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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÖZGYŰLÉSE 

 
105.185-19/2022. 

 
 

Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2022. november 24. 

napján 09 óra 07 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, Kozma István Jánosné, Dr. Mokrai Mihály, Molnár Péter, Pakusza Zoltán, Révész Péter. 
Dr. Simon Gábor, Szarka Dénes, Szilágyi Szabolcs képviselők, Badány Lajos alpolgármester, 
Szopkó Tibor alpolgármester és Varga Andrea Klára alpolgármester 
 
Később érkezett: Kopcsó Gábor, Dr. Kovács László, Dr. Nagy Ákos képviselő 
 
Nem vett részt: Soós Attila és Szécsényi Marianna képviselő 
 
 
Veres Pál polgármester: Köszönti a Közgyűlés mai ülésén megjelent vendégeket, érdeklődőket, 
a nemzetiségi önkormányzatok elnökeit, a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzati gazdasági 
társaságok és intézmények, valamint az elektronikus és az írott sajtó képviselőit, Képviselőtársait. 
Bejelenti, hogy a Testület 28 tagja közül a jelenléti ív szerint megjelent 23 fő. Megállapítja, hogy a 
Közgyűlés határozatképes, az ülést megnyitja.  
Elmondja, hogy a héten ez már a második közgyűlési ülés, mivel egy rendkívüli Közgyűlésen 
találkoztak tegnapelőtt és ennek lezárásaként szeretne néhány gondolatot említeni még a mostani 
ülés kezdetén. Felhívta egy ismerőse, hogy milyen botrányba keveredett, amiről nem volt tudomása, 
majd utánanézett és – bár nincs jelen –, megtekintette Nagy Ákos frakcióvezető úr köszönő 
videóját, amelyben az első slide az, hogy ,,botrányos körülmények között Veres Pál 
Polgármester…” elmondása alapján ennyi látszik. A barátja is kérdezte, hogy mi ez. Elmondta neki, 
aztán folytatódott a szöveg, miszerint ,,…indokolatlan közbelépése ellenére megszavazta a 
Közgyűlés az előterjesztést”, ami azt sugallja, hogy valamilyen módon meg akarta akadályozni 
ennek a napirendnek, illetve határozatnak a megszavazását, amelyet határozottan visszautasít. Ez a 
csúsztatás nem valós, mivel a felvezetésben elmondta, hogy ő ezt már a Megyei Jogú Városok 
Szövetségében megtette, ennek a levélnek a megszületését már megszavazta. Az elhangzottak 
lezárásaként szükséges a korábbi Közgyűlésen történtek tisztázása, miszerint nem ő lépett közbe, 
hanem Bazin Levente képviselő úr, aki jelenleg is itt van és meg tudja erősíteni, ha nem így lenne. 
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Képviselő Úr ügyrendi javaslattal élt, amely az volt, hogy a vitát zárják le. Elmondása szerint sokukat 
meglepte ez az ügyrendi javaslat még a Velünk a Város Frakcióban is, mivel ilyenre példa az elmúlt 
3 évben nem történt. Bár ezt megelőzően elég sűrűn előfordult tudomása szerint – néhány archív 
anyagot is megnézett –, a 2014. óta érvényben lévő SZMSZ alapján. Abban az eljárási rendben, 
amelyet neki képviselni és vezetni kell, Jegyző Úr segítségét kérte, megelőzendő a hibák elkövetését.  
Az SZMSZ, a 37/2014. önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról 24. § (10) bekezdése szerint ,,A napirendi pont vitája során az elnök, a polgármester 
és bármely települési lépviselő javaslatot tehet a vita lezárására. A vita lezárására vonatkozó 
javaslatról a Közgyűlés vita nélkül, soron kívül, egyszerű szótöbbséggel határoz.” Eszerint nem 
indokolatlanul közbelépett, hanem elrendelte és az SZMSZ szerint végrehajtotta a rendeletben 
foglaltakat. Csodálkoztak azon, hogy a Fidesz-KDNP Frakció ahelyett, hogy szavazott volna az 
ügyrendről, kivonult és nem tapasztalhatta meg közelről, hogy a teremben maradó képviselők 
leszavazták az ügyrendi javaslatot, vagyis folytatódhatott volna a vita az ő szavazatuk nélkül is. 
Mindezek után természetesen a vita nem folytatódott, hanem szavazás történt és – sajnálatát fejezi 
ki, hogy nincs jelen –, Nagy Ákos frakcióvezető úr kérésének megfelelően külön szavaztak az 
eredeti határozati javaslatról és külön szavaztak a módosító indítványról is. A Közgyűlésen 
jelenlévő határozatképes tagság megszavazta mind a két javaslatot. Elmondja, hogy ez a valóság, ez 
az igazság, nem ő szerette volna az indokolatlan közbelépésével megakadályozni ezt a szavazást. 
Véleménye szerint a botrányos körülmények annyiban lehet, hogy elfogadhatóak, hogy ő azért vett 
részt ebben, mert összehívta és levezette a Közgyűlést. Úgy gondolja, hogy részéről az elmondottak 
alapján került lezárásra a korábbi Közgyűlés. A Közgyűlést követően beszélt Szita Károly elnök 
úrral és már akkor szóban jelezte a számára, hogy így is meg fogják erősíteni támogató 
határozatukat.  
 
Dr. Mokrai Mihály: Köszönti a jelenlévőket, majd örömhírről tesz bejelentést, miszerint Miskolc 
Megyei Jogú Város 37/2014. önkormányzati rendelete, az önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzatáról, ennek is a 6. § (7) bekezdése rendelkezik a frakciócsoport megalakításáról. A 
Demokratikus Koalíció, mint az ellenzék legerősebb pártja, ismét frakciócsoportot tud alakítani a 
Velünk a Város Frakcióban. Mivel az SZMSZ előírja ennek a bejelentését, illetve három nappal 
korábban a Polgármester Úrnak ezt meg kell küldeni, ezt most teszik meg. Tájékoztatja a 
jelenlévőket, hogy a frakciócsoport vezetőjének dr. Mokrai Mihályt választotta meg a 
képviselőcsoport, a Velünk a Város Frakció frakcióvezetésébe pedig Borkuti László tanácsnok urat 
delegálta. 
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni az elhangzottakat.  
 
Dr. Ignácz Dávid jegyző: Köszönti a jelenlévőket, majd ismerteti, hogy nem ügyrendi javaslat 
hangzott el, szavazni sem szükséges róla.  
 
Veres Pál polgármester: Tájékoztatja a résztvevőket, hogy jelentős konferencia kezdődik a 
Miskolci Egyetemen, ahol kínai befektetők és kínai gazdasági szereplők jelenlétével zajlik a 
tanácskozás, ahová őt is meghívták és aktív szerepet szükséges vállalnia, mivel a városban egyre 
nagyobb súllyal vannak jelen kínai befektetők és reményeik szerint lesznek is. Ezen okból kifolyólag 
a Közgyűlés egy részének vezetését át fogja adnia Alpolgármester Asszonynak, ezzel a 
bejelentésével elkerüli a meglepetést, amelyet a távozása okozhat a napirend megszavazását 
követően.  
Szomorú kötelességének tesz eleget, amikor tájékoztatja a jelenlévőket, hogy életének 75. évében 
elhunyt Dr. Tolvaj Béla a Miskolci Egyetem nyugalmazott címzetes egyetemi tanára. 75 éves 
korában hosszú, évek óta tartó betegségei miatt elhunyt Buzafalvi Győzőné, született Búza 
Erzsébet, a Miskolci Herman Ottó Gimnázium magyar-angol szakos tanára. Életének 79. évében 
elhunyt Gonda Ferenc, a Filharmónia Kht. nyugalmazott igazgatója. 87 éves korában elhunyt Dr. 
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Heiner Béla, a volt Vasgyári Kórház Radiológiai Osztályának nyugalmazott osztályvezető főorvosa. 
Életének 76. életévében elhunyt dr. Szentmiklósi Gizella ideggyógyász főorvos asszony. Kéri, hogy 
egyperces néma felállással emlékezzenek meg róluk.  
 

(megemlékezést követően) 
 

Veres Pál polgármester: A vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően tájékoztatja a 
Közgyűlést, hogy az elmúlt ülés óta nem volt szabadságon. 
A sürgősségi előterjesztések napirendre tűzésével folytatják munkájukat. Az SZMSZ 20. szakasz 
(5) bekezdése alapján az alábbi javaslatokat teszi: 
 
 
1. sürgősségi napirend – nyílt ülésre: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 

Településszerkezeti Tervének és Építési 
Szabályzatának módosítására 

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

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

 
2. sürgősségi napirend – nyílt ülésre: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere 

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

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

(Szavazás) 
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 21 igen, 0 nem szavazattal, 1 
tartózkodás (nem szavazott: 2 fő) mellett a sürgősségi 
indítványt a nyílt ülés napirendjére felvette. 

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

(Szavazás) 
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 22 igen, 0 nem szavazattal, 
0 tartózkodás (nem szavazott: 2 fő) mellett az ülés 
napirendjét – a napirendre felvett sürgősségi 
előterjesztésekre figyelemmel – a meghívóban foglaltak 
szerint állapította meg. 

 
 

(Az előterjesztések a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
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Napirendi pontok: 
 
1. Javaslat a Miskolc, Kerpely Antal u. 1-3. szám alatt található Vasgyári Rendelőintézetre 

vonatkozó jogviszonyok módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Veres Pál polgármester 

 
2.  Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és személyes gondoskodást 

nyújtó szociális feladatokat ellátó szervezetek között történő ellátási szerződések 
megkötésére 
Előterjesztő: Veres Pál polgármester 
 

3.  Javaslat a Közgyűlés Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága 
személyi összetételével kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Veres Pál polgármester 

 
4.  Javaslat a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2022. 

évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Veres Pál polgármester 

 
5.  Javaslat a Közgyűlés utólagos tájékoztatására a halaszthatatlan önkormányzati 

ügyekben meghozott polgármesteri döntésekről 
Előterjesztő: Veres Pál polgármester 

 
 
Sürgősségi napirendek: 
 
1. sürgősségi napirend:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének 

és Építési Szabályzatának módosítására 
 
 
2. sürgősségi napirend:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere által a 

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

 
Zárt ülés: 
 
6.  Javaslat fellebbezések elbírálására egyedi szociális hatósági ügyekben 

Előterjesztő: Veres Pál polgármester 
 
 
Veres Pál polgármester: Bejelenti, hogy átadja a Közgyűlés ülésének vezetését Alpolgármester 
Asszonynak. Igyekszik mielőbb visszatérni, további jó munkát kíván képviselőtársainak. 
 

- Veres Pál polgármester távozik - 
 
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Sikeres munkát kíván Polgármester Úrnak, majd köszönti 
a Közgyűlés és Képviselőtársait. Előadja, hogy mielőtt rátérnek az 1. napirendi pont tárgyalására, 
tisztelettel kéri Képviselőtársait az időkeretek betartására.  
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Meghívó szerinti 1. napirend: Javaslat a Miskolc Kerpely Antal utca 1-3. szám alatt 
található Vasgyári Rendelőintézetre vonatkozó 
jogviszonyok módosítása tárgyában  

 
Varga Andrea Klára alpolgármester: A napirend ismertetésére felkéri Kurcsicsné dr. Zobolyák 
Ida osztályvezető asszonyt.  
 
Kurcsicsné dr. Zobolyák Ida: Köszönti Alpolgármester Asszonyt és a Közgyűlésen 
megjelenteket. Az Önkormányzat és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház között 
térítésmentes használati jogviszony áll fent a Kerpely Antal utca 1-3. szám alatt a Vasgyári 
Rendelőintézetre vonatkozóan. Az önkormányzat itt végzi az egészségügyi alapfeladatainak 
ellátását és az ott működő háziorvosoknak, fogorvosoknak, védőnőknek ad helyet. Ez a jogviszony 
2022. december 31. napjáig határozott időre jött létre. Tekintettel arra, hogy az az épületegyüttes, 
amely egyébként a Kórház utca 1. szám alatti ingatlan területén a későbbiekben fog helyet adni az 
egészségügyi alapellátásnak, még nem alkalmas az átköltözésre, ezért szükséges ezen használati 
jogviszony meghosszabbítása, illetve ezzel párhuzamosan a Miskolci Egészségfejlesztési Intézet 
ingatlanra vonatkozó üzemeltetési szerződésének a módosítása.  
 
Varga Andrea alpolgármester: Megköszöni a tájékoztatást. Az előterjesztést véleményező 
bizottságok álláspontjának ismertetését kéri.  
 
Bizottsági vélemény: 

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

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

 
Varga Andrea alpolgármester: Megköszöni az elhangzottakat és a napirend felett a vitát 
megnyitja, hozzászólásra jelentkező képviselőknek adja meg a szót.  
 
A vitában hozzászóló: 
 
Dr. Kovács László: Köszönti a megjelenteket. Tájékoztatja a résztvevőket, hogy a Fidesz-KDNP 
frakciócsoportjai az előterjesztést támogatni fogják. Az előterjesztés tartalmát illetően előadja, hogy 
a Magyar Állam kizárólagos tulajdonát képezi az épület, a vagyonkezelést a Megyei Kórház látja el, 
a tulajdonosi jogokat az Országos Kórházi Főigazgatóság gyakorolja. Ez év 2022. december 31-ig 
van térítésmentes használatában az Önkormányzatnak, illetve az üzemeltető a Miskolci 
Egészségfejlesztési Intézet. A felvezetőben is elhangzottakra utal vissza, miszerint a Kórház utca 
1. számú épületben kerülnek kialakításra azok az alapellátási egységek, amelyekbe beköltözhetnek. 
Hosszú tervezési és kivitelezési folyamat után és közben vannak, mivel már körülbelül 6 évvel 
ezelőtt elindult a tervezés és a tervek szerint a beruházás 2024. június 31-ig valósulna meg. Ez az 
előterjesztés arról szól, hogy a meghosszabbítása szükséges ennek a térítésmentes jogviszonynak 
addig, amíg nem kerül átadásra, illetve az azt követő 30-ik napra. Értelmezése szerint ez az a TOP-
os projekt, amelynek elvileg 2024. június 30-án kell lezárulnia, ez 30 napot jelent és ekkor 
költözhetnének át. Jelenleg a Kerpely utcai épületben az információik és az ismereteik szerint 
három háziorvos, hat védőnő és hét fogorvos dolgozik. Amennyiben az információik helytállóak, 
akkor a Kis Ernő utcai rendelő átépítése miatti időszakra átmenetileg még kettő vagy három 
háziorvosi rendelés is bent van ebben az épületben. Véleménye szerint mindez teljesen természetes 
és támogatható is, a kérdés az, hogy abban az esetben, ha ennek a TOP-os beruházásnak a 
befejezése elhúzódik, akkor ebben a helyzetben mi lesz a követendő eljárási rend a részükről.  
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Varga Andrea alpolgármester: Megköszöni az elhangzottakat, majd elmondja, hogy lesznek még 
egyéb kérdések, miszerint, ha az egészségügyi törvény módosítása megtörténik, akkor alapvető 
változások következhetnek be például az alapellátás területén. Ezen okok miatt van még számos 
kérdés nyitva, azonban december 31-ig van jelenleg szerződésük. Fontosnak tartja, hogy biztosítsák 
a további működtetését ezeknek a rendeléseknek.  

 
Deák-Bárdos Mihály: Köszönti a jelenlévőket. Az előterjesztés kapcsán el kell mondania, hogy 
ő, mint tősgyökeres diósgyőri és mint képviselő is, elfogult a Vasgyári Kórház, illetve az SZTK 
kapcsán. A Vasgyári Kórházban született, illetve rokoni szálak fűzték az intézményhez, mivel a 
keresztanyja az intézményben dolgozott. Mielőtt a Velünk a Város Frakció képviselői neki esnének, 
hogy miért nem áll ki a Diósgyőri Kórház mellett, szeretne felolvasni egy 2007-es, az MTI által 
kiadott hírt. ,,Tüntettek az Önkormányzat döntése miatt, amely a városi kórház összevonásáról 
határozott. Az MSZP-SZDSZ vezette képviselő-testület döntött a Miskolci Egészségügyi Központ 
létrehozásáról.  Ez lényegében a város kezelésében lévő Semmelweis és Diósgyőri Kórház 
összevonásáról szól. Az utóbbi intézmény vonzáskörzetéhez tartozók protestáltak, mondván, az 
összevonás hátrányosan érinti a térségben élőket.” Arról azonban elmondása szerint nem szólt a 
fáma, hogy az akkori szocialista képviselők, – akik közül többen itt ülnek –, gyűjtöttek-e aláírásokat 
az összevonások ellen tiltakozva. A másik témakör az, hogy a Vasgyári SZTK épülete állami 
tulajdon és az Önkormányzatnak nincs mit tennie az üggyel kapcsolatban, de véleménye szerint 
annyit mindenképpen tehetne, hogy meghatározzák, hogy mi legyen az épület további funkciója, 
ne váljon az enyészetté. Az SZTK mellett lévő úgynevezett fizioterápiás intézet – a lapos épület – 
volt a Kerpely Antal utcai 5-7. szám. Az elmúlt három évben többször szólalt fel ennek az ügyében, 
többször kérte a mielőbbi rendezését, többször kérte Jegyző Úr által is az épület esetleges 
lebontását, illetve közösségi vagy bármilyen új funkció kialakítását. 15 millió forintban határozta 
meg a Holding azt az összeget, amelyet a lebontásra tudnak fordítani, ennyi pénz nem áll a 
rendelkezésükre. Azt szeretné megkérdezni, hogy mi a terve a városvezetésnek ezzel az épülettel, 
mivel önkormányzati tulajdon és a Holding kezelésében van.  
 
Varga Andrea alpolgármester: Megköszöni a felszólalást és elmondja, hogy tisztelettel várják a 
javaslatokat a szakrendelő funkcióját illetően. Sajnos azt el kell mondania, hogy tekintettel arra, 
hogy állami tulajdonban van az épület, hiszen az egészségügy olyan mértékű centralizációja 
következett be az elmúlt időszakban, amelynek súlyos következményeit viselik, legfeljebb javaslatot 
vagy ajánlatot tehetnek arra vonatkozóan, hogy mire lenne célszerű használni ezt az épületet. 
Pillanatnyilag jogi lehetőségük nincs arra, hogy bármilyen módon a leendő funkcióval 
kapcsolatosan ők döntéseket hozhassanak.  
 
