható volt, azt 
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nem tudja figyelmen kívül hagyni Brüsszel. E cél megvalósulását szolgálja a mostani indítvány is, 
fontos, hogy minél több irányból hallassák hangjukat Brüsszel felé. Kéri támogassák Szita Károly 
Európai Unió Elnökéhez írt levelét.  
 
Soós Attila: Hallgatva a városvezetők előre megírt beszédeit – néha döcögve, néha rossz 
hangsúllyal – szerinte, aki még figyel, az kíváncsi lenne arra mi is zajlik. A Szita Károly polgármester 
úr levelének a lényege, hogy az Unió illetékes hatóságai és képviseletei hoztak olyan döntéseket, 
hogy azzal Oroszország agresszióját megnehezítsék. Erről kiderült, egyértelműen teher és tehertétel 
az Unió polgárai, így Magyarország polgárai számára is. A levél arról szól, hogy azon szankciókat, 
ami egyértelműen tehertétel az uniós polgárok számára, azokat meg kellene szüntetni, másrészt az 
egységes kezelés érdekében, azokat a felzárkóztatási alapokat és azok egyes fejezeteit, amik 
egyébként szerződések alapján járnak Magyarországnak és Lengyelországnak is, azt nem politikai 
alapon kellene visszatartani. Ennek van egy nyomásgyakorlási íze. Összességében erről szól ez a 
levél. Ez a levél a mai napig már 2.551 önkormányzat által elfogadásra került. Szemmel láthatónak 
tartja, hogy Miskolcon ez a levél nem fog elfogadásra kerülni, mert a baloldal kiegészítette olyan 
feltételekkel, melyek igazából a bizonyítványát magyarázza. A baloldal ugyan miskolciak javáról 
beszél, de igazából amit három éve csinálnak, az nem a miskolciak érdekét szolgálja. Próbálják 
legitimizálni azt a vagyonfelélő tevékenységet, amelyben összesen megnyilvánul a munkájuk. Jól 
mutatja a jelen vezetés három év alatt elvégzett munkáját, hogy az összes cikk, interjú  - amit a 
szövegíróik megírnak -   az arról szól, hogy egyeztettek, tárgyaltak, koordináltak, felmértek. 
Konkrétan érdemben, eredmény, megvalósulás, bármi, ami a miskolciak javát szolgálta, nem volt. 
Ez ugyanígy lesz kettő év múlva is. Ezt kéri figyelemebe venni, amikor szidják azokat, akik ezért az 
országért dolgoznak. Azzal nem lehet eltüntetni a jelen vezetés három éves nemcsinálását, hogy 
másról sem szólnak a megszólalások, minthogy ekézik a másik oldalt. Kéri, nem felejtsék el, a 
baloldal vezeti jelenleg a várost. Ebben a városban a Fidesz-KDNP az ellenzék, de úgy látszik 
Miskolc összes lakója az ellenzék.  
 
Pakusza Zoltán: A két módosító indítványt és magát az előterjesztés kettő témának tartja. Van 
egy módosító indítvány a baloldal részéről, ami arról szól, hogy a Kormány felé jelezzük a dolgokat. 
Ezzel teljesen egyet tud érteni. A másik dolog, az egy levél, ahol az Európai Unió felé tesznek 
jelzést, hogy nem kérünk a szankciókból. Úgy gondolja ezt a két témát kár összemosni. Már nem 
az első közgyűlés ez, ahol arról beszélnek, honnan kellene plusz pénzeket szerezni a város 
működtetéséhez. A szankciós politika károkat okozott Magyarországnak. Oroszország bevételei 
nőttek, az Egyesül Államok bevételei nőttek, amióta zajlik a háború. Láthatónak tartja, vannak olyan 
elhibázott kormányzati intézkedések, amelyek egyébként a várostól vett el forrásokat, azokra pedig 
a városnak van szüksége. Azokat az elhibázott kormányzati döntéseket, amiket a Kormány csinált, 
azt a Kormányon kell számon kérni, amit az Európai Unió csinált, azt az Európai Unión. Tisztázza, 
jelenleg egy olyan levélről vitatkoznak, amelyet Polgármester Úr a Megyei Jogú Városok Tanácsán 
egyébként támogatott.  
 
Veres Pál polgármester: Igen, a megszületését.  
 
