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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült:  Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2022. december 1. 

napján 15 óra 00 perces kezdettel tartott közmeghallgatásáról, a Polgármesteri Hivatal 
Közgyűlési Termében. 

 
Jelen van:  Lakatos Ernő elnök, Oláh Gáspár, Váradi Gábor testületi tagok 
 
Távol maradt: Bozik János elnök-helyettes, Váradi Béla testületi tag 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részéről:  
 
Dr. Maksa Bence  jogi ügyintéző, a jegyző képviseletében 
Sipos Melinda    önkormányzati ügyintéző 
 
Meghívottak: A csatolt jelenléti ív alapján. 
 
 
 
Lakatos Ernő elnök: Megállapítja, hogy a Testület 5 tagja közül 3 képviselő megjelent, a testületi ülés 
határozatképes, amelyet megnyit. Az egyik képviselőtársuk jelezte, hogy egy keveset késni fog.  
Jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Sipos Melindát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Váradi Gábort. Kéri, 
szavazzanak arról, hogy a mai testületi ülésen – a meghívó szerint – közmeghallgatást tartanak. 
 

A Testület 3 igen szavazattal az ülés napirendjét a meghívóban foglaltak 
szerint állapította meg. 

 
 
Lakatos Ernő elnök: Köszönti a Hivatal dolgozóit, képviselőtársait és kollégáit, valamint a meghívott 
vendégeket és a szolgáltatók részéről megjelent vezetőket. Szeretne a 2022-es évnek a munkásságáról 
beszámolni, minden olyan feladatról, amelyet a Roma Nemzetiségi Önkormányzat végzett. 2021. évtől 
kerül megrendezésre a Karácsony Gyertyaláng programsorozat, amely 2021. december 3. napjától indult. 
Ennek a keretein belül hirdettek meg különböző iskolákban rajzversenyt, amelynek a győzteseit egy 
karácsonyi ünnepségen jutalmazták. Ezeket a rajzokat az ismert festő, Horvát János közreműködésével 
értékelték. Ezt követően a gyermekek részére csomagosztás és egy rövid műsor előadása zajlott le. Ezek 
után kezdődött el az, amelyet minden szombaton végeznek az Újgyőri főtéren, nem önerőből, nem 
önkormányzati támogatásból, hanem adakozásokból. Ennek az adakozásnak a gyakorlati 
megvalósulásaként elmondja, hogy kérésekkel fordulnak az emberekhez, felhívják rá a figyelmet a 
közösségi oldalon, különös tekintettel a főzésekre. Mindezt azért teszik, hogy meg tudják adni azt a meleg 
ételt a rászorulóknak, akik az utcán élnek. Sajnálatát fejezi ki, hogy már többségében gyermekes családok 
jelennek meg. Elmondja, hogy vannak olyan adakozók, akik nagyon sokat tesznek azért, hogy ők ezt meg 
tudják valósítani. Bár sokszor nehéz falakba ütköznek, úgy gondolja, hogy idáig, a 2021-es decemberi 
kezdettől számolva három vagy négy szombatnál többet nem hagytak ki, mindig meg tudták oldani az 
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ételosztást. Nagy örömmel tölti el őket ez a tevékenység, mert azt látják az embereken, hogy nagyon 
örülnek neki. Érdemes belegondolni, hogy például egy 78 éves nyugdíjas is támogatja őket, akár már egy 
öt dekás levesízesítővel is, mert ő ennyivel tud segíteni. Ez neki nagyon jó, mert mindannyian tudják, 
hogy szombaton és vasárnap a népkonyhák nem működnek és egyáltalán nincs meleg étel. Úgy gondolja, 
kevesen vannak, akik ezt a munkát, amelyet a Roma Nemzetiségi Önkormányzat végez ebben a városban, 
csinálják. A szabadidejüket sem sajnálják, mindannyian dolgozó emberek, nem abból élnek, hogy ők 
képviselők. Ebből a képviseletből csak negatív pénzügyi helyzetük van, mert ha nincs annyi adomány, 
amennyi kell, akkor a képviselőtársak közreműködésével valósul meg a főzéshez szükséges hiányzó 
alapanyagok megvétele. A Roma Önkormányzat soha egy forintot nem költött arra, hogy ezt az 
ételosztást saját költségvetésből is támogassa. Véleménye szerint bár tudnák, azonban olyan kevés a 
költségvetés, hogy nem tudják ezt megoldani. A magas rezsi költségek, a fűtés és az áram miatt ott kellett 
hagyniuk az irodát, át kellett költözniük egy kisebb helyiségbe. Az irodai ügyfélforgalmuk jelentős, 
rengeteg ember jár hozzájuk problémákkal és gondokkal. Őszintén elmondja, hogy annyira nincs pénzük, 
hogy jövő áprilisig ki tudják húzni. Ennek ellenére úgy gondolja, hogy elég kreatívak ahhoz, hogy 
működtetni tudják az irodát. Vannak közfoglalkoztatottjaik, akik a területen segítenek, például a 
népszámlálás során közreműködtek a munkavégzésben.  Nagyon fontos volt, hogy azokba a 
szegregátumokba is ki tudjanak menni - például Lyukóba -, hogy azok az emberek is részt tudjanak ezen 
venni, akik nincsnek annyira tisztában a helyzet súlyosságával. Hiszen, aki nem nyilatkozik, azt 200.000.-
Ft értékben büntetik. Szórólapoztak, értesítették a lakosságot a munkásaikon keresztül. Ezzel 
kapcsolatban még át fogja adni a szót a képviselőtársának a későbbiek során. Köszönti a Miskolci 
Rendőrkapitányság új vezetőjét, dr. Bakk Richárdot, megköszöni, hogy elfogadta a meghívásukat és jó 
egészséget, sok sikert kíván a munkájához. Az előző rendőrkapitánnyal, Miskolci István ezredes úrral 
olyan pozitív munkakapcsolat alakult ki, amely véleménye szerint példaértékű és a 14 év alatt kevés 
alkalommal tapasztalta meg az ehhez hasonló pozitív hozzáállást. Szeretné most is megköszönni a 
munkáját és neki is jó egészséget és sok sikert kíván.  
 