Borkuti László Imre: Üdvözli a résztvevőket és bár nem kívánt hozzászólni ehhez a napirendi 
ponthoz, mert úgy gondolta, hogy feketén-fehéren látszik minden, ez az épület, ez az intézmény 
állami tulajdonban, állami kezelésben van. Elmondja, hogy az elmúlt években a miskolci városi 
rendelőintézeteket államosították már, így az a törvénytervezet, ami most az Országgyűlés előtt van, 
arról szól, hogy az ország összes vármegyéjében lévő rendelőintézeteket szintén államosítani fogják. 
Ez el fog dőlni, de véleménye szerint nem kérdés, hogy hogyan. Az állam ráteszi a kezét valamennyi 
orvosi szakellátásra. Az inspirálta a hozzászólását, hogy megszólalt dr. Kovács László 
képviselőtársa, aki felemlegette a mondandójában azt a nagyon sok bizonytalanságot, ami azzal jár, 
hogy mi történik akkor, ha állami kézbe kerül valami. Az történik, hogy folyik egy tervezés, hogy 
nyolc éve nem tudja az állam eldönteni, hogy hogyan oldja meg azokat a szükséges szolgáltatásokat, 
amiket nem csak a diósgyőriek, hanem a miskolciak egészében szeretnének.  Az orvos szakszervezet 
véleménye szerint megint egy társadalmi egyeztetés nélküli döntés fog születni a Parlamentben. 
Megint egy olyan döntés, ami korlátozza azokat a jogokat, amelyeket ők megszereztek korábban az 
orvosi ellátás tekintetében. Arra szeretné felhívni a közvélemény és képviselőtársai figyelmét is, 
hogy ez a hezitálás, ez a bizonytalanság, hogy mi legyen ott, hogyan valósuljanak meg az 
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egészségügyi szolgáltatások, ez nem a város asztalán lévő ügy, hanem ez az állam feladata. Az, hogy 
ebben hogyan járt el eddig és hogyan vizsgázott le, ezt Önök már bebizonyították.  
 
Bartha György Imre: Köszönti a megjelenteket, majd előadja, hogy Deák-Bárdos Mihály 
képviselő úr fordítva ült a fideszes dakota lóra. Elmondása szerint ez már nem először fordul elő. 
A tényeket nézve, 2007-es MTI hír és a tiltakozás, felhívja a figyelmet a dátumokra, 2007. Akkor, 
régen is támogatta azt az összevonást. 2007-ben a Vasgyári Kórháznak több osztálya működött, 
valamint 2007-ben még működött az SZTK, tehát a járóbeteg szakrendelések működtek, 
Diósgyőrből és a környékről mindenki igénybe vehette. Kérdésként teszi föl, hogy most mi történik 
2022-ben. Megszűnésre vannak ítélve a járóbeteg szakrendelések a Diósgyőri Kórházban, vagyis 
minden elvételre kerül. Ez egy óriási nagy különbség és megint az a helyzet, hogy a fideszes 
képviselő kimegy és elmondja egy részét, de csak azt a részét, amely véleménye szerint a fideszes 
képviselő számára kedves. A másik részét vagy nem akarja, vagy nem tudja, de szerinte inkább a 
nem akarja, mert nagyon jól tudja, hogy miről van szó. Most viszont minden meg fog szűnni, mert 
ha ez az egészségügyi törvény bejön, innentől kezdve a diósgyőri körzetnek nem lesz ellátása a 
közelben, ezt figyelembe kellene venni.  
 
Pakusza Zoltán: Köszönti a résztvevőket. Támogatja az előterjesztést a Mi Hazánk Mozgalom 
nevében. A korábban elhangzott vitára utal vissza, véleménye szerint pontosan mutatja azt, hogy 
az elmúlt 30 évben történt egy folyamat, amelyet a jelenlévők közösen hoztak létre. Először volt 
kórház, aztán a kórház megszűnt, maradt a járóbeteg, aztán ki tudja, a végén már semmi nem marad. 
De ez egy folyamat, és ilyet az elmúlt 30 évből nagyon sokat tudna mondani. Példaként hozza fel a 
lyukói energetikai rendszernek a feladását. Lyukót 2004-ben zárták be, majd 2020-ban a 
gyöngyösvisontai erőművet vette le, akarta levenni a fidesz kormány a hazai kőszénnek az 
ellátásáról. Véleménye szerint az iskolák összevonása is ide tartozik, amelyek szintén az elmúlt 30 
évben történtek. Ezek alapján azt a globális rendet szolgálják ki, amely jelenleg is fennáll. Ha nem 
lesz gazdasági paradigma váltás, amelyben a saját gazdaságnak az építése indul meg, akkor 
folyamatosan ezek lesznek a folyamatok. Véleménye szerint nagyon egyszerű, jelenleg a globális 
gazdasági rendszer kiszedi a pénzt az országból, folyamatosan. Ebből adódóan egyre kevesebb jut 
az oktatásra, az egészségügyre. Úgy gondolja, hogy felesleges vitatkozni, hogy ki mikor csinálta, de 
a Diósgyőri Kórház összevonása 2007-ben indult el, most pedig kérdés, hogy mi marad meg belőle.  

 
Dr. Kovács László: Érdeklődve várta, hogy Bazin Levente képviselőtársa jelezze, hogy a visontai 
erőmű milyen szempontból kapcsolódik a Vasgyári SZTK Kórházhoz, azonban erre nem került 
sor. Visszatérve az eredeti ponthoz, véleménye szerint elég messze jutottak a vasgyári kórház 
ingyenes használatának a meghosszabbításától. Jelzi, hogy nem kíván politizálni, azonban 
elhangzott két olyan dolog, amelyet véleménye szerint szükséges helyére tenni. Az egyik az, hogy 
nem 2007-ben, hanem 2008-ban történt, amikor összevonták a két kórházat, ez valóban az MSZP-
SZDSZ városvezetés alatt történt. Ekkor létrejött a miskolci Semmelweis Ignácz Egészségügyi 
Központ és Egyetemi Oktatókórház, a folyamatot ez indította el. Azon okból kifolyólag nem kíván 
ezzel hosszasabban foglalkozni, mert akkor sem ment volna tüntetni, nem feltételezte az akkori 
városvezetésről sem, ahogy a mostaniról sem, hogy rosszat akart volna. Úgy gondolta, hogy 
ellátásbiztonsági okokból rákényszerültek olyan változtatásokra, amelyet ellenzékiként is el kell 
fogadni. Alpolgármester Asszony említette, hogy három héttel ezelőtt volt egy megbeszélés, 
amelyik a következő évben várható és az egészségügyi alapellátásnak a működését alapvetően 
befolyásoló törvényi változtatásokat fogja érinteni. Nem tudják pontosan, hogy mi fog történni, a 
szolgálati jogviszonyban dolgozó szakorvosoknak a vezénylése hogy fog történni. Ezek mind 
kormányzati szereplők, a NEAK is és így a kórház igazgatók is, annak a területnek ők a felelősei. 
Mellékesen jegyzi meg, hogy amikor ő elkezdett dolgozni a Vasgyári Kórház sebészetén, 1985-ben, 
akkor őt is kivezényelték, mint kezdő fiatal orvost az alkoholgondozóba, sok-sok hónapra, mert 
orvoshiány volt. Azt nem tudják megmondani, hogy ki hogy lesz, de azt, amit Bartha képviselő úr 
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mondott, szeretné kiigazítani. Azt nem gondolja, hogy az igaz lenne, amelyet Képviselő Úr most 
mondott, hogy mindent bezárnak. Amikor a nyáron felreppentek a hírek a különböző vasgyári 
szakrendeléseknek az áthelyezéséről, akkor az ellenzék frakciójából volt, aki megkereste, illetve ő is 
érdeklődött az aktuális kórházi vezetésnél. Akkor elmondták, hogy bizonyos szakrendeléseket 
átvisznek. Most is érdeklődött és az ő információi szerint ott tartanak, hogy bizonyos 
szakrendelések visszamennek, nemhogy nem szűnik meg minden. A Kórház utca 1. alá tartozó 
fizioterápia és a radiológia továbbra is folyamatosan ott marad és talán lesz olyan, amely nem biztos, 
hogy visszamegy, de azoknak ugyanúgy megmarad a diósgyőri betegekre vonatkozó ellátási 
kötelezettsége, külön szakrendelőben. Példaként említi a kardiológiát, illetve Zsigmond főorvosnőt, 
aki korábban Diósgyőrben látta el a betegeket és most is a diósgyőri betegeket látja el, csak 
földrajzilag nem itt. Azt, hogy ellátásbiztonsági szempontból mire van szükség, azt ők még nem 
látják. Érzelmileg és a lakossági érdekekkel is teljesen egyetértve kéri, hogy emlékezzenek vissza 
arra, amikor az Avason és a diósgyőri városrészben az egészségügyi projekteket csinálták, akkor 
pontosan azért történt mindez – amely szintén a 2006. és 2010. közötti időszakban volt –, hogy 
támogassa, hogy legyenek olyan szakrendelések, amik lakosságközeliek. Sajnálatát fejezi ki, hogy 
azokat illetően is, amikor a projekt lezárult, mivel volt 5 éves fenntartási kötelezettség, az akkori 
kórházi vezetés nem tudott szakorvosokat biztosítani. Most azok a rendelők részben 
kihasználatlanul, részben más hasznosításban vannak. Úgy gondolja, hogy nagy szerencse, hogy 
átkerült a működtetés a MEFI-hez, mert így a működtetésben is talán lesznek lehetőségeik. 
Érzelmileg és lakossági érdek szerint is egyetért, de itt szakmailag olyan vis maior helyzetek vannak, 
amelyeket ő nem minden esetben tud támogatni.  
 
Varga Andrea alpolgármester: Megköszöni a felszólalást. Mindenképp szeretné hozzátenni, hogy 
az a törvénytervezet, amelyről néhány héttel ezelőtt egyeztettek, bizonyos dolgokat már rögzít. 
Példaként említi, hogy a miskolci Védőnői Szolgálat átkerül a kórház igazgatóság alá, ami azt jelenti, 
hogy Miskolc városnak van egy jól szervezett alapellátása, amelynek a helyzete most meglehetősen 
bizonytalanná válik, hiszen pontosan ismerik a kórházi hierarchia működését. Azt is 
megtapasztalták már a miskolciak, hogy milyen mértékben nehezedik el a helyzet és a betegutak 
annak következtében, hogy ilyen mértékű erős centralizációnak van kitéve az egészségügyi 
ellátórendszer. Azt mondani, hogy majd biztosan jó lesz, azt ő nem merné fölvállani, de 
nyilvánvalóan egy törvénytervezetről van szó, bízhatnak benne – bár a tapasztalataik mást mutatnak 
–, hogy az érdemi szakmai kérdések megvitatása megtörténhet. Arra szeretné kérni a 
képviselőtársait, ismételten, hogy az időkereteket tartsák, a második csengőszó után szeretné jelezni 
a felszólaló képviselőnek, hogy lejárt az ideje.  
 
Bazin Levente Dávid: Köszönti a megjelenteket. Úgy érzi, hogy sok felszólalás alól mentesült, 
mert 30 évvel ezelőtt még nem született meg, 15 éve pedig általános iskolába járt, ezek alapján úgy 
gondolja, hogy hiteles lesz a mondandója. Úgy véli, egészségügyi stratégiáról kellene beszélniük, 
amikor ilyen folyamatok történnek. Az országnak is kellene lennie egy egészségügyi stratégiának, 
most születnek különböző törvények, de ahogy az előtte felszólaló fideszes orvos doktor elmondta 
szó szerint, nem tudni, hogy mi történik az egészségügyben. Döbbenetesnek tartja, hogy a 
szakmában és a fidesznél sem tudják, hogy mi történik ebben az országban, amikor megszületik 
például egy ,,lex megdöglesz törvény”. Részben tartozik ide és arról szól, hogy a családot, 
önkormányzatot, karitatív és minden ilyen szervezetet az állam maga elé helyez, amikor az 
embereknek a saját ellátásukról van szó. A Magyar Állam folyamatosan csökkentette a szociális 
juttatásokat és az ellátottak körét az elmúlt években, valószínűnek tartja, hogy ez erre vezethető 
vissza. A törvény sem egyértelmű, hiszen jogilag nem pontosítja, hogy a családot előtérbe helyezni 
az mit jelent majd, a fűtést kell biztosítani az egyenesági rokonoknak? 
Nagyon jól mondta a fideszes orvos, hogy nem tudni mi történik ebben az országban. Bartha 
Györggyel július 21-én tartották az első sajtótájékoztatójukat a Diósgyőri Kórház ügyében, azt 
mondták nekik, hogy szabadságolás van. Úgy gondolja, hogy vagy nagyon hosszú a szabadságolás, 
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amelyre az egészségügyi törvény nem ad lehetőséget egyébként, vagy valaki hazudik. 
Szabadságoláson vannak a nőgyógyászaton, neurológián, fül-orr-gégészeten, szemészeten és 
számos más szakrendelésen hónapok óta. A tornateremben történnek a vérvételek, 
laborvizsgálatok. Azt mondta az állam és a felelős miniszter többször, hogy a szakrendeléseket 
helyben kell tartani, hogy azok elérhetőek legyenek. Az, hogy a sebészeti ellátásokat és műtéti 
beavatkozásokat igénylő dolgok átkerülnek egy központi helyre, ahol megfelelő felszereltséggel 
rendelkeznek, az az ő véleménye szerint rendben van. De az, hogy 40.000 embertől elveszik a 
szakrendeléseket Miskolcon…azért mondja, hogy 40.000, mert ebbe beletartozik Répáshuta és még 
északibb települések is, úgy gondolja, hogy ezt nem lehet csinálni. Az, hogy a városra van hárítva 
ez is, hogy oldják meg – itt megint szóba jön a jelenlegi rendelőintézet – és hátra dől az állam és ezt 
mutatja a törvényben is, hogy valaki majd megoldja, de egyébként nem tudják, hogy mi megy ebben 
az országban, ahogy mondja a fideszes orvos doktor, ezt nem lehet így. Úgy gondolja, hogy ha már 
ők sem tudják, akkor nagyon nagy baj van, az a törvény pedig, amely ráhagyatkozik az emberekre, 
a ,,lex  megdöglesz”, ez nem tűrhető el.  
 
Dr. Kovács László: Bazin képviselő úrnak üzeni, hogy nem mondott ilyet, amit Képviselő Úr 
mondott, az hazugság volt. Elmondja, hogy neki arról nincsenek információi, hogy mely 
szakrendelések maradnak vagy mennek. Ezek szerint úgy fordította le, hogy ő nem tudja, hogy mi 
történik az országban. A Közgyűlés vitájának a komolyságát szerinte mindenkinek meg kellene 
tartani. Véleménye szerint ez egy higgadt, szakmai és nem politikai kérdés, amelyet megpróbált 
elemezni. Nem próbálta meg a felelősséget az MSZP-SZDSZ városvezetésre hárítani, pedig ha 
populista lenne, megtehetné, de nem erről van szó. Arról beszélt, hogy neki nincs információja, de 
próbál segíteni. Ez, amit véleménye szerint a képviselőtársa tesz, merő populizmus, amelytől óvta 
volna a jelenlévőket. Visszautal a korábbiakra, miszerint elmondta, hogy akkor sem ment aláírást 
gyűjteni, amikor az ellenzék összevonta a két kórházat, mert nem feltételezte azt, hogy rossz 
szándék van mögötte, azonban ami itt zajlik, az rosszindulatúság.  
 
Hollósy Endre András: Köszönti a jelenlévőket, illetve jelzi, hogy nem kívánt hozzászólni a 
vitához, de úgy látja, hogy miskolci vonatkozásban megint országos kivetítést próbál alkalmazni a 
baloldal. Ha Bazin képviselőtársához intézne gondolatokat – mivel említette, hogy nem született 
meg 2007.-ben –, ettől függetlenül nem látta, hogy a párttársai olyan nagy elánnal gyűjtötték volna 
az aláírásokat a kórházi napi díj és a vizitdíj bevezetésének kapcsán. Szerinte nem kell messzire 
menni, csak a választási kampányig, ahol példaként említi, hogy Bangóné milyen hazugságokat 
terjesztett a miskolci kórházban lévő esetleges műtétek kapcsán, amelyek alapján egy huszonéves 
nő gyakorlatilag meddővé vált. Erről is bebizonyosodott, hogy hazugság, ezt tételesen cáfolta is a 
kórház. Az ellenzék egykori párttársa már csak politika történet, mint ahogy az MSZP is már a 
hibahatáron belül mozgó politikai formáció. Az országos kitekintés tekintetében példaként hozza 
fel Korózs Lajost, amikor álvideókkal, mentősökkel próbálta lejáratni a magyar egészségügyi 
ellátórendszert. Akkor sem gyűjtöttek aláírást és akkor sem tiltakoztak ezzel kapcsolatban. Most 
látják, hogy elindult egy tiltakozás, egy aláírás gyűjtő akció, de véleménye szerint érdemes lenne 
megvizsgálni azt, hogy mit mond maga a kórház. Pontosan a Miskolc Televízióban, az elmúlt 
hónapban, októberben nyilatkozott a megyei kórház igazgatója. Ő azt tartja irányadónak, amit 
elmondott az igazgató, hogy itt nem fog megszűnni semmilyen rendelés. Adott esetben, mint ahogy 
a koronavírus tekintetében is, a kórház fenntartja a jogot bizonyos átcsoportosításokra, de nem 
beszélt megszüntetésekről. Ő azt mondja, hogy elsődlegesen érdemes lenne megnézni a Miskolc 
Televízió ezen stúdióbeszélgetését is. Megköszöni a figyelmet.  
 