Dr. Kovács László: Mivel a baloldali képviselők többször beszéltek a Fidesz gazdaságpolitikájáról 
és aktuális helyzetről, ezért néhány fontos részletre kívánja felhívni a figyelmet. Orbán Viktornak 
köszönhetően, Magyarországon az egész Európai Unióban a gáznak és a villanynak a 
legalacsonyabb az ára a lakossági fogyasztók részére. Ez az Eurostat legutolsó jelentése szerint is 
így van, idézi „egyedül Magyarországon nem emelkedett a lakossági fogyasztók számára a gáz és a 
villamos energia ára”. Ez a lakosság 75%-át érinti, vagyis 75%-ának nem emelkedett. A Gyurcsány 
kormány idején a lakossági gáz ára a legmagasabb volt Európában. Ezen változtatott úgy a jelenlegi 
Kormány, hogy a lakosság 75%-ának Európában a legalacsonyabb a gáz ára és a villamosenergia 
ára. Kéri, mindenki nézze meg a nyugdíjas szüleit, nagyszüleit, akik a klasszikus bérlakásokban 
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élnek, hogy azok közül senkinek nem emelkedett az energiahordozók ára. Ha baloldal, ha 
Gyurcsányék lennének, 181.000 Ft-tal fizetne mindenki többet a rezsiszámláján, mint eddig. Az 
elmúlt 12 év gazdaságpolitikája annyira volt sikeres, hogy 1 millió munkahely jött létre és jelenleg 
4,7 millió ember dolgozik. A Gyurcsány kormányról nem kíván többet mondani, bár elővehetné a 
jegyzeteit. Véleménye szerint, akik most nézik a közgyűlési közvetítést, azok valóban láthatják, hogy 
miről van szó.  
 
Bazin Levente: Úgy érzi, hogy a Fidesznek a Gyurcsány imádata már nagyon nem tartozik a 
témához. Kéri a napirendi vita lezárását. 
 
Veres Pál polgármester: Képviselő Úr ügyrendi javaslatáról, az SZMSZ 24. szakaszának 10. 
bekezdése alapján szavazni szükséges.  
 

FIDESZ-KDNP Frakció tagjai elhagyják az üléstermet. 
 
Veres Pál polgármester: Kéri a határozatképesség megvizsgálását. Megállapítja, hogy a 
határozatképesség biztosított a közgyűlési ülésen. Az ügyrendi javaslat alapján szavazást rendel el a 
vita lezárására vonatkozóan  

 
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 8 igen, 4 nem szavazattal, 12 
tartózkodás mellett elutasította az ügyrendi javaslatot. 

 
 
Veres Pál polgármester: A szavazás eredményeképpen a vita folytatódik. Kérdezi van-e 
hozzászólási igény. Megállapítja, hogy nincs, a vitát lezárja.  
 
A mai ülés napirendjére felvett előterjesztések tárgyalását befejezték, szavazás következik. 
 
 
 
Meghívó szerinti 1. napirend: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatalában igazgatási szünet elrendeléséről szóló 26/2022. 
(X.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és 
az igazgatási szünet kapcsán meghozott 122/2022. (X.27.) 
számú határozat visszavonására, valamint új döntés 
meghozatalára 

 
Veres Pál polgármester: Az előterjesztés szerint egy rendelettervezetről és két határozati 
javaslatról kell dönteniük. Kéri, hogy elsőként a rendelettervezetről szavazzanak, minősített 
többséggel. 
 

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 16 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett megalkotta a 29/2022. önkormányzati 
rendeletét a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatalában igazgatási szünet elrendeléséről szóló 26/2022. 
(X.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről. 

 
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
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Veres Pál polgármester: Kéri, szavazzanak az I. határozati javaslatról. 
 

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

 
141/2022. (XI.22.) számú határozatot 

 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünet 

elrendelése kapcsán meghozott határozat visszavonása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Miskolc Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünet elrendeléséről szóló 26/2022. 
(X.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és az igazgatási szünet kapcsán 
meghozott 122/2022. (X.27.) számú határozat visszavonására, valamint új döntés 
meghozatalára” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a „Miskolc Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünet elrendelése kapcsán ügyfélfogadási rend módosítása” 
tárgyában meghozott 122/2022. (X.27.) számú határozatát visszavonja, tekintettel a különleges 
jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető 
igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022. (XI.10.) Korm. 
rendeletre. 
 

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

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

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

142/2022. (XI.22.) számú határozatot 
 

Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünet 
elrendelése 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Miskolc Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünet elrendeléséről szóló 26/2022. 
(X.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és az igazgatási szünet kapcsán 
meghozott 122/2022. (X.27.) számú határozat visszavonására, valamint új döntés 
meghozatalára” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:  
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése - a különleges jogállású szerveknél 

és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre 
alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022. (XI.10.) Korm. rendeletben 
foglaltakra tekintettel - Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában  
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2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig 
 
terjedő időszakra igazgatási szünetet rendel el. 
 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli, hogy Miskolc Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatala az igazgatási szünet időtartama alatt feladatait nem látja el 
és az ügyfélfogadás nem működik. 
 