Varga Andrea alpolgármester: A pontosítás végett szükségesnek tartja, hogy jelezze, hogy az első 
és legfontosabb az, hogy amikor az első információk megérkeztek arra vonatkozóan, hogy bizonyos 
szakrendelések meg fognak szűnni, akkor ő, mint a területért felelős alpolgármester, levélben kérte 
a főigazgatót egy egyeztetésre. Erre nem kaptak választ. Kérdezni szeretné, hogy milyen 
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együttműködés, milyen partnerség az, ahol egy, a város érdekében eljáró tisztségviselőnek nem ad 
választ egy kórház főigazgatója egy levélben kért időpontra. Milyen feladata van egy képviselőnek? 
Az a feladata, hogy a lakosság érdekeit képviselje. Az ő képviselőtársai feltették a kérdéseket, 
amelyekre ő nem kapott választ a Főigazgató Úrtól. Kérdéseket tettek föl és ezt követően a folyamat 
tovább folytatódott, a mai napig nem sikerült Főigazgató Úrral erről a témáról egyeztetni, mert azt 
mondta, hogy majd amikor az alapellátásról szóló jogszabályok és törvénytervezet látszik, majd 
akkor leülnek beszélgetni. Tisztelettel kérdezi, hogy hogyan lehet egy város érdekét képviselni úgy, 
ha nem tekintik partnerként a vezető tisztségviselőt? Az egészségügy mégis csak politikai kérdés, 
ugyanis a legszélesebb értelemben vett közügy, mert valamennyien elszenvedői annak a 
történetnek, ami jelenleg Magyarországon egészségügy címszó alatt zajlik.  
 
Bartha Görgy Imre: Köszönti a megjelenteket. Véleménye szerint ez már örökös marad, hogy a 
fideszes képviselő mindig csak a felét és soha nem az egészet mondja el, mindig csak azt a felét, 
amely számára kedves. Alpolgármester Asszony elmondta érthetően véleménye szerint 
mindenkinek a folyamatot. Júniusban, amikor föltették először a kérdéseiket, akkor kaptak egy 
olyan választ - ami igazából nem nekik jött -, hogy ez igazából csak szabadságolás. Akkor ki lett 
téve a nőgyógyászatra, hogy szabadság miatt zárva, nincs rendelés. Novemberben, amikor szintén 
az Örs utcán gyűjtötték az aláírást, akkor elmondták, akik bejutottak, hogy a mai napig az van kitéve 
az ajtóra, hogy szabadság miatt nincs rendelés. Azóta elvitték a szemészetet, elvitték a fülészetet és 
egy hét alatt elköltöztették az optikát, mert azt mondták nekik, hogy menniük kell. Nyilvánvaló, 
hogy a fizioterápiás medencét nem fogják tudni egyik pillanatról a másikra elvinni, mert ez nem így 
működik. A gépeket viszont el lehet vinni. Azt nehezményezte Főigazgató Úr, hogy miért nem 
keresték meg őt. Alpolgármester Asszony, mint a területért felelős, legmagasabb pozíciót betöltő 
tisztségviselő az önkormányzatnál, megkereste és választ nem kaptak. Több száz ember aláírta, 
egyik fideszes képviselő sem szólt egy szót se. Ő hallotta, hogy miket mondtak azok az emberek, 
akik abban a körzetben laknak, ahol a képviselők dolgoznak. Nyilvánvaló, hogy ez csak hátrányos 
az ott élőknek, ezt közösen kellett volna fellépni ellene. Közösen ezt nem akarják. Amikor 
megkeresték őket, akkor nem tudtak mást tenni, csak azokért az emberekért dolgozni és tenni, akik 
a választókörzetükben bizalmat szavaztak a számukra 
 
Dr. Nagy Ákos: Köszöni a szót, úgy látja, hogy a mai nap a kérdések közgyűlése és szeretne ő is 
néhány kérdést feltenni. Bartha képviselőtársa mondta, hogy bontsák ki az igazságot teljes 
egészében. Azt szeretné kérdezni Képviselő Úrtól, illetve a baloldali képviselőktől, hogy hol 
gyűjtöttek aláírásokat akkor, amikor vizitdíjat húztak a miskolciakra? Hol gyűjtötték az aláírásokat 
akkor, amikor Molnár Lajos, a Magyar Szocialista Párt egészségügyi minisztere kórházi napidíjat 
húzott a miskolciakra? Hol gyűjtöttek aláírást, tiltakozva akkor, amikor a választmányi elnöke 
vezetése alatt álló gazdasági társaság felszámolási eljárást indított a miskolciakat ellátó MISEK Kft. 
ellen? Kérdésként teszi fel, hogy hol gyűjtöttek aláírást Képviselő Úr és a tisztelt képviselőtársai 
akkor, amikor László Imre, a baloldal egészségpolitikusa azt mondta, hogy a magyar kórházak 45%-
át, 90 kórházat be kell zárni? Hol gyűjtöttek aláírást akkor, amikor a baloldal egészségügyi 
minisztere a borsodi Dialízis Centrumot halálra ítélte és bezárta?  
 
Varga Andrea alpolgármester: Megköszöni a felszólalást, majd jelzi, hogy ez valóban 
szakpolitikai kérdés, ezen lehetne vitatkozni, hogy vajon mikor járt volna jobban Magyarország 
lakossága? Ha abba az irányba halad az egészségügyi szakpolitika, amelyet Képviselő Úr az előbb 
jelzett, vagy más irányba? 
 
Bartha György Imre: Úgy véli, hogy a fideszes képviselőtársainak egy dolgot figyelembe kellene 
venni. Azok az emberek, akik őket megválasztják, ők a főnökeik. Ők azok, akiknek az érdekében 
el kell járniuk. Ha megkeresik őket, akkor igenis mindent meg kell próbálni a cselekvés tekintetében. 
Egy teljes országot érintő vizitdíj őket érinti. Véleménye szerint csak végig kellene gondolni, hiszen 
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megint nem az emberekről szól a történet. Amikor ők kiálltak, azt értük tették és sokan meg is 
köszönték.  
 
Dr. Simon Gábor: Köszöni a szót. Azok a képviselőtársai, akik elolvasták ezt az előterjesztést, 
azok nagyon jól tudják, hogy az elmúlt háromnegyed órában gyakorlatilag nem volt olyan 
hozzászólás, ami az előterjesztéssel foglalkozott volna. Az előterjesztés arról szól, hogy bizonyos 
önkormányzati alapellátási egységek, fogorvosi rendelő, védőnő és háziorvosi praxisok ideiglenesen 
tovább maradnak az Sztk. épületében és egy szerződés hosszabbításáról van szó. Azonban a 
jelenlévők nem erről beszélnek, bár tényleg mondott olyat Kovács László, hogy szakmai kérdések 
vannak és ezzel kell foglalkozni, de Deák-Bárdos Mihály képviselő úr politizálni akar, lement olyan 
politikai mélységbe, amit ő végtelenül szánalmasnak tart. 2007., amikor két miskolci kórház volt, a 
Semmelweis és a Diósgyőri Vasgyári. Ennek az összevonása megtörtént MISEK, Miskolci 
Egészségügyi Központ néven és minden rendelés maradt, mentek a szakrendelések, a Diósgyőri 
Kórház is működött. Ott voltak a megfelelő osztályok, egy szervezeti egységbe tagozódott a két 
korábbi intézmény. 2010. után államosították ezeket az intézményeket, az összes kórházat 
államosították és 2010-től gyakorlatilag az államosított kórházaknál a diósgyőri lakosság azt látja, 
hogy folyamatos leépülés zajlik. Azt szeretné tudni, hogy mely fekvőbeteg ellátásokat végez a 
Diósgyőri Kórház 2007-el szemben, milyen fekvőbeteg ellátás van a Diósgyőri Kórházban? Szinte 
semmi. Milyen szakrendeléseket, azaz milyen járóbeteg ellátásokat végez a kórház? Azt mondhatják, 
hogy szinte semmi, Bartha képviselő úr sorolta, hogy miket zártak be. Igen, az a lakosság félelme, 
hogy gyakorlatilag minden fekvőbeteg ellátás után a járóbeteg ellátás is meg fog szűnni a diósgyőri 
városrészben és az ott lakó több tízezer embernek a város más pontjaira kell menni. Amiért ő azt 
mondja, hogy végtelenül szánalmasnak tartja, hogy 2010. óta, 12 éve, 2/3-os parlamenti többséggel, 
az államosított kórházaknál még mindig annyi gondolatuk van összesen, hogy mi történt 2010. 
előtt. Ha szerintük bármilyen hiba el lett követve 2010. előtt, nem volt 12 év elég arra, hogy 
kijavítsák ezeket a hibákat? Nem a hibákat javították ki, hanem növelik a bajt és folyamatosan építik 
le az ellátást, ez a nagy gond.  
 
Deák-Bárdos Mihály: Úgy gondolja, hogy az elmúlt három évben, bármilyen előterjesztés volt, a 
képviselőtársai vagy a kormányra vagy a Mészáros Lőrincre, vagy a stadionokra, Felcsútra 
mutogatnak, vagy bármi olyan dologgal kapcsolatban szóltak hozzá – a rendkívüli Közgyűlésen 
hallották Szita Károly 3/3-as ügynöki múltját -, olyan dolgokról beszéltek, amely nem az 
előterjesztésekhez tartozik. Kérdésként teszi fel, hogy ő vinne bele politikát az előterjesztésbe?  
 
Dr. Simon Gábor: Véleménye szerint lesznek még hozzászólások, mivel többen megnyomták a 
gombot és igen, úgy gondolja, hogy Deák-Bárdos Mihály képviselő úr visz bele politikát. Volt egy 
előterjesztés, többen úgy kezdték a felszólalásukat, hogy ehhez a napirendhez nem kívántak 
hozzászólni. Ő nem így kezdte, de kezdhette volna. Még egyszer szeretné elmondani, hogy arról 
szól az előterjesztés, hogy az Sztk. intézetében maradnak ideiglenesen az önkormányzati ellátások 
mindaddig, amíg a Kórház út 1. szám alatt az épület felújítása nem történik meg, amikor a felújítás 
megtörténik, reményeik szerint jövőre, akkor oda át fognak költözni. A képviselőtársa azonban 
kimegy a pulpitushoz és egy 2007-es MTI hírt felolvas. Erre mondta azt, hogy gyakorlatilag nem az 
előterjesztésről beszél, hogy most mi a helyzet és mit tervez az önkormányzat, hanem egy 2007-es 
MTI hírt olvas fel. Azon ne csodálkozzon a képviselőtársa, ha egy 15 évvel előtti hírt felolvas és 
elkezd politizálni, akkor választ is fog erre kapni. Ezen nem kell csodálkozni, fog választ kapni, 
különösen akkor, ha azt látják, hogy az ő kormányuk, az ő intézkedéseik Magyarország egészségügyi 
rendszerét gyakorlatilag romba döntik. Ez nem azt jelenti, hogy 2010. előtt az egészségügy a 
fellegekben járt és csodálatos volt, de ilyen mélységben, mint amit három 2/3-os kormányzás alatt 
okoztak a magyar egészségügynek, ez soha nem volt ebben az országban, abban ő egészen biztos. 
Ezen lehet vitatkozni, hogy Képviselő Úr szerint nem, ezt majd a választók eldöntik, de a választók 
folyamatosan arról panaszkodnak, hogy a rendelésekre nem lehet bejutni, várólisták vannak, nem 
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tudják igénybe venni az egészségügyi ellátásokat. Elég megnézni, hogy a magánellátás és a 
magánszféra hogyan bővül, azért, mert az állami ellátásból folyamatosan szorulnak ki az emberek.  
 
Dr. Kovács László: Szerinte az egy perces felszólalási idő elegendő lesz a számára, csak azt szerette 
volna mondani, hogy nehéz lesz így a még hátralévő másfél évet úgy végigdolgozni, ha 
folyamatosan, akkor is, ha szakmai együttműködést ajánlanának, demagógia van és politikai 
populizmussal támadnak vissza. Arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy igen, azért választották 
meg őket, mint képviselőket a városban, hogy képviseljék a lakókat, és itt igazat ad Bartha képviselő 
úrnak, hogy akkor is, ha bármilyen politikai harcban vannak egymással, ha mindent elkövetnek 
annak érdekében, hogy a politikai hatalom egyik vagy a másik párté vagy szövetségé legyen, vannak 
ügyek, amelyek mellé le kell ülniük, meg kell beszélniük. Azonban ez a hang, amelyet a 
képviselőtársai az elmúlt másfél-két hónapban követnek, ezt megnehezíti.  
 
Szopkó Tibor alpolgármester: Maximálisan egyetért dr. Kovács László képviselőtársa minden 
szavával, amelyet az előbb elmondott. Rendkívül nehéz lesz az együttműködés a következő két 
esztendőben, ugyanis ő becsülettel végighallgatta ezt a vitát. Nem kívánt hozzászólni, de azt 
megállapította, hogy az előterjesztéshez nagyon kis mértékben vagy egyáltalán nem kapcsolódott a 
hozzászólások többsége az első fél órában, talán Doktor Úr volt az egyedüli, aki szakmai 
értelemben is kívánt állást foglalni a kérdésben. Ő is beszélhetne arról, a miskolciak szerint is 
romokban van az egészségügy, de nem teszi, mert nem kapcsolódik az előterjesztéshez. Teljesen 
más kérdésben kell döntést hoznia ennek a Közgyűlésnek. Nagy tisztelettel szeretné elmondani, 
hogy ő is úgy gondolja, hogy nehéz lesz az elkövetkező másfél év, visszagondolva az elmúlt másfél 
hónapra, hiszen összehívnak egy rendkívüli Közgyűlést, közvetlenül a várost érintő nagyon fontos, 
húsbavágó gazdasági kérdésben, nem jönnek el. Az azt követő hónapban összehívnak a 
képviselőtársai javaslatára egy rendkívüli Közgyűlést, ahol nem a várost közvetlenül érintő 
kérdésben vitatkoznak egymással. Teljesen eltértek akkor is a tárgytól, ügyrendi javaslat érkezett, 
kivonultak a teremből. Ők, a demokráciai értelmezésük alapján leszavazzák az ügyrendi javaslatot, 
folytatni kívánták volna a vitát, csak már nem volt kivel vitatkozni. Most megint teljesen eltérnek a 
tárgytól a vitában. Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten. Őszintén úgy gondolja, hogy ez 
vígjátékba hajló a tévénézők szempontjából, hogy egy olyan témán vitatkoznak ilyen formán, amiről 
mindannyian elmondták az elején, hiszen ők terjesztették elő, hogy mindannyian meg fogják 
szavazni. Még egyszer szeretné hangsúlyozni, egy olyan előterjesztés vitája zajlik közel egy órája, 
nem kapcsolódva az előterjesztés témájához, amelyet ez a Közgyűlés valószínűleg egységesen, 
egyhangúlag el fog fogadni. Arra kéri a jelenlévőket, hogy a következő másfél évben ne így 
dolgozzanak együtt.  
 
Varga Andrea alpolgármester: Köszöni a felszólalást, majd előadja, hogy a beszélgetés valóban 
olyan irányba ment el, amely egyértelműen szakpolitikai, egészségügy irányítási kérdés. Ez egy 
hatalmas téma, amelyet Európa szerte valamennyi országban, sőt, az egész világon folyamatosan 
tárgyalnak. A politika értékválasztás kérdése, teljesen érthető, hogy bizonyos kérdésekben nem 
értenek egyet. Arra szeretné kérni a képviselőtársait, hogy ha lehet, akkor a napirendre korlátozzák 
a hozzászólásukat és tisztelettel kéri őket, hogy próbálják meg megőrizni azt a méltóságot, amely a 
Közgyűlésnek kijárna.  
 
Bazin Levente: Kétszer kapja meg ő is azt, hogy kommunista, miközben ő nem is élt abban az 
időben. Kommunisták valószínűleg csak azok lehetnek, akik előtte éltek, ezt valószínűleg, akik 
mondták itt a Fidesz Frakcióban nagyon jól ismerik. Elmondja, hogy mi a probléma, másodjára is, 
azt hitte, hogy először sikerült értelmezni, de próbál kicsit kézzelfoghatóbb lenni. Az egészségügyi 
stratégiának a hiánya a városra is ugyanúgy kivetül. Nem látják, hogy mit csinál az állam, nem is 
egyeztet, helyi szinten sem. Mint ahogy azt alpolgármester elmondta, nagyon nehéz így dolgozni. 
Nincs egyeztetve sem a diósgyőri tagkórház, sem más orvosi ellátások, vagy éppen háziorvosi 
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körzetek és egyebek. Egyébként egy szakma kellene, hogy legyen, az is, csak valahogyan szétszakadt 
a kommunikáció a kormánypárt részéről, vagy a kormányban, mert ott sem tudják, hogy mi 
történik. Az a probléma például, hogy egy perecesi, lyukói, nehéz sorsú kismama besétált eddig a 
diósgyőri tagkórházba, vagy el tudott menni a Vasgyárba valamilyen módon, az most, hogy a fenébe 
fog bemenni például a városba egy nőgyógyászati szakellátásra, amely már szabadságolásan van, 
hogy a kórházigazgató válaszának megfelelően fogalmazzon. Szabadságon van hónapok óta, ilyen 
az egészségügyi törvény szerint nincs és más törvény szerint sem. Hogyan fognak elmenni a 
terhesgondozásra, ha megszüntetik a diósgyőri tagkórházat? Ezek a problémák és most is az, az 
előterjesztés kapcsán, hogy nagyon jó lenne valamilyen szakmai kerekasztalt együtt működtetni és 
együtt folytatni. Ha már a város részéről, illetve sok szervezet részéről, akár országosan sincsnek 
egyeztetve ezek a ,,lex megdöglesz” nevezetű törvények, akkor azért mondják, hogy ha már itt van 
a Fidesz-KDNP a Közgyűlésben, akkor kérje ő a saját Fidesz-KDNP kormányát, próbáljanak meg 
ők is kommunikálni, hogy mik a szakmai irányok, az utak, mit lehet csinálni és dolgozzanak 
közösen. De az, hogy kijönnek és elmondják, hogy ő kommunista, ez tényleg nem megy. Akkor 
valamit csináljanak, dolgozzanak egy kicsit a saját közegeikben, tájékozódjanak, hogy milyen 
változások fognak történni, vagy milyen szakmai dolgok lesznek, de hogy kommunisták… 
 
Varga Andrea alpolgármester: Köszöni a higgadt hozzászólásokat és azt, hogy sikerült tisztázni, 
hogy az egészségügy mégis csak mindenkit érint, de gondolja, hogy Osztályvezető Asszonynak 
nincsen hozzászólása vagy kiegészíteni valója.  
 
 
Meghívó szerinti 2. napirend: Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és 

személyes gondoskodást nyújtó szociális feladatokat ellátó 
szervezetek között történő ellátási szerződések megkötésére 

 
Varga Andrea alpolgármester: Az előterjesztéshez módosító indítvány került benyújtásra. 
A napirend ismertetésére felkéri dr. Szekanecz Noémi osztályvezető asszonyt. 
 
Dr. Szekanecz Noémi: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény értelmében az 
önkormányzatok közfeladatai közé tartozik a szociális és a gyermekjóléti szolgáltatások ellátása. Az 
ágazati jogszabályok a szociális törvény és a gyermekvédelmi törvény. Ezek határozzák meg, hogy 
ezek közül a feladatok közül melyek az állami feladatok és melyek az önkormányzat számára 
kötelezően nyújtandó feladatok. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az ellátási 
kötelezettségének két módon tesz eleget. Egyrészt a fenntartásában működtet egy intézményt, a 
MESZEGYI-t, másrészt pedig 14 civil és egyházi szervezettel kötött ellátási szerződést. Az ellátási 
szerződések felülvizsgálatára legutóbb 2007-ben került sor, ekkor 12 szerződésnek a megkötése 
történt. A szolgáltatástervezési koncepció 2020. évi felülvizsgálata során már felmerült egyrészt 
annak az igénye, hogy az egész szolgáltatási rendszer kerüljön áttekintésre, másrészt a 2007-ben 
kötött 12 szerződést illetően történjen meg ezeknek a szerződéseknek a felülvizsgálata. A 
felülvizsgálatot indokolta az is, hogy a szervezetek adataiban, szolgáltatási körében, létszámában is 
történtek az utóbbi időben változások. A 2022. évi, idei szolgáltatástervezési koncepció a pénzbeli 
támogatás elosztásának egy új szempontrendszerét rögzítette. Ez alapján azok a szervezetek kapnak 
pénzbeli hozzájárulást az önkormányzattól, amelyek olyan kötelező feladatokat látnak el, amelyeket 
az önkormányzat a saját intézménye útján nem biztosít. Az előterjesztéshez egy előterjesztői 
módosító indítvány került benyújtásra. Ennek az az oka, hogy a szerződésekbe beépítésre kerültek 
azok a javaslatok, észrevételek, amelyek a szervezetektől érkeztek. Kéri a tisztelt Közgyűlést, hogy 
a módosító indítvány mellékletét képező tartalommal hagyja jóvá az ellátási szerződéseket.  
 
Varga Andrea alpolgármester: Köszöni a tájékoztatást.  
Az előterjesztést véleményező bizottság álláspontjának ismertetését kéri. 
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Bizottsági vélemény: 

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

 
Varga Andrea alpolgármester: A napirend felett megnyitja a vitát, hozzászólásra jelentkező 
képviselőknek adja meg a szót.  
 
A vitában hozzászóló: 
 
Dr. Kovács László: Két kérdést szeretne feltenni és bejelenti, hogy támogatni fogják az 
előterjesztést. Az egyik arra vonatkozik, hogy arról szól az előterjesztés, hogy 15 egyházi és civil 
szervezettel kötött szerződésük van és 12 szerződést érint a napirendi pont. Így három marad, 
amely nincs benne az anyagban. Az Egészségügyi Bizottság ülésén rákérdezett és kettőt 
nevesítettek, de három olyan van, akiket nem vontak górcső alá. Melyik lenne ez a három? Arra 
szeretne még választ kapni, hogy az előterjesztésnek a tartalmi felvezetője azt mondja ki, hogy a 
város vezetése új szempontból közelítette meg a szociális szolgáltatások rendszerét. 2007-esek 
voltak a szerződések, mik azok a konkrét, új szempontrendszerek, mik azok a lényegi változások? 
Az látszik, hogy valamelyik szervezet kap támogatást a várostól a szerződés keretében. A többsége 
kap, néhányan nem. Mik azok a súlypontok, ami alapján ez így lett meghatározva? 
 
Deák-Bárdos Mihály: Az előterjesztésben szereplő egyik szervezettel kapcsolatban szeretne 
kérést megfogalmazni. Az egyik szervezet az ő választókerületében, a Lónyai utca 13. szám alatt lát 
el szociális munkát, ez a Laurus Egyesület. Az elmúlt időszakban több bejelentés is érkezett hozzá, 
hogy az odajárók nem tartják be a közösségi együttélés szabályait és a csökkenő rendészeti 
jelenlétnek is köszönhetően egyre jobban elszaporodtak az eldobott injekciós tűk, illetve a 
csoportosulások. Az lenne a kérése az egyesület felé, hogy próbálják meg a szociális együttélés 
szabályait betartani azok, akik érkeznek az egyesülethez. A másik ilyen szervezet a Máltai 
Szeretetszolgálat, akiknek az ételosztásai során érkeztek hozzá olyan problémás jelzések, hogy olyan 
ételt osztanak ki, amely vagy lejárt szavatosságú, vagy közel van a lejárati ideje. Ezeket sokszor 
eldobálják a támogatottak és ebből is keletkezik a Vasgyárban, illetve Lyukóban illegális szemét. Az 
lenne a kérése, hogy ez a két szervezet tartsa be a szociális együttélés szabályait, illetve olyan 
élelmiszereket adjanak, amelyeket a rászorulók fel is tudnak használni.   
Varga Andrea alpolgármester: Elmondja, hogy ő nem tud a Máltai Szeretetszolgálat által 
szervezett ételosztásokról, utána fog nézni, hogy mi történt. A Laurus Egyesülettel kapcsolatosan 
jelezni kívánja, hogy nem a szervezet nem tartja be az együttélési szabályokat, hanem nyilvánvalóan 
vannak olyan személyek, akik bizonyos deviáns viselkedésformák következtében a város bármely 
pontján az együttélés szabályai ellen mennek. Általános vélekedés az, hogy rájuk húzzák, hogy 
miattuk van ott valamilyen fennforgás, de szeretné elmondani a szervezet védelmében, hogy 
hihetetlenül komoly munkát végeznek és azt gondolja, hogy az, hogy a jelenlegi állapot van a 
Vasgyár környékén és akár Diósgyőrben is, jelentős részben annak köszönhető, hogy nagyon 
komoly nappali ellátást biztosítanak. Természetesen jelezni fogják a számukra az észrevételt. 
 
Dr. Szekanecz Noémi: A tartalmi összefoglalóban még valóban 15 szervezet szerepel, de ahogy 
már a szóbeli kiegészítésében elmondta, 14 szervezettel van jelenleg ellátási szerződésük. Ennek az 
az oka, hogy a Váltó utcai fogyatékos személyek nappali ellátását működtette korábban az Önálló 
Másság Életminőségfejlesztő Alapítvány. Az ÖMÉFA és a Szimbiózis Alapítvány tavaly 
októberben jelentette be azt a szándékát, hogy a Váltó utcai intézmény fenntartó váltással a 
Szimbiózis Alapítványhoz kerül. Ekkor a Közgyűlés meghozta azt a döntését, hogy a Szimbiózis 
ellátási szerződése módosulni fog, illetve az ÖMÉFA alapítványé meg fog szűnni, akkor, ha a 
szolgáltatói nyilvántartásban végleges bejegyzést kap. Ez az idei évben történt meg és az 
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előterjesztés előkészítése alatt a közelmúltban kapták meg erről a kormányhivatalnak az értesítését, 
hogy az ÖMÉFA megszűnt, így velük a tavalyi közgyűlési döntés értelmében az ellátási szerződés 
is megszűnt. Az új szempontrendszer egyrészt a jelenlegi szerződéseket olyan tekintetben érinti, 
hogy a pénzbeli támogatások azokat a szervezeteket fogják érinteni, akik olyan kötelező 
önkormányzati feladatokat látnak el, amelyeket az önkormányzat saját intézménye útján nem 
biztosít. Illetve szempontrendszert tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a jövőben milyen elvek 
alapján kíván az önkormányzat ellátási szerződéseket kötni különböző szervezetekkel.  
 
 
 
Meghívó szerinti 3. napirend: Javaslat a Közgyűlés Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, 

Ifjúsági és Sport Bizottsága személyi összetételével 
kapcsolatos döntés meghozatalára 

 
Varga Andrea alpolgármester: A napirend ismertetésére felkéri dr. Bodnár Tibor osztályvezető 
urat. 
 
Dr. Bodnár Tibor: Az önkormányzati törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a képviselő-testület 
a polgármester előterjesztésére az állandó bizottságok személyi összetételét megváltoztassa 
bármikor. A Közgyűlés Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság tekintetében 
köztudott, hogy 2022. májusában Hegdüs Andrea képviselő asszony lemondott, országgyűlési 
képviselő lett, és ezáltal az összeférhetetlenségét megszüntette. Polgármester Úrnak javaslata az, 
hogy a Bizottságban Barta Gábor önkormányzati képviselő töltse be képviselőként a bizottsági tagi 
helyet. Az előterjesztés erre tesz javaslatot, melynek kéri a Közgyűlés általi támogatását.  
 
Varga Andrea alpolgármester: Köszöni a tájékoztatást Osztályvezető Úrnak. 
Az előterjesztést véleményező bizottság álláspontjának ismertetését kéri. 
 
Bizottsági vélemény: 

• Jog és Ügyrendi Bizottság: egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot.  
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Megnyitja a vitát a napirend felett. Hozzászólásra jelentkező 
képviselőknek adja meg a szót.  
 
A vitában hozzászóló: 
 
Molnár Péter: Természetesen a FIDESZ-KDNP Frakciócsoport megszavazza az előterjesztést. 
Azt egy kicsit nehezményezik, hogy szeptember 25-én volt az önkormányzati választás, amelyben 
a körzetet Barta Gábor megnyerte. Ezúton is gratulálnak neki. Elmondja, hogy hamar letette az 
esküt a Közgyűlés előtt, melyet Jegyző Úrnak köszön meg, hogy nem gördített semmilyen akadályt 
elé. Az azonban, hogy azóta már volt Közgyűlés, és csak a most, itt a november végi ülésen kaphatja 
meg Képviselő Úr a bizottsági helyet, azt kicsit furcsállják, azt, hogy több mint egy hónapot 
csúsztak ezzel.  
Kérdése a városvezetéshez, hogy Hegedüs Andrea képviselő asszony a Közgyűlés Köznevelési, 
Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottságban tag volt, ahova most a mai napon a Közgyűlés 
– reményeik szerint – megválasztja Barta Gábor képviselő urat. Azonban, ahogy nézik Miskolc 
város honlapját, Hegedüs Andrea képviselő asszony a Jogi és Ügyrendi Bizottságban, valamint a 
Pénzügyi Bizottságban is helyet foglalt, mint képviselő, ahol most a helye üresen van. Kérdése, 
hogy ezzel mi a szándék, mi a cél, kívánják-e rendezni. 
A KDNP és a FIDESZ Frakciószövetség még 2019. végén, az alakuló Közgyűlés után már jelezte 
azt, hogy szerintük a külsős bizottsági helyek már 2019 őszén nagyon aránytalanul kerültek 
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elosztásra. Hangsúlyozza, ezt sérelmezték akkor is, hogy a FIDESZ-KDNP képviselői a közgyűlési 
arányuk, illetve a választáson elért eredményükhöz képest is nagyon alul reprezentálva kaptak 
helyeket a külső bizottsági helyek kapcsán. Az arányok most azzal, hogy az időközi választást a 
FIDESZ-KDNP egyik jelöltje, Barta Gábor úr nyerte meg, ezzel eggyel többen lettek a 
Közgyűlésben, a baloldali nagy tömörülés pedig eggyel kevesebb fővel van jelen. Kiemeli, hogy az 
arányok némileg módosultak. Érzékeltetésképpen elmondja, hogyha a 11 fős FIDESZ-KDNP 
képviselőcsoport a közgyűlési helyeket nézve 39,3%-ot foglal el a Közgyűlésben, a külsős bizottsági 
helyeket nézve azonban csak 24% az a 8 fő, aki külsősként helyet foglal. Ha a baloldali tömörülést 
nézik, akkor 53,6%-a a közgyűlési helyeknek, míg a külső bizottsági helyeknek 75,8%-át foglalják 
el a baloldaliak. A számok, ha ezt kivetítenék, láthatnák, hogy nagyon aránytalanok. Hangsúlyozza, 
hogy már 2019-ben egy nagyfokú aránytalanság volt a százalékok tekintetében, ami az időközi 
választás tekintetében még inkább eltorzult. Ezt szeretné felvetni, hogy úgy gondolják, hogy az 
igazságosság azt kívánja, hogy ehhez hozzá kellene nyúlni. 
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Megköszöni, és az igazságosság jegyében Szopkó Tibor 
alpolgármesternek megadja a szót.  
 
Szopkó Tibor alpolgármester: Az igazságosság jegyében egy tényt szeretne feltenni az asztalra. 
Azonban mielőtt ezt megosztja, szeretné megköszönni Polgármester Úrnak az előterjesztést. A 
tény a következő, miszerint az októberi Közgyűlést megelőző este 20 óra 34 perckor jelezte írásban 
a FIDESZ-KDNP frakcióvezetője, dr. Nagy Ákos képviselőtársa ezt az igényét a Frakciónak. Úgy 
gondolja, hogy meglehetősen gyorsan tudott Polgármester Úr ezzel az előterjesztéssel reagálni erre 
a megkeresésre. Egyébként tényleg bejöhetett volna már októberben, de Képviselő Úréknak 
ennyire volt fontos, így nem tudja, hogy miről beszélnek. Amiért hálás az előterjesztésért, az a 
demokrácia értelmezés. Az imént a vitában elhangzottak előterjesztéshez kapcsolódása okán szóba 
került, hogy az ügyrendi javaslatot Frakciója a keddi rendkívüli Közgyűlésen nem támogatta. Ez 
Frakciója demokrácia értelmezése. Nem reggel 7-kor tartanak összevont napirendekkel egy 1 órás 
közgyűlést, ahol elveszik a szót a képviselőtársaiktól, ez a demokrácia értelmezésük, ahogy az is, 
hogy fel sem merült annak a kérdése, hogy ne Barta Gábor üljön ebben a bizottságban, hanem 
bárki más, pedig nyilván közgyűlési többséggel meg tudták volna szavazni. Három köszönetet 
szeretne megosztani a jelenlévőkkel. Köszöni a teljes Velünk a Város Frakciónak, hogy ilyen a 
demokrácia értelmezése, a korábbi időszaktól eltérően. Köszöni Polgármester Úrnak magát az 
előterjesztést, valamint köszöni a FIDESZ-KDNP Frakciónak, hogy meg fogják ezt szavazni. 
 
Dr. Nagy Ákos: Úgy látszik ma mindenen tudnak vitatkozni. Biztos eltérő a demokrácia 
értelmezésük, de ha olvasta Alpolgármester Úr ezt az ívet, akkor azzal kezdte, hogy őszinte 
bizodalmát fejezte ki, hogy észlelte Jegyző Úr, hogy volt itt egy időközi választás, több mint 1,5 
hónapja. Csak a szerepfelosztásról, nehogy tévedésbe essenek ebben a körben, ők nem a 
törvényesség őrei ebben a Hivatalban, hanem választott képviselők, akik akár buták is lehetnek jogi 
kérdésekben. Itt egyetlen ember nem engedheti meg magának, hogy buta legyen jogi kérdésekben, 
a város jegyzője. Megköszönik a vezető frakciónak a példátlan nagylelkűségét, hogy támogatni 
fogják a javaslatot, amin csodálkoznak is. Az a helyzet, hogy a városnak, a Közgyűlésnek van egy 
Szervezeti és Működési Szabályzata, amely azt mondja, hogy melyik bizottság hány tagból áll. A 
Jogi Bizottság nem annyi tagból áll, amennyi az SZMSZ szerint kellene, ahogy a Pénzügyi Bizottság 
sem. Most gyakorlatilag hálásak lehetnek, hogy egy mulasztásos jogszabálysértést pótol a 
városvezetés. Szeretnék felhívni a figyelmet, hogy van még két bizottság, amiben a létszám nincs 
meg, és felmerül az a kérdés, hogy a saját SZMSZ-üket komolyan veszik-e. Ha ma egy ilyen 
részletkérdésben nem foglalkoznak az SZMSZ-szel, akkor holnap mivel kapcsán nem fognak az 
SZMSZ-szel foglalkozni? Ennek a figyelemmel kísérése és betartása, minden köztük lévő ellentétet 
félretéve, nem az ő feladatuk, és a reparálását kérik a Közgyűléstől. 
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Varga Andrea Klára alpolgármester: Megállapítja, hogy nincs több felszólalásra jelentkező, a 
vitát lezárja.  
 
 
Meghívó szerinti 4. napirend: Javaslat a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás 2022. évi munkájáról szóló 
beszámoló elfogadására 

 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Ismét felkéri dr. Bodnár Tibor osztályvezető urat, hogy 
ismertesse az előterjesztést. 
 
Dr. Bodnár Tibor: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat és a térségben lévő települési 
önkormányzatok 2017. április 1. napján megalapították a társulási jog alapján a Miskolci Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást, amelynek a célja a hulladékgazdálkodási 
feladatoknak ellátása, illetve a hulladékkezelési feladatok minél jobb minőségében történő végzése. 
A Társulás időközben 62 főre bővült, az elnöki tisztséget Miskolc Megyei Jogú Város 
polgármestere, a munkaszervezet feladatait Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja 
el. Az önkormányzati törvény, illetve maga a társulási megállapodás is előírja, hogy a Társulásnak a 
munkájáról évenkénti beszámolási kötelezettsége van az azt alkotó képviselő-testületek felé. A 
határozati javaslat melléklete a beszámoló, mely a Társulás működését öleli fel.  
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Megköszöni a tájékoztatást. 
Az előterjesztést véleményező bizottságok álláspontjának ismertetését kéri. 
 
Bizottsági vélemény: 

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

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

 
Varga Andrea alpolgármester: Megköszöni az elhangzottakat és a napirend felett a vitát 
megnyitja, hozzászólásra jelentkező képviselőknek adja meg a szót.  
 