3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a Jegyzőt, hogy az 
igazgatási szünetre eső valamennyi munkanapra a rendes szabadságot a dolgozók részére adja 
ki, azzal, hogy először a 2022. évben esedékes szabadságot, amennyiben az nem elegendő, a 
2023. évben esedékes szabadságot kell kiadni. 
 

4. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az elrendelt igazgatási szünet 
kapcsán felkéri a Jegyzőt a szükséges munkaszervezési intézkedések megtételére. 
 

5. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a Jegyzőt, hogy az elrendelt 
igazgatási szünetről a lakosságot és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési 
szerveit és gazdálkodó szervezeteit előzetesen tájékoztassa. 

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

 
 
 
Meghívó szerinti 2. napirend: Döntés a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke által az 

Európai Unió elnökéhez intézett 2022. szeptember 27-ei 
kérelem támogatásáról 

 
Veres Pál polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell dönteniük. Az 
előterjesztéshez a Velünk a Város Frakció módosító indítványt nyújtott be. Kéri, hogy elsőként 
erről szavazzanak. 

 
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 14 igen, 0 nem szavazattal, 1 
tartózkodás (nem szavazott: 1 fő) mellett elfogadta a módosító 
indítványt. 

 
Veres Pál polgármester: Kéri, szavazzanak a FIDESZ-KDNP Frakciócsoport által benyújtott 
határozati javaslatról. 
 

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 13 igen, 1 nem szavazattal, 1 
tartózkodás (nem szavazott: 1 fő) mellett elfogadta a határozati 
javaslatot és meghozta a  

 
143/2022. (XI.22.) számú határozatot 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Döntés a Megyei 
Jogú Városok Szövetségének elnöke által az Európai Unió elnökéhez intézett 2022. 
szeptember 27-ei kérelem támogatásáról” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot 
hozta: 
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A Közgyűlés megismerte a Megyei Jogú Városok Szövetsége elnöke által Ursula von der Leyennek 
írt levél tartalmát. A Közgyűlés a levél azon megállapításával egyetért, amely elítéli Oroszország 
katonai agresszióját és határozottan kijelenti, hogy az európai és a világ békéjének pártján áll. A 
Közgyűlés ugyancsak egyetért azzal, hogy túlságosan magasak az energiaárak, amelyeket 
csökkenteni kell. A közgyűlés támogatja, hogy Magyarország és Miskolc városa minél hamarabb 
megkapja a felzárkóztatási és helyreállítás alap forrásait. 
 
A Közgyűlés az Európai Unió intézkedéseinek megtörténtéig Miskolc város 
működésbiztonságának garantálásához nemzeti hatáskörben az alábbi intézkedések meghozatalát 
tartja szükségesnek: 
 
1. A kormánypárti képviselők támogassák az Országgyűlésben azt a javaslatot, amely visszahelyezi 
az önkormányzatokat és intézményeit az egyetemes szolgáltatási körbe, így egyetemes szolgáltató 
szerződéskötési kötelezettség mellett ismét hatósági áron juthatnak energiához. 
 
2. A kormány azonnal csökkentse az energiaárakat terhelő 27 százalékos általános forgalmi adó 
mértékét 5 százalékra, ezáltal jelentősen segítse nemcsak az önkormányzatok, de a vállalkozások és 
a családok fenntartható gazdálkodását is. 
 
3. A kormány törölje el az önkormányzatokra kivetett különadót, amely rendkívüli terhet jelent a 
települések gazdálkodása számára.  
 
4. A kormány állítsa vissza a közösségi közlekedés támogatásának mértékét legalább a 2019. október 
előtti szintre. 
 
5. A Kormány ne kényszerítse az önkormányzatokat arra, hogy vagyontárgyaikat értékesítve 
biztosítsák alapfeladataik ellátását a drasztikus energia-áremelkedések miatt. 
 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet 
Határidő:   azonnal 
 
 
 
Veres Pál polgármester: Ezzel az ülés végére értek. Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a soron 
következő ülésre 2022. november 24. napján, azaz holnapután kerül sor. 
Köszöni mindenki munkáját. 
 
Az ülést bezárja 17 óra 47 perckor. 
 

 
 

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