A vitában hozzászóló: 
 
Dr. Nagy Ákos: A Frakció alapvető benyomása az volt, hogy ez az előterjesztés minden hibája, 
minden gyengesége és minden összeszedettlensége ellenére egy tisztességesen jól megírt 
előterjesztés. Alapvető bajnak tartja, hogy az előterjesztés kettő dátumot nem vesz figyelembe. Az 
egyik 2030., amikor irányelv szerint a széndioxid kibocsátásnak meg kell szűnnie, és 2050., amikor 
a teljes karbonsemlegességet kell majd minimalizálni. Ennek a Társulásnak fel kell majd készülnie 
arra is, hogy ennél nagyobb célokat is meg kell majd valósítani. Azért, hogy felkészülten érkezzen 
ezekhez a dátumokhoz, már ennek a beszámolónak is tartalmaznia kellett volna néhány olyan 
körülményt, hogy a nemzeti és nemzetközi sztenderdekhez ez hogyan fog alkalmazkodni, és hogyan 
fog idomulni majd a miskolciak elvárásaihoz. Illetve, azt kellett volna tartalmaznia, hogy a 
fenntarthatósággal kapcsolatban eddig a Társulás milyen eredményeket ért el, illetve milyen 
intézkedéseket tett. Ezeket hiányolják az előterjesztésből.  
 
Szopkó Tibor alpolgármester: Egyetért Dr. Nagy Ákos frakcióvezető úr azon kijelentésével is, 
hogy a képviselők megengedhetik maguknak a felkészületlenség luxusát, amíg ezt a 
közhivatalnokok nem. Tisztázni kíván a témában néhány részletet, a lakosság oldaláról 
megközelítve. Az előterjesztés kapcsán elmondhatónak tartja, hogy a hulladékgazdálkodás, mint az 
élethez közvetve, de a közegészségügyi állapotokhoz közvetlenül szükséges közszolgáltatás, 
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Miskolcon rendben van.  Rendben van pénzügyi-gazdasági szempontból, rendben van szakmai 
szempontból, rendben van fejlesztési területen is. Ez javarészt a Társulásnak köszönhető. Rendben 
van a tulajdonos szempontjából is. Hiszen ezzel a területtel – kéri jól érteni – nem kell 
„foglalkozni”, ez a feladat nem jelent problémát a mindennapokban. Nagyon jó szakmai kezekben 
vannak azok a vállalatok, melyek ebben a szolgáltatásban munkát végeznek, és nagyon jól működik 
a munkaszervezet is, mely az itteni Polgármesteri Hivatalban működik. Fontosnak tartja 
hangsúlyozni, rendben van a lakosság oldaláról is, hiszen, ha valaki befizeti a szemétszállítás díját, 
akkor biztos lehet abban, hogy elszállítják a szemetet, nem fognak szeméthalmok keletkezni a 
lakóövezetek utcasarkain. Rendben van a társult önkormányzatok tekintetében is, mivel a Társulás 
a társult önkormányzatok javára is működik. Különösen a MIREHU-val kapcsolatban tartja 
fontosnak elmondani, hogy azok a szemléletformáló akciók, azok a szakmai gyakorlatok, azok a 
fejlesztési célok, melyeket kitűztek, azok nagyon magas színvonalúak. Ezt többször elhangzott 
Budapesten a MOL szájából is. Tájékoztatja a Közgyűlést és a nyilvánosságot is, hogy a MOL ez 
év nyarán 35 évre vitte el a hulladék koncessziót Magyarországon. Kijelenthető, hogy a 
hulladékgazdálkodás Miskolcon rendben van, bízik abban, hogy egy év, öt év múlva is kijelenthető 
ugyanez. Lehetségesnek tartja, hogy jó lesz ez a koncesszió, bár piaci pletykák szerint ez inkább 
kormányzati szándék volt. Az előterjesztés arról szól, hogy ami feladata van, volt a miskolci 
önkormányzatnak a hulladékgazdálkodással kapcsolatban, azokat magas szinten ellátta. Őszintén 
bízik abban, hogy a hulladékgazdálkodás 5 és 35 év múlva is rendben lesz Miskolcon.  
 
Dr. Nagy Ákos: Úgy véli ebben nincs vita közöttük. A felszólalása arra vonatkozott, hogy ha 
jövőre ugyanilyen jelentést kapnak majd, akkor azért legyenek benne azok a sztenderdek, amiket 
kért, mert 2030-ra – nem csak Miskolcnak, hanem az egész világnak – el kell érnie a széndioxid 
kibocsátás minimalizálását. Javaslatként mondja, hogy ezt már most hiányolja belőle.  
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Európa 2050-re szeretné, 2030-ra Miskolc igyekszik 
mindent megtenni. Köszöni a felszólalást, egyetért ezzel a nagyon fontos jelzéssel. Nagyon 
nehéznek tartja úgy előre stratégiát gyártani, hogy előre nem látható, a hulladékkoncesszió hogyan 
formálódik, hogyan alakul, milyen döntések lesznek.   
 
Bajusz Gábor: Aggódva szólal fel, mert a legutóbbi keddi közgyűlésen Polgármester Úr először 
megadta a szót, majd elvette és szavazott is a vita lezárásáról. Reméli ez most nem fog 
megismétlődni. Megállapítja, nincs is jelen Polgármester Úr. Köszöni Alpolgármester Asszonynak, 
hogy figyelmeztette a frakciótársait, a Velünk a Város Frakció tagjait, hogy tartsák be az 
időkereteket. Ezt külön figyelmébe ajánlja Szilágyi Szabolcsnak, a jelenleg a DK-ban ülő 
képviselőtársának is, hogy gyakoroljon egy kicsit, mert legutóbb is nehezen tudta felolvasni azt, 
amit a kommunikátorok megírtak, sokáig tartott, kifutott az időkeretből. Javasolja, a következő 
választási kampányban, amikor 3 milliárd Ft-ot fognak elkölteni Amerikából kapott pénzekből, 
akkor iktassák be a kommunikációs tréninget és gyakoroljanak, hogy időkereten belül maradjanak. 
Örömmel olvasta az előterjesztést. Alpolgármester Úr is mondta, hogy szemléletfejlesztés kiváló 
benne, ezzel egyetért. Fontosnak tartja a zöldhulladékkal való gazdálkodás fontosságát és annak 
szemléletváltását. Javasolja Osváth urat is vigyék el a szemléletformálásra, mert sárban és levélben 
úszik az egész város. Tudja, hogy küzd a gyommal, a gazzal, nem sikerül levágni. Most ősz van, a 
levelekkel küzdenek és a sárral. Figyelmébe ajánlja, hamarosan tél lesz és havazni fog.  
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Megköszöni Képviselő Úrnak a hihetetlen kreativitását, 
amellyel mindenről ugyanaz jut az eszébe.  
 
Pakusza Zoltán: Sok pozitív dolog hangzott el a hulladékgazdálkodással kapcsolatban. Fontosnak 
tartja elmondani, melyet évek óta komoly hiányosságnak tart, hogy minden lakosnak kötelessége a 
hulladékgazdálkodási szolgáltatás igénybevétele. Vannak a városnak olyan területei – elsősorban 
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külterületek – ahol ez nem történik meg. Tudomása szerint itt a hulladékgazdálkodási cégnek 
kellene utánamenni és megkötnie ezekkel a lakókkal a szerződéseket, valamilyen módon 
ellenőriztetni ezeket, hogy mindenki szabálykövető és jogkövető állampolgár legyen. Ez nem 
mindig így van. Aki jogkövető, az fizet a hulladék elszállításáért, ott meg is történik az elszállítás. 
De, aki a jogon kívül helyezi magát, az csak úgy van. Főleg külterületeken egyre több ilyen lakó van. 
Hangsúlyozza, ez a hulladékgazdálkodási cég feladata lenne. Tudja, ezeken a területen nagyon sok 
minden nehéz. Véleménye szerint ezeken a területen nem lenne szabad lakcímkártyát kiadni. 
Kiemeli, ha az ellenőrzés a cég feladata, akkor ezt a feladatot is el kell látnia.  
 
Szopkó Tibor alpolgármester: Megköszöni Bajusz Gábor képviselőtársának, hogy az iménti 
hozzászólása egyetlen egy szava sem érintette az előterjesztést. Ez nagyon markánsan megerősíti 
néhány hozzászólással ezelőtti aggályát. Dr. Nagy Ákos képviselőtársa által elmondottakra kíván 
reagálni, a Velünk a Város Frakciója Miskolcon beleteszi a magáét a hulladékgazdálkodásba, de 
azért az állam nem teljesen egyértelmű irányokat vet fel, most és az elmúlt években sem. A MOL, 
mint koncesszor – az ezt megelőző években az NKHV létrehozásával – egy gátló tényezőt rakott 
be az állam, a Kormány a hulladékgazdálkodásba. A MOL sem tud még számos részletkérdést az 
üzemeltetésre vonatkozóan, most tárgyalnak a konkrét alvállalkozó jelöltekkel. Ilyen a MIREHU 
is. Fontosnak tartja újból hangsúlyozni, hogy amit a hulladékgazdálkodási területen Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata megtehet, azt meg is teszi. Amennyiben valamilyen problémát 
észlelnek a hulladékgazdálkodási területen, az nem a városnak köszönhető. Még egyszer 
kihangsúlyozza, Bajusz Gábor egyetlen szava sem kapcsolódott az előterjesztéshez.  
 
Deák-Bárdos Mihály: Pakusza képviselőtársához kíván csatlakozni. Az egyéni 
választókerületének jelentős hányada tartozik a külterületekhez. Nagy probléma az illegális 
szemétlerakás. Kettő dologból is adódhat, nincs mindenkivel megkötve a szemétszállítási 
szerződés. Tudomása van olyanról is, hogy megkötött szerződéssel rendelkezőtől hetekig nem 
vitték el a szemetet, különböző okokra hivatkozva. Kéri, az Önkormányzat szólítsa fel a MIREHU-
t, hogy azoktól, akiknek érvényes szerződése van, mindenképpen vigye el az adott időszakban a 
szemetet, mert ebből is kialakulhat az illegális szemétlerakás. Akiknek nincs érvényes szerződése, 
az a szomszéd telekre, vagy közterületre szórja ki a szemetet. Az elmúlt időszakban több ízben 
rendelt a városgazdás képviselői kerete terhére konténereket, melyeket az ott lakók kértek. Akár 
magánterületen, akár önkormányzati területről történő szemétszállításhoz. Vannak olyan területek, 
melyeket a Városgazda Kft. nem tud megközelíteni, mert nem közterület. Többször jelezte Jegyző 
Úrnak is a kérését, hogy tegyenek ki szemét lerakása hatóságilag tilos táblát. Ez még nem történt 
meg, kéri minél hamarabb történjen meg.  
 
Badány Lajos alpolgármester: A felvetett kérdésre válaszolva elmondja, a lakcímkártya kiadás 
gyakorlatából adódóan, elég sok olyan helyre is adnak ki, ami nyilvánvalóan közúton nem 
megközelíthető, viszont a szolgáltatásra a szerződéskötési kötelezettség ezeken a területeken is 
fennáll. Ennek az anomáliának a feloldására a MIREHU-val és a BMH-val közösen igyekeznek 
szelektív hulladékgyűjtő szigetes rendszert kialakítani, ahol zsákos módszerrel sikerül ezt a szemetet 
összegyűjteni. A lakosság ezekre a szigetekre valamilyen módon eljuttatja az általa keletkeztetett 
hulladékot, ahová el tud jutni a MIREHU és el tudja szállítani a szemetet.  
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Megállapítja, hogy nincs több felszólalásra jelentkező 
képviselő, a vitát lezárja a napirend felett.  
Megkéri Osztályvezető Urat, hogy válaszoljon az elhangzottakra. 
 
Dr. Bodnár Tibor: Válaszában elmondja, maga a társulási megállapodás, illetve az önkormányzati 
törvény a társulási beszámoló kapcsán éves beszámolót határoz meg. Azért gondolták úgy az 
előterjesztés előkészítése során, hogy csak szűken szorítkoznak arra, hogy bemutassák, maga a 



20 

Társulás az elmúlt évben milyen döntéseket, milyen gazdálkodási metódusokat követett. Felhívja a 
figyelmet a dr. Nagy Ákos frakcióvezető úr által említett 2030. és 2050. évek tekintetében, hogy a 
hulladékgazdálkodás csak egy szegmense az egésznek. Sokkal komplexebb, összetettebb dolog, 
hogy ezeket a célokat elérjék. Szopkó Tibor alpolgármester úr említette, hogy 2023. júniusától a 
hulladékkoncessziót a MOL veszi át. Ebben a tekintetben is még pici bizonytalanság van, arra 
vonatkozóan, hogyan is fog kialakulni a hulladékgazdálkodásnak a jövőre. Folyamatban vannak 
tárgyalások, folynak a társulási ülések. Ígéretet tesz arra, hogy ha jövő évben is ugyanilyen lesz a 
hulladékgazdálkodás szervezetrendszere és beszámolási kötelezettség lesz továbbiakban is, akkor 
ezekre a kérdésekre ki fognak térni. Pakusza Zoltán képviselő úrnak a hulladékközszolgáltatás 
igénybevételének ellenőrzésével kapcsolatban elmondja, hogy ez egy közszolgáltatás, melynek egyik 
alanya a MIREHU Nonprofit Kft., mint alvállalkozó. A MIREHU-nak és a BMH-nak nincs 
hatósági jogköre, a Rendészet tudja ezt ellenőrizni. Tudomása szerint vannak folyamatos 
ellenőrzések. Hulladékgazdálkodási eljárást indít a jegyző azzal szemben, akinek nincs 
szemétszállítási szerződése. Hulladékgazdálkodási bírsággal is sújtható. Deák-Bárdos Mihály 
képviselő úr felvetésére elmondja, nem nagyon érkezett eddig olyan jelzés, hogy nem teljes mértékű 
a közszolgáltató alvállalkozónak, a MIREHU-nak a rendelkezésre állása. Megvizsgálják a 
problémát. Badány Lajos alpolgármester úr által elmondottakhoz csatlakozik, miszerint 
Lyukóvölgyben és egyéb külterületi részeken elég rosszak a domborzati viszonyok és a nagy 
gépjárművek nem tudnak bejutni mindenhova. Maga a Társulás az elmúlt évben, négy darab 
szatelites gépjárművet vásárolt, mely biztosítja a lehetőséget, hogy kisebb helyekre be tudjon jutni. 
Folyamatban van a gyűjtőszigetek kialakítása. A Polgármesteri Hivatal megrendelte a Városgazda 
Kft.-től a hatóságilag tilos táblákat, a kihelyezés folyamatban van. 30 napon belül tájékoztatják 
Deák-Bárdos Mihály képviselő urat.  
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Ilyen beszámoló bár kötelező, de nem volt még napirenden. 
Az előző időszakban nem volt rendszeresítve, hogy erről a témáról a Közgyűlés tárgyaljon. Örömét 
fejezi ki, hogy most napirendre vették, köszöni a Hivatal munkatársainak a közreműködést.  
 
 
 
Meghívó szerinti 5. napirend: Javaslat a Közgyűlés utólagos tájékoztatására a 

halaszthatatlan önkormányzati ügyekben meghozott 
polgármesteri döntésekről 

 
Varga Andrea Klára alpolgármester: A napirend ismertetésére felkéri ismét dr. Bodnár Tibor 
osztályvezető urat. 
 
Dr. Bodnár Tibor: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény és az Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzata lehetőséget biztosít arra, hogy a polgármester két ülés között 
halaszthatatlan önkormányzati ügyekben hozzon döntést, és erről utólagosan tájékoztassa a 
Képviselő-testületet. Az elmúlt időszakban három ilyen döntés született. Az első a Bursa Hungarica 
ösztöndíj 2023. évi pályázathoz történő csatlakozáshoz a pályázati kiírás elfogadása. Ezen kívül volt 
döntés a házi gyermekorvosi és házi orvosi szolgáltatókkal kötött ellátási szerződések módosítása 
tárgyában. Volt továbbá egy vagyonjogi döntés, amely a 4841/5 helyrajzi számú ingatlanra 
vonatkozó ráépítés és földhasználati jogot biztosító megállapodás megkötése tárgyában hozott 
Polgármester Úr. 
 
Varga Andrea alpolgármester: Megköszöni a tájékoztatást, az előterjesztést véleményező 
bizottságok álláspontjának ismertetését kéri.  
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Bizottsági vélemények: 

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

• Pénzügyi Bizottság: támogatta a határozati javaslatot. 

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

 
Varga Andrea alpolgármester: Megköszöni az elhangzottakat és a napirend felett a vitát 
megnyitja. 
 
A vitában hozzászóló: 
 
Dr. Kovács László: A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázattal kapcsolatosan szeretne néhány 
gondolatot megfogalmazni, illetve kérdést feltenni. Ez az ösztöndíj pályázat a Kulturális és 
Innovációs Minisztérium ösztöndíj pályázata, a felsőoktatásban résztvevő vagy oda készülő, utolsó 
éves középiskolásoknak, felvételizőknek van kiírva. Szociális alapon adható támogatás, mely 
háromlábon áll, a megyei önkormányzat, a települési önkormányzat, illetve a felsőoktatási 
intézmény lehet az, ami ebbe bekapcsolódik. Az elmúlt évben, az Egészségügyi Bizottság ülésén, 
de a Közgyűlés nyilvános ülésén is beszéltek arról, hogy az előző évben a sikeresen pályázóknak a 
köre rendkívül kicsi volt, talán 10 fő alatt volt ez a szám. Akkor beszélgettek arról, hogy mi lehet 
ennek az oka. A mostani kiírásban az szerepel, hogy 130+20 fő, tehát az „A” típusú pályázatnál, 
amikor már a felsőoktatásban tanulók pályáznak 130, akik végzős középiskolások vagy gimnazisták, 
illetve felvételizők, ott 20 főre vonatkozik. Ez 5 ezer forint per havi támogatást nyújt. Ha mind a 
150 helyre sikeres pályázat érkezne, tíz hónapot jelent egy évben, a „B” típusúnál 3x10 hónapra 
járhat ez a típusú támogatási forma. Ez 750 ezer forint havonta, ami 10 hónapra 7,5 millió forint. 
Frakciója felvetette, tanácsolta javaslatként a tovább gondolását annak az elmúlt évben az 
Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottság ülésén, hogy mi van akkor, ha ezt az 
amúgy kvázi jelentéktelen havi 5 ezer forintot úgy tágítanák, hogy a pályázók köre nem meríti ki a 
sikeres pályázók körét, akkor többet kapjanak. Az előttük lévő előterjesztés úgy szól most, illetve 
ami már utólagos jóváhagyásra van előttük, hiszen Polgármester Úr által alá lett írva, miszerint 
abban az esetben, ha nem meríti ki, akkor lehetőség van arra, hogy a pályázati keret rendelkezésre 
állásáig bővítsék az egy főre jutó támogatás összegét. Azt viszont nem látja, hogy nevesítenék, hogy 
milyen formában, kinek a döntése alapján, meddig mennek el. Nem látja azt benne, hogy milyen 
formában történik a döntés abban az esetben, ha mint például csak tízen pályáznak, mint tavaly, a 
7,5 millió forint keretösszeg rendelkezésre áll. Ki és hogyan dönti ezt el? Egy sajtóhibára szeretné 
felhívni a figyelmet. Amikor a pályázati önellenőrzés lehetőségét írják, akkor valószínűleg benne 
maradt, hogy a Petőfi utcai irodában lehet jelentkezni, az viszont bezárt vagy bezárás alatt van. 
Kérdése, hogy mi akkor a pontos helyszín az önellenőrzésre.  
 
Varga Andrea alpolgármester: Megállapítja, hogy nincs több felszólalásra jelentkező, a vitát 
lezárja. A feltett kérdés megválaszolására megadja a szót dr. Szekanecz Noémi osztályvezető 
asszonynak. 
 
Dr. Szekanecz Noémi: A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 2023-as fordulójához történő 
csatlakozásról azért született polgármesteri döntés, mert a pályázati kiírás olyan szoros határidőket 
tartalmazott, hogy a Közgyűlésnek már nem lett volna erre ideje, hogy ehhez a pályázathoz történő 
csatlakozási szándékát kinyilvánítsa. Az idei évben 17 érvényes pályázat érkezett be, és egy, a tavalyi 
évről folyamatosan pályázati juttatásban részesülő „B” típusú pályázónak kellett a jogosultsági 
feltételét felülvizsgálni. Valóban olyan polgármesteri döntés született, hogy amennyiben a keret 
lehetővé teszi, akkor lehessen növelni az egy pályázónak juttatható támogatási összeget, azonban a 
költségvetési soron jelenleg ennek az egy „B” típusú pályázónak az 5 hónapra járó 25 ezer forint 
összege szerepel. Ezt kell még korrekcióban a 17 fő érvényesen pályázónak az összegével 
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kiegészíteni. Az a vezetői döntés született, hogy az Önkormányzat jelen költségvetési helyzete nem 
teszi lehetővé azt, hogy az 5 ezer forint összegnél magasabb havi összegben részesüljenek ezek a 
pályázók.  
 
Varga Andrea alpolgármester: Megköszöni Osztályvezető Asszonynak a választ.  
A sürgősségi napirendek tárgyalására térnek rá. 
 
 
1. sürgősségi napirend: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti 

Tervének és Építési Szabályzatának módosítására 
 
Varga Andrea alpolgármester: A napirend ismertetésére felkéri Szunyogh László főépítész urat. 
 
Szunyogh László: A Közgyűlés korábbi ülésén megszavazta, hogy településrendezési szerződés 
keretében megvizsgálja, hogy módosítsa-e a Szabályozási Tervet az adott területre. Ez az eljárás 
végigfutott, az állami főépítész a záró szakvéleményét megadta. Innentől kezdve a Közgyűlés dönti 
el, hogy ezt a módosítást megszavazza-e vagy sem. 
 
Varga Andrea alpolgármester: Megköszöni a tájékoztatást, az előterjesztést véleményező 
bizottságok álláspontjának ismertetését kéri.  
 
Bizottsági vélemények: 

• Jogi és Ügyrendi Bizottság: nem támogatta sem a rendeletalkotást, sem a határozati 
javaslatot. 

 
Varga Andrea alpolgármester: Megköszöni az elhangzottakat és a napirend felett a vitát 
megnyitja. 
 
A vitában hozzászóló: 
 
Varga Andrea alpolgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatosan néhány gondolatot szeretne 
megosztani a Közgyűléssel. A napirendben tárgyalt MÉSZ módosítást nem egyszerűen, mint 
technikai kérdést kell tárgyalni a mai Közgyűlésnek, hanem, mint a város életét és jövőjét is 
meghatározó kérdésként, egyfajta értékválasztásként. Az Európai Unió célja, ahogy azt dr. Nagy 
Ákos frakcióvezető úr már egy korábbi előterjesztés kapcsán említette, hogy 2050-ig elérje a 
klímasemleges állapotot, ezért hirdette meg a 100 klímasemleges város missziót, melyre Miskolc 
sikeresen pályázott. A misszióban résztvevő 100 város feladata, hogy ebben élen járva kísérleti és 
innovációs központként jó gyakorlatokkal szolgáljon, és törekedjen arra, hogy 2030-ig elérje a 
klímasemlegességet, majd ezt a tudást tovább adja a többi város számára. Ez a misszió az Európai 
Unióban 2021-ben öt misszióval került meghirdetésre. Olyan fontos kérdésekről beszélnek, mint a 
rák betegség megelőzése, az egészséges talaj, a vizek megőrzése, a klíma adaptáció, illetve a 100 
klímasemleges és okos város, amikben Miskolc eredményesen pályázott. Folyamatosan, jelenleg is 
zajlik az előkészítése a klímaszerződés megkötésének, amelyet az Európai Bizottsággal egyfajta 
társadalmi szerződés alapján Miskolc város lakosságával, illetve a közgyűlési döntés 
felhatalmazásával kell majd megkötni. Azonban mielőtt ez a szerződés megkötődik, nagyon fontos, 
hogy tudatosak legyenek már most is az előkészítések során. Miután Miskolc megkapja majd ezt a 
bizonyos klímasemleges település címkét, amennyiben a szerződést megkötik, akkor különböző 
jövőbeli pályázatoknál ez jelentős előnyt jelent, és egy nagyon erős elköteleződést a város részéről. 
Mindez egy nagyon komoly elköteleződést jelent a várostól, a mindenkori városvezetéstől, a város 
lakosságától és egy egészséges, élhető, környezettudatos fejlődés irányába kell, hogy haladjanak. Ez 
az elköteleződés természetesen időnként lemondással fog járni, illetve a hosszú távú érdekek 
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mentén történő gondolkodást kívánja meg a várostól. A jelenlegi MÉSZ előterjesztés kapcsán erre 
szeretné felhívni a figyelmet. Az ingatlan zavaró hatású ipari, gazdasági zónába történő átsorolásával 
lehetőség nyílik a környezetre jelentősen kedvezőtlen hatást gyakorló, különlegesen veszélyes, 
bűzös vagy nagy zajjal járó tevékenységet is majdan a jövőben megvalósítani ezen a területen. 
Azonban ez csak egy lehetőség nyilvánvalóan, hiszen a jelenlegi beruházásnál nem ismertek ilyen 
szándékok. Azt kell, hogy lássák, valós veszélyt rejt az övezeti átsorolás, és esetleges további 
veszélyes üzem létesítésének megtárgyalása során. Tisztelettel kéri a Közgyűlést, hogy mindezeket 
vegye figyelembe és annak megfelelően hozzon döntést a módosításról. Azt gondolja, hogy ez a 
város jövője szempontjából egy jelentős kérdés. Az a terület a Sajó közelében, egy viszonylag sűrűn 
lakott területen van, ezért azt javasolja, hogy mindenképpen mérlegelje a Közgyűlés.  
 
Dr. Nagy Ákos: Alpolgármester Asszonnyal ma már másodszor értenek egyet valamiben, ami 
szerinte nagyon jó, de szeretné elmondani, hogy azokat a körülményeket is szükséges mérlegelni, 
amit elmondott Alpolgármester Asszony. Korábban is, az ilyen típusú előterjesztésnél, de 
konkrétan ennek az előzményi előterjesztésénél is elmondták azt, hogy minden ilyen előterjesztés 
ahhoz visz közelebb, hogy egy ilyen jellegű beruházástól ne tudjanak visszafordulni. Ha megtesznek 
egy lépést, akkor innentől már nem lesz visszaút. Még mindig nem látják azt, hogy közvetlenül a 
környezetre, a közelben lévő lakott területre, a Sajóra ennek milyen hatása lesz. Az az 
előterjesztésből kiderül, azon túlmenően, hogy van egy szakmai, építészeti része az anyagnak, de az 
is alapvetően kiderül, hogy a pénzügyi része, vagy hogy itt mit fognak termelni, előállítani, az egy 
nagyon jól menedzselt rész. Ilyenkor, a környezetvédelmi kérdéseknél mindig kétféle keretrendszert 
kellene figyelembe venniük. Egy gazdasági keretrendszert, ez az a kérdés, hogy ki fogja megvenni 
az árut, amit termelnek etikusan vagy nem etikusan, és egy általános keretrendszer, ahova a 
miskolciak érdekét be kellene pakolni. Frakciója jelen előterjesztés kapcsán azt nem látja, hogy a 
miskolciak érdeke és a beruházó érdeke hol találkozik. Attól tart, hogy minden egyes ilyen jellegű 
lépéssel valami visszafordíthatatlant fognak támogatni.  
 
Barta Gábor: Áttanulmányozta ezt az előterjesztést, és az előtte szólókkal tud csak 100%-osan 
egyetérteni, amit ki is fejtene néhány mondatban. A húskombinát területén etil-acetát gyártó üzem 
építését tervezik, és bár a vegyi üzem létesítéséhez szükséges engedélyek megadásához az érintett 
hivatalok szakmai akadályt nem találtak, mégis több szempontból aggályosnak találja ennek a 
létesítménynek a megvalósulását. Az etil-acetát egy fermentációs erjedésű folyamatból keletkező, 
meglehetősen rossz szagú anyag. A borászok ismerik, mert ha egyszer belekerült a borba, azt soha 
nem lehet belőle kivenni, az élvezeti értékét 100%-osan lebontja, viszont nem feltétlenül mérgező 
kisebb mennyiségben. Aggálya a környezetszennyezés és károsítás lehetősége. Ugyan nem minősül 
nagyon mérgező vegyületnek ez az etil-acetát, de az előállításhoz szükséges vegyi anyagok 
technológiától függően azonban igen. Információi szerint kénsavat és káliumfoszfátot szeretnének 
ehhez használni. Ezeket szállítani, tárolni kell. Egy zárt gyárterületen belül megvan a lehetősége 
annak, hogy ezek a levegőbe jussanak, és akkor már nem is beszélt arról, mi van akkor, ha baleset 
történik. Ez ne legyen természetesen! Másik aggálya a három darab 30 méteres lepárlótorony, ami 
miatt a Településszerkezeti Tervet, és magát a MÉSZ-t kellene módosítaniuk, hiszen most ezt 
tárgyalják. A terület jelenlegi besorolása GE, azaz egyéb ipari gazdasági zóna. Ez nem teszi lehetővé, 
hogy veszélyes technológiák betelepüljenek, ahogy Alpolgármester Asszony is mondta. Azonban 
az ilyen jellegű vegyi üzemeket csak GIP, azaz zavaró hatású ipari gazdasági zónában lehet 
elhelyezni, jelen szabályozás szerint. A több, mint 30 méter magasságú építményeket takaró 
fásítással lehetne a tájképbe beilleszteni, ahogy arra a Bükki Nemzeti Park tanulmánya is rámutat, 
mindannyian tudják, hogy hosszú idő, amíg egy újtelepítésű erdősáv eléri, ha egyáltalán eléri ezt a 
takarást, addig pedig lehet nézegetni a tornyokat. Végül, és nem utolsósorban problémának látja a 
lepárlási technológiával járó szaghatást. Aki járt már pálinkafőzőben, vagy csak a közelében, az 
tudja, hogy nem éppen kellemes az illat a környékén. Ezt képzeljék el százszoros szorzóval, 
tekintettel arra, hogy a megépülő üzem napi 40 tonna, azaz 13.200 tonna/éves kapacitást célzott 
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meg. A széljárástól függően a környező települések, beleértve Miskolc belvárosát is, biztos abban, 
hogy érintett lesz a szagterhelésben. A fentiekre tekintettel, egyetértve az előtte szólókkal, nem 
javasolja a gyárnak a megépítését.  
 
Pakusza Zoltán: Azt gondolja az önmagában, hogy át kell minősíteni a területet, az jelzi azt, hogy 
itt komoly aggályok vannak. Maximálisan egyet tud érteni az előtte szólókkal, nem fogja támogatni 
az előterjesztést.  
 
Szopkó Tibor alpolgármester: Örül annak, hogy egyetértenek, valóban már sokadik alkalommal. 
Szerinte ez is olyan előterjesztés lesz, amely kapcsán hasonlóan szavaznak majd. Szeretné 
megerősíteni a televízió közvetítést figyelemmel kísérők számára azt, hogy a vegyi üzem telepítését 
Miskolc Közgyűlése nagy valószínűséggel nem fogja támogatni a volt Húskombinát területén. 
 
Varga Andrea alpolgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólásra jelentkező, a vitát 
lezárja. Megköszöni képviselőtársainak ezt a nagyon korrekt és Miskolc érdekeit képviselő 
hozzászólás sorozatot.  
 
 
2. sürgősségi napirend: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere által a 

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

 
Varga Andrea alpolgármester: A napirend ismertetésére felkéri Korózs András ügyvezető 
igazgató urat. 
 
Korózs András: Röviden összefoglalva elmondja, hogy egy technikai jellegű módosítás lenne a 
hivatkozott rendeletben, az eljárásrendet módosítanák. Ennek megfelelően ugyanúgy a MIHŐ 
szervezné továbbra is ezeket az energia beszerzési eljárásokat, csak kihagynának egy lépcsőfokot, 
tehát utólag kellene mindig a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottságot tájékoztatniuk az 
eredményről, előzetesen nem kellene a mennyiségeket, illetve az eljárás módszertanát velük 
egyeztetni. Úgy véli, ez érthető abból a szempontból, hogy most az energiapiaci helyzet alapján 
látható, hogy időnként napokat kell nyerniük. Elmondja, most van folyamatban az önkormányzati 
intézmények villamosenergia közbeszerzése a KEF-nél, és december 1-ig be kell jelenteni a 
szolgáltatónál, hogy melyik az új kereskedő. 
 
Varga Andrea alpolgármester: Megköszöni a tájékoztatást Igazgató Úrnak.  
A napirend felett megnyitja a vitát, megállapítja, hogy nincs felszólalásra jelentkező képviselő, így a 
vitát lezárja.  
 
A nyílt ülés napirendjének végére értek, zárt ülést rendel el.  
 
Kéri, hogy akik nem a következő napirend kapcsán vannak jelen, hagyják el az üléstermet. 
 

- A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.  
A nyílt ülés 11 óra 20 perckor folytatódik. – 

 
 
Varga Andrea alpolgármester: Az ülés napirendjéről történő szavazás következik.  
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Meghívó szerinti 1. napirend: Javaslat a Miskolc, Kerpely Antal u. 1-3. szám alatt található 
Vasgyári Rendelőintézetre vonatkozó jogviszonyok 
módosítása tárgyában 

 
Varga Andrea alpolgármester: Egy határozati javaslatról szükséges dönteniük. 

 
 
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 23 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot és meghozta a  

 
 

145/2022. (XI.24.) számú határozatot 
 

Tárgy:  a Miskolc, Kerpely Antal u. 1-3. szám alatt található Vasgyári Rendelőintézetre 
vonatkozó jogviszonyok módosítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc, 
Kerpely Antal u. 1-3. szám alatt található Vasgyári Rendelőintézetre vonatkozó 
jogviszonyok módosítása tárgyában” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat vagyonáról és 
vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendeletének 12.§ (10) 
bekezdése alapján akként dönt, hogy a Magyar Állam kizárólagos tulajdonát képező Miskolc, 
23431/3 hrsz.-ú, természetben a Miskolc, Kerpely Antal u. 1-3. szám alatt található, kivett 
orvosi rendelő megnevezésű, 2863 m2 nagyságú ingatlan (a továbbiakban: Vasgyári 
Rendelőintézet) vonatkozásában az Önkormányzat és a B-A-Z. Megyei Központi Kórház és 
Egyetemi Oktatókórház között 2021. január 1. napjától fennálló térítésmentes használati 
megállapodás hatályát a felek a TOP-6.6.1-16-MI1-2021-00013 azonosító számú „Miskolc, 
Kórház utca 1. szám alatti épületek infrastrukturális fejlesztése” megnevezésű projekt kapcsán 
az ott kialakításra kerülő orvosi rendelők végleges használatba vételi engedélyének 
kézhezvételét követő 30. napban határozzák meg. 
 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 
törvény 11.§ (13) bekezdése alapján továbbá akként dönt, hogy a Vasgyári Rendelőintézet 
vonatkozásában az Önkormányzat és a Miskolci Egészségfejlesztési Intézet között 2021. 
január 1. napjától fennálló üzemeltetési megállapodás hatályát a felek a TOP-6.6.1-16-MI1-
2021-00013 azonosító számú „Miskolc, Kórház utca 1. szám alatti épületek infrastrukturális 
fejlesztése” megnevezésű projekt kapcsán az ott kialakításra kerülő orvosi rendelők végleges 
használatba vételi engedélyének kézhezvételét követő 30. napban határozzák meg. 
 

3. Az 1. és 2. pontokban meghatározott ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában 
meghatározott egészségügyi alapellátási közfeladatainak ellátása érdekében kívánja 
térítésmentesen a továbbiakban is használni, és a Miskolci Egészségfejlesztési Intézettel az 
üzemeltetési jogviszonyt folytatni. 
 

4. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. és 2. pontokban meghatározott 
módosító megállapodások megkötése során teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi 
nyilatkozatot megtegyen. 
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5. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. és 2. pontokban meghatározott 
módosító megállapodásokat aláírja. 

 
Felelős:                            Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő: Az 1-3. pontok tekintetében azonnal, a 4-5. pontok 

tekintetében 2022. december 31.  
 
 
Meghívó szerinti 2. napirend: Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és 

személyes gondoskodást nyújtó szociális feladatokat ellátó 
szervezetek között történő ellátási szerződések megkötésére 

 
Varga Andrea alpolgármester: Egy határozati javaslatról kell dönteniük, melyhez módosító 
indítvány került benyújtásra. Kéri, elsőként erről szavazzanak. 
 

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 23 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadta a módosító indítványt. 

 
Varga Andrea alpolgármester: Most a határozati javaslatról szükséges dönteniük, figyelemmel 
a módosító indítvány kapcsán meghozott döntésre.  

 
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 22 igen, 1 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot és meghozta a  

 
146/2022. (XI.24.) számú határozatot 

 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és személyes gondoskodást nyújtó 

szociális feladatokat ellátó szervezetek között történő ellátási szerződések 
megkötése 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzata és személyes gondoskodást nyújtó szociális 
feladatokat ellátó szervezetek között történő ellátási szerződések megkötésére” című 
előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 120. §-ában és 122. §-ában foglaltak alapján jelen határozat 1-12. 
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és 
személyes gondoskodást nyújtó szociális feladotokat ellátó szervezetek között történő ellátási 
szerződések megkötését, és ezzel egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert jelen határozat 1-12. 
melléklete szerinti ellátási szerződések aláírására. 
 
Felelős:      Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Szociális és Köznevelési Osztály 
Határidő:    2022. december 31. 

 
/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
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Meghívó szerinti 3. napirend: Javaslat a Közgyűlés Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, 
Ifjúsági és Sport Bizottsága személyi összetételével 
kapcsolatos döntés meghozatalára 

 
Varga Andrea alpolgármester: Egy határozati javaslatról szükséges dönteniük. 

 
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 22 igen, 0 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot és meghozta a  

 
147/2022. (XI.24.) számú határozatot 

 
Tárgy:  a Közgyűlés Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság személyi 

összetételével kapcsolatos döntés meghozatala 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Közgyűlés 
Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság személyi összetételével 
kapcsolatos döntés meghozatalára” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2022. november 24. napjától Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és 
Sport Bizottságának Hegedűs Andrea lemondásával megüresedett képviselő bizottsági helyére 
Barta Gábor képviselő tagot megválasztja. 
 

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

 
 
Meghívó szerinti 4. napirend: Javaslat a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás 2022. évi munkájáról szóló 
beszámoló elfogadására 

 
Varga Andrea alpolgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozati javaslatról szükséges 
dönteniük. 

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 15 igen, 7 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot és meghozta a  

 
148/2022. (XI.24.) számú határozatot 

 
Tárgy:  A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2022. 

évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci 
Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2022. évi munkájáról szóló 
beszámoló elfogadására” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése – a határozat melléklete szerint – 
elfogadja a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2022. évi 
munkájáról szóló beszámolót. 
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Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Igazgatási Osztály 
Határidő:   azonnal 

 
/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 
 
Meghívó szerinti 5. napirend: Javaslat a Közgyűlés utólagos tájékoztatására a 

halaszthatatlan önkormányzati ügyekben meghozott 
polgármesteri döntésekről 

 
Varga Andrea alpolgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozati javaslatról szükséges 
dönteniük. 

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 15 igen, 8 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot és meghozta a  

 
149/2022. (XI.24.) számú határozatot 

 
Tárgy:  A Közgyűlés utólagos tájékoztatása a halaszthatatlan önkormányzati ügyekben 

meghozott polgármesteri döntésekről 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Közgyűlés 
utólagos tájékoztatására a halaszthatatlan önkormányzati ügyekben meghozott 
polgármesteri döntésekről” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 60. §-ban foglaltak 
alapján, tudomásul veszi az utólagos tájékoztatást a Közgyűlés két ülése közötti időszakban a 
halaszthatatlan önkormányzati ügyekben meghozott, a jelen határozat 1-3. számú mellékletét 
képező polgármesteri határozatok vonatkozásában. 
 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Igazgatási Osztály 
Határidő:   azonnal 
 

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

Tervének és Építési Szabályzatának módosítására 
 
Varga Andrea alpolgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelettervezetről és egy 
határozati javaslatról szükséges dönteniük. Elsőként a határozati javaslatról döntenek. 
 

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 0 igen, 22 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elutasította az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot és meghozta a  
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150/2022. (XI.24.) számú határozatot 
 

Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének módosítása, a 
Miskolc, 11062/2 hrsz.-ú ingatlan területére. 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a ,,Javaslat Miskolc 
Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének és Építési Szabályzatának 
módosítására” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése akként dönt, hogy az alábbiak 
szerinti határozati javaslatot nem fogadja el: 
 

„Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése – a jelen határozat 1. melléklete 
szerinti tartalommal – jóváhagyja Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
IV-75/16.321-2/2007. számú határozatával elfogadott Településszerkezeti Tervének 
módosítását. 
 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Főépítész 
Közreműködik: Városfejlesztési Főosztály 
Határidő: Azonnal” 

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Főépítész 
Határidő: Azonnal 
 
 
Varga Andrea alpolgármester: A rendelettervezetről való döntés következik, melyhez minősített 
többség szükséges. 

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 0 igen, 23 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett nem fogadta el az előterjesztés szerinti 
rendelettervezetet. 

 
 
2. sürgősségi napirend:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere által a 

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

 
Varga Andrea alpolgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozati javaslatról szükséges 
dönteniük.  

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 16 igen, 7 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot és meghozta a  

 
151/2022. (XI.24.) számú határozatot 

 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere által a Közgyűlés feladat- és 

hatáskörében eljárva hozott 66/2020. (VI.17.) sz. határozat módosítása 
  

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc 
Megyei Jogú Város Polgármestere által a Közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva hozott 
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66/2020. (VI.17.) sz. határozat módosítására” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot 
hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere által a Közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva hozott 
– a Közgyűlés 55/2022. (V.26.) határozatával módosított – 66/2020. (VI.17.) határozat 1. és 3. 
pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 

„1. A MIHŐ Kft. a földgáz beszerzés során minden évben (október 01. 06:00 órától a következő 
év október 01. 06:00 óráig) az aktuális gázévre vonatkozóan koordinálja az önkormányzati 
gazdálkodó szervezetek és intézmények, illetve a Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatainak 
földgáz beszerzését.  

 A vállalkozási díj mértéke az adott egységek beszerzendő földgáz mennyiségére vonatkozóan 
1 Ft/m3 + ÁFA. 

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

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

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

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

- Miskolc Megyei Jogú Város közvilágításának villamos energia beszerzésében szakmai 
segítségnyújtás igénylése esetén a beszerzendő villamos energia mennyiségre vonatkozóan 0,03 
Ft/kWh + ÁFA. 
A MIHŐ Kft. a beszerzést követő 90 napon belül, legkésőbb március 31-ig részletes 
tájékoztatást ad Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága részére az önkormányzati gazdálkodó 
szervezetek és intézmények által lefolytatott a csoportos villamos energia beszerzés 
tapasztalatairól, a beszerzés költségéről és a várható megtakarítás összegéről. 
 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   MIHŐ Kft.  
Végrehajtást felügyelő osztály:  Városfejlesztési Főosztály 
Határidő:  beszerzés tekintetében minden év december 31.  
  beszámoló tekintetében minden év március 31.”  
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Varga Andrea alpolgármester: A szavazás végére értek, a napirendi pontokat nem érintő 
közérdekű bejelentések következnek. Felszólalásra jelentkező képviselőknek adja meg a szót.  

 
Felszólalók: 

 
Dr. Nagy Ákos: Nagy örömükre szolgált, hogy Miskolcon létrejött a Turisztikai Kerekasztal, és 
ketten képviselik Tapolcát, ami a Barlangfürdő kapcsán érintve volt, Gazdusné Pankucsi Katalin 
képviselő asszonnyal. Megkeresték Polgármester Urat a Turisztikai Kerekasztal kapcsán, hogy 
miután az ott élő vállalkozók és az ott élők sorsa nagyban függ a Barlangfürdőtől, ezért szeretnék 
ebben a kerekasztalban részt venni. Polgármester Úr arról tájékoztatta őket november 8-án, hogy 
a Kereskedelmi és Iparkamara kifejezett kérése volt, hogy politikamentes fórumként működjön ez 
a testület. Megkeresték Bihall elnök urat, aki elmondta, hogy semmiféle ilyen kérése nem volt a 
testület összetételével kapcsolatban. Írásban várják a választ arra, hogy ki nem mond igazat a 
történetben. Másrészről kérdése, hogy Tapolca képviselőjeként, nem kizárva a többi képviselőt 
sem, aki érintve van a turisztika kapcsán, részt vehetnek-e a kerekasztal ülésén.  
Soós Attila képviselőtársával megkeresték Polgármester és Jegyző Urakat azzal kapcsolatban, hogy 
jelenleg van-e az Önkormányzatnak 60 napon túli, egyébként nem vitatott tartozása külső szállítók 
felé, tehát a klasszikus számlatartozás. Erre azt szeretnék kérni, hogy határidőben derüljön már 
fény, és válaszoljon az Önkormányzat. 
Választókerületéhez kapcsolódóan elmondja, hogy több héttel ezelőtt négy utca vonatkozásában 
adott le olyan jellegű kérést, hogy azoknak a zúzalékolása, illetve részben aszfaltozása történjen 
meg. Elmondja, hogy most szombaton bezárnak az aszfaltkeverő üzemek, több hete nem történt 
ebben a kérdéskörben semmi, annak ellenére, hogy a helyieknek kellene valamit válaszolni. Eddig 
is csak azt tudta mondani, hogy Jegyző Úrnak írt kérést. Amennyiben a képviselői alap sem 
használható fel, akkor kéri, hogy jelezzék, mert ezt a saját választóiknak is mondaniuk kell, 
hangsúlyozva azt, hogy mind a négy utca tekintetében rendelkezésre áll a képviselői alapjában az az 
összeg, amivel ezek a felújítások megkezdhetőek. Nem tudják, hogy mi az akadálya, de tisztázzák 
ezt.  
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Természetesen írásban válaszolnak minden kérdésre, de 
Szopkó Tibor alpolgármester úr, mint a Turisztikai Kerekasztal elnöke az első kérdésre reagál, 
megadja neki a szót.  
 
Szopkó Tibor alpolgármester: A Turisztikai Kerekasztal elnökeként tájékoztatja Képviselő Urat, 
miszerint ő is úgy tudta, hogy a BOKIK kérése volt, hogy ez kifejezetten politikamentes legyen. 
Az, hogy ez Elnök Úr szájából hangzott-e vagy más módon jött, az más kérdés. Annyit szeretne 
még elmondani ezzel összefüggésben, hogy négy turisztikai desztináció van Miskolcon, nemcsak 
Tapolca. Ahogy számolták, az egyéni körzetek legalább felét érinti valamilyen típusú turisztikai 
desztináció, tehát a Közgyűlés felét meg kellett volna hívni. Az operativitás érdekében azt javasolta, 
hogy ne csak a BOKIK kérésének megfelelően, hanem annak érdekében, hogy a vállalkozók 
legyenek túlsúlyban, ne duplikáljanak egy fél közgyűlést. Majd pontosan körbejárják, hogyan is 
érkezhetett ez a kérés hozzájuk, amire ő is emlékszik. 
 
Deák-Bárdos Mihály: Október végén kapott egy drámai hangvételű levelet Béres Attila igazgató 
úrtól, aki támogatást kért a színház nehéz anyagi helyzete miatt. Úgy érzi, hogy neki ezt kötelessége 
támogatni. Egyrészt azért, mert a sportolói múltja miatt a sport is az egyetemes kultúra része, 
akárcsak a színház. Hangsúlyozza, mindenképpen szeretné támogatni. A képviselői alapja terhére 
felajánlott 500 ezer forintot a színház javára, de hogy ne legyen belőle probléma, nem az alapítvány 
javára ajánlotta fel, hanem magának a színháznak, amit működésre tudnak fordítani. A Köznevelési 
és Kulturális Bizottságon felvetette Bazin elnök úrnak ez a kérést, aki azzal hárított, hogy kérdezze 
meg Szilágyi Kornéltól, hogy van-e lehetőség arra, hogy ezt az összeget kifizessék a képviselői alapja 
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terhére a színháznak. Kérdése, van-e lehetőség arra, hogy ezt a képviselői alapot megkapja a 
színház. Hangsúlyozza, nemcsak a maga nevében kérdezi, hanem Barta Gábor képviselőtársa 
nevében is, aki szintén felajánlott összeget. Kíváncsi lenne arra is, hogy a Velünk a Város Frakció 
képviselői közül ki ajánlott fel a színháznak a saját képviselői alapjából. 
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Megköszöni mind a felszólalást, mind azt, hogy gondoltak 
a színházra. Szeretné jelezni, hogy a Velünk a Város Frakció jelentős támogatást adott, sőt, 
túlnyomó többsége a magánvagyonából ajánlotta fel a megfelelő összegeket. Úgy lett tájékoztatva, 
hogy természetesen lehetőség van arra, hogy a képviselői keret terhére ezek a támogatások 
megérkezzenek a színházhoz. Megköszöni a segítséget. Igazgató Úr arról tájékoztatta, hogy nagyon 
nagy a lakosság összefogása ebben a témában, és közel 10 millió forint érkezett meg eddig a 
különböző felajánlásokból, így arra mindenképpen van már jelentős remény, hogy 2023. 
januárjában lesznek előadások úgy, hogy azok a lehető legracionálisabban legyen előkészítve.  
 
Szilágyi Szabolcs: Megköszöni a Demokratikus Koalíciónak a befogadást, munkájával igyekszik 
megszolgálni ezt a bizalmat és ezt a barátságot. 
Örül annak is, hogy a FIDESZ-KDNP Frakciónak sikerült végig ülni egy Közgyűlést. Az előzőn 
felálltak menetközben és itt hagyták a Képviselő-testületet, az azelőttire pedig el sem jöttek egészen 
egyszerűen. A jogi lehetőségét megvizsgálná, hogy ilyenkor egyáltalán jár-e nekik havi fizetés.  
Választókerületét érintő kérdésekben is szeretett volna szót kérni. Ahogy a város más részein, így 
náluk is a levél takarítás hagy némi kívánnivalót maga után. A Felsőruzsin körút 33. környékén 
kérték a lakók, hogy mielőbb történjen meg az utca takarítása, illetve a Sályi István utcán szintén 
ilyen jellegű probléma van. Szeretné kérni a Városgazdától, hogy mihamarabb próbálják meg 
orvosolni.  
Kátyúzással is vannak gondok, szintén a Sályi István utcán, illetve a Felsőruzsin körút 23. számnál. 
Ebben a kérdésben szeretné jelezni a Városgazdának, hogy még mielőbb a rossz idő teljes 
mértékben beáll, az utak legyenek kijavítva. 
A reggel érkezett hozzá egy lakosság megkeresés, hogy a Sályi utca szelektív hulladéktárolója 
megtelt, szeretné, hogy az is legyen kiürítve.  
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Jó munkát kívánnak a Demokratikus Koalíció 
Frakciócsoportnak. 
 
Szarka Dénes: Gratulál a Demokratikus Koalíció Frakciócsoportjának a megalakulásához, 
szeretné visszamenőleg kifejezni a köszönetét azoknak a párttagoknak, szimpatizánsoknak, 
aktivistáknak, civileknek, akik az országgyűlési választási kampányt végig dolgozták idén tavasszal.  
Örömmel jelenti be, hogy november 30-án újra diákpolgármestert választanak a miskolci diákok. 
A Miskolci Diákönkormányzat tagiskolái választanak majd maguk közül diákpolgármestert, akit 
reméli, hogy majd a decemberi Közgyűlésen üdvözölhetnek és meghallgathatnak.  
Választókerületét érintően örömmel közli, hogy a nehéz helyzet ellenére adventi koszorú kerül 
kihelyezésre az Avas Városközpontban. Köszönet illeti a Városgazda munkatársait ezért. Az 
adventi vasárnapokat követő hétfőnként, egyrészt, hogy a központi ünnepségekkel, másrészt 
mindenkinek a családi gyertyagyújtásával ne ütközzön, ezért hétfőnként 16.00 órától gyújtják meg 
minden Advent után a koszorún a gyertyákat. Mindenkit nagy szeretettel várnak. A Hermann Ottó 
Általános Iskola diákjai adnak majd egy rövid kedves műsort. 
Választókerületi alapja terhére megvalósult néhány beruházás. A Szentgyörgy út mentén a lépcsők 
akadálymentesítése, illetve a kereszteződések járdáinak az akadálymentesítése, a Nyíri Dániel 
utcának a legrosszabb állapotban lévő szakaszainak aszfaltozása is megtörtént. Elmondhatja tehát, 
hogy a nehéz helyzet ellenére is igyekeznek néhány beruházással megkönnyíteni a 
választókerületben lakók életét. A munkálatokat szeretné megköszönni egyrészt a Városgazdának, 
másrészt természetesen a Városüzemeltetési Osztálynak. 
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Fodor Zoltán: Egy tájékoztatást szeretne adni, elsősorban az Avas III. ütemében élőknek. Több 
héttel ezelőtt meghibásodott egy 400-as nyomócső, akkor ideiglenesen a vízmű szakemberei 
csökkentették a vízfolyást, mert egy speciális anyagot kellett megrendelni hozzá. Az anyag 
megérkezett, most beszélt Antal Tamás főosztályvezető úrral, aki ígéretet tett arra, hogy a vízmű 
szakemberei legkésőbb szombaton meg fogják csinálni, és ezzel véglegesen elhárul a víznek a 
szabadba való kifolyása. Köszönetet szeretne mondani a vízmű vezetésének és a személyi 
állományának, akik mindent megtettek és megtesznek azért, hogy ez a probléma megoldódjon.  
Tavaly tűzifa osztás volt, de az idén sokkal kevesebb tűzifa áll rendelkezésre, aminek azonban a 
kiosztása meg fog történni. A tavalyi évhez hasonlóan idén is a MESZEGYI fogja végezni. 
Megköszöni Igazgató Úrnak és kéri, hogy azoknak, akik ezzel foglalkoznak, adja át köszönetüket 
Alpolgármester Asszony és a maga nevében is. December 12-17. között vehetik át a miskolciak a 
tűzifát a Városgazda nádasréti telephelyén. Természetesen köszönetet szeretne mondani Igazgató 
Úrnak és a hozzátartozó személyi állománynak, akik ezt a fát összefűrészelték, összevágták, 
betekézték, bezsákolták. Sajnos nincs annyi tűzifa, hogy minden igényt kielégítsenek, de a 
legrászorultabbaknak lesz. El szeretné mondani, hogy egy civil szervezet jelentkezett, aki 15 
köbméter fát fog csak kimondottan a lyukói lakosságnak kiosztani. Megköszöni nekik is.  
Egy parkoló építését kezdte el az Avason, és szeretné megköszönni a Városüzemeltetési 
Osztálynak, valamint a Főépítészi Kabinetnek, akik maximálisan igyekeznek segíteni, hogy még a 
tél beállta előtt a különféle engedélyek, tervek elkészüljenek és a parkoló megépülhessen. Történik 
mindez mindannyiuk legnagyobb örömére, ebben a parkolómentes, illetve nehéz helyzetben. 
Megköszöni mindenkinek még egyszer a segítséget. 
 
Bartha György: Már volt szó az Adventről. Választókerületében, a Kilián-délen is áll már az 
adventi koszorú, melyet szeretne megköszönni a Városgazda dolgozóinak. November 27-én és 
december 9-én római katolikus liturgia szerint lesz a megemlékezés, december 2-án és december 
16-án pedig református liturgia szerint. Természetesen a választókerületben élőket értesíteni fogja 
a közösségi médián keresztül, de itt is tájékoztat, akik figyelik a Közgyűlés munkáját. Most is várnak 
mindenkit mind a négy adventi gyertyagyújtásnál. 
 
Gazdusné Pankucsi Katalin: Két hónappal ezelőtt kért szót a Bükkszentlászlón lévő temetőhöz 
vezető úr miatt. Alpolgármester Úrral meg is tekintették a helyszínt. A helyzet sajnos változatlan, 
többször voltak kint a Városüzemeltetési Osztály kollégáival, kint volt az ÉMÁSZ is. Azt gondolja, 
hogyha felelős városi vezetők ülnek abban a székben, ahol ülnek, akkor azt nem engedik meg, hogy 
az ÉMÁSZ úgy tönkre tegyen egy utat, és ne kérjék számon tőlük, illetve ne kérjék azt, hogy állítsák 
helyre az eredeti állapotot. Az, hogy egy 600 méteres útszakaszon vagy 38 helyen fognak lyukat 
toldozni, foltozni, a csapadékvíz elvezetőt úgy rakják oda az út szélére, hogy közé folyik a víz, és 
szét fogja nyomni a fagy télen, tehát ha ezeket úgy fogják hagyni, akkor jövőre nem lesz temetőhöz 
vezető út. Több helyen megsüllyedt az út, megsértették az útszegélyeket. Elmondja, van egy 
önkormányzati rendelet, ami szabályozza azt, hogyan kell helyreállítani egy munka után az utat. Van 
egy másik nagyon rossz tapasztalata. Hétfőn voltak kint Komlóstetőn, ahol szintén az ÉMÁSZ 
fektet egy vezetéket, és lakossági bejelentés érkezett, hogy nem jól építették vissza a járdát. Ez azért 
háborította fel az ott lakókat, mert egyébként is keskeny az út, és ha megy rajta egy busz és autó 
megy vele szembe, akkor nem fér el a két jármű. A vállalkozó elkezdett ordítani, olyan hangnemet 
és stílust engedett meg magának, ami felháborító volt. Az ott lévő műszaki ellenőr próbálta 
elmagyarázni nekik, hogy ez úgy szabályos, hogyan kell helyreállítani, úgy, hogy az utcából több 
lakó is ott volt, akiket érintett ez a probléma. Polgármester Úr két hónappal ezelőtt azt mondta, 
hogy az ÉMÁSZ fog hozzá menni és megemlíti nekik ezt a problémát, ezt a bükkszentlászlói utat. 
Elmondja, nem kapott tájékoztatást arról, hogy miben maradtak, egyáltalán szóba került-e. Azt 
gondolja, ezt nem szabad hagyni, hogy egy bármilyen kivitelező így viselkedjen, hiszen amiért 
megkapja a pénzt, állítsa vissza az eredeti állapotot úgy, ahogy azt tőle kérik.  
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A Városgazdával kapcsolatban elmondja, hogy írt is Igazgató Úrnak, hogy az éven nem nagyon 
látta, hogy ott takarítottak volna, a falevél végig járdán van, ebben a nyirkos időben, ha valaki végig 
megy a járdán, a nedves viszonyok között az csúszik. Nem lenne szerencsés megvárni, hogy valaki 
ott balesetet szenvedjen.  
Fodor képviselőtársa említette, hogy kevés a tűzifa. Kérdése, és szeretne rá választ kapni, hogy 
Tapolcán közel 100 fát vágtak ki, nem is kicsiket, hol vannak, hova lettek téve. 
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Badány Lajos alpolgármester úr jelezte, hogy a hozzászólás 
első részére válaszol. Annyit szeretne megjegyezni, hogy már sajnos nem az ÉMÁSZ-szal 
tárgyalnak, hanem az MVM-mel. Polgármester Úr valóban az MVM vezetőségével tárgyalt, de a 
részteleteket Alpolgármester Úr elmondja.  
 
Badány Lajos alpolgármester: Annyi ismerete van tényszerűen, hogy kint voltak a helyszínen egy 
bejáráson, akkor látta a munkaközi állapotokat. Körülbelül 4-5 napja jutott el hozzá az információ, 
hogy nem sikerült a kivitelezővel azóta sem megállapodásra jutni. Legutolsó információja az, hogy 
a kivitelező felajánlotta a teljes vízelvezető rendszer újra telepítését. Mellette egy olyan 30 cm-es 
sávban az útburkolat újra aszfaltozását, illetve teljes szakaszok újra aszfaltozását, amelyeket az 
átépítés érintett olyan tekintetben, hogy jelentős mértékben sérültek. Ismeretei szerint a 
Városüzemeltetési Osztály képviselője 1-2 nappal ezelőtt mondta, hogy újra fog találkozni a 
kivitelezővel, és akkor átnézik, melyek azok a szakaszok, amelyek műszaki szempontból tényleg 
indokolt, hogy teljesmértékben aszfaltozásra kerüljenek. Erről még nem kapott visszajelzést, de 
természetesen arra fognak törekedni, hogy az eredeti állapot helyreállításra kerüljön.  
A komlóstetői lépcsősor vonatkozásában nincs információja, arról most értesült.  
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Megköszöni a választ.  
 
Kozma Istvánné: 2019. előtt TOP-os pályázat keretén belül megújultak az orvosi rendelők 
Miskolcon is, többek között a görömbölyi is. Nagyon sok görömbölyi lakos kérdezi tőle, hogy 
mikor kerül átadásra az orvosi rendelő, hiszen elkészült, felújították, megtörtént a tetőcsere, a 
napelemeket elhelyezték, és még mindig Hejőcsabán nyomorognak a betegek. 
Másik kérdése a Sályi úttal kapcsolatos. Több telefont kapott, miszerint olyan kátyús az út, hogy 
veszélyessé válik ma-holnap az autók számára. Állítólag Szilágyi képviselő úrnak többször jelezték 
a lakók ezt a problémát.  
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Az orvosi rendelő vonatkozásában tud válaszolni. Sajnos 
nagyon sok olyan helyzet van, amikor a kivitelezés elkészült, de az MVM-re várnak. Itt is ez a 
helyzet, addig nem tudják átadni a lakosság számára, amíg az áramszolgáltatónak különböző 
engedélyezési folyamatai, illetve a csatlakozások kiépítése, kialakítása meg nem történik. Türelmet 
kér továbbra is a görömbölyiektől. Nagyon igyekeznek és a tárgyalások jelentős része arról szól, 
hogy a futó projektjeiket be tudják végre fejezni. Örömmel tud arról beszámolni, miszerint úgy néz 
ki, hogy most már a Szeder utcai Óvodában pontot tudnak tenni a projekt végére. Ott is voltak 
ilyen típusú feladatok, és sajnos minden projektnél hosszú időt vesz igénybe.  
 
Pakusza Zoltán: Több lakos is megkereste azzal kapcsolatosan, hogy a Stadion úti Óvoda átadása 
mikorra várható, mikor lesz az, amikor már a gyerekek is birtokba vehetik az óvodát. A perecesi 
főútvonal rendkívül rossz állapotban van, ez nem újdonság. Viszont arra kéri a vezetést, az 
illetékeseket, hogy amennyiben kátyúzni lehetne, esetleg hideg aszfalttal, akkor azt tegyék meg, mert 
valóban nagyon rossz az állapota. Ez év februárjában – akkor még más volt a gazdasági helyzet – 
volt Szopkó Tibor alpolgármester úrnál ebben a kérdésben, illetve írt a terület országgyűlési 
képviselőjének, dr. Kiss János úrnak is, illetve beadott a Mi Hazánk Mozgalom Frakciója egy 
módosítót az országgyűlési költségvetéshez. Úgy látszik, hogy ebben az ügyben nem történik 
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egyelőre semmi, ahogy az előző ciklusokban sem, amikor szintén folyamatosan kérte. Kéri, hogy 
legalább ezt a kátyúzást próbálják megoldani, ha mással nem, akkor legalább egy hidegaszfaltos 
megoldással időlegesen.  
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Megköszöni a felszólalást. Közben Szilágyi Szabolcs 
szeretne szót kérni személyes megszólíttatás okán, átadja neki a szót.  
 
Szilágyi Szabolcs: Szeretné jelezni Kozmáné képviselő asszonynak, hogy pont előtte mondta el, 
hogy a Sályi utca kátyús, és mindenféle javaslatot elfogad a Városgazdától arra vonatkozólag, hogy 
ez a probléma oldódjon meg. Tehát Képviselő Asszony nyitott kapukat dönget.  
 
Borkuti László: Három dologra szeretne reflektálni. Egyrészt arra, hogy választókörzetében a 
Városgazda az általa elrendelt munkákat tökéletesen és pontosan elvégezte. Szeretné megköszönni 
a jelenlévő Osváth Zoltánnak.  
A másik, hogy szeretne Kozma képviselő asszonynak is válaszolni. Mint egykori ÉMÁSZ dolgozó 
a barátaihoz, akik még ott dolgoznak, válaszért fordult, hogy miért nincs az orvosi rendelő még 
átadva, megnyitva, miért nem lehet költözködni. Sajnos mióta az MVK Next vette át az irányítását 
ennek a szervezetnek, protokoll előírásokat írtak elő a kivitelezés megakadályozása érdekében. 
Példaként hozza fel, hogyha valaki valamelyik helyen például nem írja alá azt, hogy tudomásul vette 
azt, hogy az energiagazdálkodásnak milyen szabályai vannak, tehát ezt a protokollt nem írja alá, 
akkor nem megy tovább a rendszerben, és nem kerül a kivitelezőkhöz. Azért nem írja alá, mert az 
MVM rendszert így találták ki. Elmondja, hogy 1,5 hónapja valóban megvolt a műszaki átadás, a 
kivitelezők pompás munkát végeztek, minden szög és csavar a helyén van. Ezek a rendszerek így 
működnek, ilyen patentosan.  
Fel szeretné a közvélemény figyelmét hívni, hogy a legutóbbi Kulturális, Köznevelési, Turisztikai, 
Ifjúsági és Sport Bizottságon hoztak egy döntést arra vonatkozóan, miszerint a sajtóban napvilágra 
került az, hogy mi lesz a Diósgyőri Vár sorsa. Van 2 milliárd forint, nincs 2 milliárd forint. 
Polgármester Úr nyilatkozta, hogy nincs a költségvetésben arra a kiegészítő beruházásra megfelelő 
fedezet, amiből a tornyok megerősítését el lehetne végezni. Nyilatkozott Kiss János országgyűlési 
képviselő úr, hogy de bizony van, mert megígérte. Közben jöttek a hivatalos levelek, nincs rá pénz. 
A Kulturális Bizottság a legutóbbi ülésén úgy határozott, hogy utána szeretne menni ennek a 
kérdésnek. Meg fogják hallgatni, kérni Rostás László urat, dr. Kiss János urat, és egyéb szakértőket, 
hogy tegyék tisztába ezt a dolgot. Mi lesz a Diósgyőri Vár továbbépítésének a sorsa.  
 
Bajusz Gábor: Jegyző Úrhoz szeretne fordulni és kérné, hogy a bizottsági helyek pótlásával 
kapcsolatban írásban válaszoljon arra kérdésre, amit feltettek.  
Szeretne Szilágyi képviselőtársához fordulni ismét, aki nehezményezte és ideges volt, hogy a 
FIDESZ kivonult. Kéri, hogy nyugodjon meg, üljön le. Képviselő Úr is felállt, a Jobbikból állt fel, 
hosszú úton van túl, dollárok kövezték ki ezt az utat, és a Magyar Gárdától tartott a DK öleléséig. 
Sok sikert kíván! Remélik, hogy már megállapodik és több pártba nem ül be Képviselő Úr.  
 
Bazin Levente: Örömmel fogadja mindig a lakossági megkereséseket. Itt is elmondja, hogy 
telefonszáma, e-mail címe online formában is elérhető bárki számára, de igyekszik intenzíven 
kapcsolatot tartani a lakosokkal. Stadion Sport Óvoda és az Erenyő utca csapadékvíz elvezetése 
ugyanúgy egy kalap alá tartozik, tekintettel arra, hogy a Kormányhivatal jóváhagyására vár az óvoda. 
Az Erenyő utca kapcsán szintén a Kormányhivatal vízjogi létesítési engedélyének az aláírására 
várnak, már tíz hónapja. Kéri, hogy a FIDESZ-es urak szóljanak már Alakszai Zoltán 
párttársuknak, hogy próbáljon tíz hónap után egy aláírást rányomni erre a papírra. A Stadion Sport 
Óvoda helyzete még egy fokkal komolyabb. Most összevonva működik a Diósgyőri Óvodával, ami 
nyilván nem egy komfortos állapot senki számára. Itt gyerekekről beszélnek, akik nem tehetnek a 
politikáról. Kéri, hogy itt is próbáljanak hozzájárulni ahhoz, hogy a Stadion Sport Óvoda minél 
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hamarabb átvételre kerüljön a Kormányhivatal által, és az óvodások ezt minél hamarabb 
használatba tudják venni, és élvezni a felújított óvodának a lehetőségeit, a szebb környezetet. Az 
óvoda felújításáról elmondja, hogy szigetelt lett az épület, napelemekkel ellátva, ahol a zéró emisszió 
próbált megvalósulni a kivitelezés során. Egy csoportszobával bővült az óvoda, valamint egy 
tornateremmel, és nyilván az ezzel kapcsolatos helyiségek még pluszban wc, konyha és egyéb ilyen 
helyiségek kerültek kialakításra, valamint az udvaron is helyet kapott több új játszóeszköz. Úgy 
gondolja, hogy nagyon szuper lett és úgy véli, a gyerekek is szeretnék ezt használni.  
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Önkormányzati képviselőként szeretné elmondani, hogy 
sajnos a különböző kormányhivatali és egyéb engedélyek kapcsán jelentős problémát okoz a 18. 
választókerületben is a Mária, Csavar utca csapadékvíz elvezetése. Ezen utcákban élők már évek 
óta várnak arra, hogy végre megtörténjen a folyamat. Most 12 hónapja, hogy várják a vízjogi 
engedélyeket. Ismét többször levélben fordultak a hatóságokhoz, és nagyon bízik abban, hogy 
ennek a folyamatnak hamarosan vége lesz, tekintettel arra, hogy lassan kifutnak az időből, és pont 
a kivitelezésre, aminek nagyon fontos jelentősége lenne, hogy időben legyen, nem lesz rá elegendő 
idő.  
Azért kért szót, mert szeretné meghívni a diósgyőrieket a II. János Pál pápa téren tartandó adventi 
gyertyagyújtásokra, melyeket minden Advent vasárnapján 16.30-kor tartanak a környéken lévő 
egyházi és állami iskolák, illetve a különböző egyházi szervezetek együttműködésével. Tisztelettel 
és szeretettel vár minden diósgyőrit, aki nem tud a központi gyertyagyújtásra beutazni. 
Találkozzanak Advent vasárnap 16.30-kor. 
 
Dr. Kovács László: Két választókerület problémát szeretne exponálni. Az egyik az ómassai útnak 
az állapota. Hallotta, hogy több képviselőtársa is saját választókörzetéből a kátyúzást emlegette. Az 
ómassaihoz talán a bükkszentlászlóit lehetne hasonlítani, bár az magasabban fekszik. Olyan 
területén van földrajzilag a városnak, amely sokkal érintettebb a téli fagyok vonatkozásában. 
Nyáron egész elfogadható volt még, ennek a hétnek az elején volt Ómassán beteglátogatáson, és 
van egy olyan 3-400 méteres szakasz, amely nagyon nehezen járható. Kéri a Városgazda segítségét 
az ügyben.  
Egy friss megkeresés érkezett a Baráthegyalja utcáról két nappal ezelőtt. A téma kapcsán Durda 
Péter osztályvezető úr segítségét kéri közös bejárás vonatkozásában. Nagy beruházások folytak, 
részben az Északerdő részéről, és az egyébként is nehezen átjárható kisvasúti, közúti és gyalogos 
átjáró szakaszok teljesen tönkrementek. Ezeknek a felmérését szeretné kérni, illetve közös 
gondolkozást, hogyan tudják megoldani, ha lehetőség van, akkor választókerületi alapját is 
felhasználva. Ezt mindenféleképpen szükséges megoldani, ez egy visszatérő probléma, most pedig 
tényleg drámai a helyzet. Szeretne egy közös bejárást indítványozni. 
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Megállapítja, hogy nincs több felszólalásra jelentkező. Ezzel 
az ülés végére értek. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a soron következő ülésükre előreláthatólag 
2022. december 15. napján kerül sor. Megköszöni mindenki munkáját. Az ülést 12 óra 05 perckor 
bezárja.  
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