Oláh Gáspár: Az ételosztással kapcsolatban szeretné elmondani, hogy minden szombaton ott vannak az 
Újgyőri főtéren és minden rászorulót szeretettel várnak, aki arra jár és szeretne egy tányér meleg ételt 
elfogyasztani. Ha nem kapnak elég támogatást, akkor ők oldják meg, hogy az ételosztáshoz szükséges 
feltételek biztosítva legyenek. Mindannyian, akik ebben dolgoznak, kollégák és képviselőtársak is, nagyon 
szeretik azt, amit csinálnak és alig várják a szombatot.  
 
Váradi Gábor: Itt szeretné megköszönni azoknak a kollégáknak, akik az elmúlt egy év alatt kint vannak 
velük a főtéren, minden alkalommal, reggel kilenctől az ételosztás végéig. Pakolnak, főznek, mindenben, 
amiben csak lehet, segítenek. Köszönetét fejezi ki azoknak a magánembereknek is - hiszen nagyon kevés 
cég van, aki az elmúlt időszakban támogatta őket -, akik összedobják azokat az adományokat, amelyekből 
meg tudják oldani minden héten a főzésüket. Már most is vannak olyan magánemberek, akik fontosnak 
érzik azt, hogy segítsenek. Biztos benne, hogy sokan közülük már most is megtapasztalták, hogy 
megállítják őket az utcán és azt kérdezik, hogy milyen csomagot fognak adni, mit fognak enni, mi fog a 
tányérba jutni nekik a Karácsony közeledtével. Ez egy óriási problémát fog jelenteni a következő 
hetekben, hónapokban. Mindez óriási kihívások elé állítja mindannyiukat. Az ételosztás nem old meg 
semmit és ezt nagyon jól tudják. Mindig azt szokták mondani, hogy vannak olyanok, akik szerint ez nem 
a helyi Roma Önkormányzat feladata, hanem a segélyszervezeteknek vagy más egyéb szervezeteknek van 
erre kapacitásuk, lehetőségük, ebből adódóan jobban el is tudnák végezni. Szerinte ezzel semmi gond 
nincs, de akkor ki lehet jönni szombaton és el lehet mondani annak az embernek, aki ott áll a sorban, 
hogy majd valaki más fog jönni, hogy ha kijön. Az éhes embernek nem mondhatják azt, hogy várjon. Az 
ő feladatuk, amíg meg tudják tenni és a jó Isten is segíti őket, akkor ezt meg kell tenni. Az ételosztás egy 
olyan feladata lett a helyi Roma Önkormányzatnak, amely az elmúlt egy évüket szinte végigkísérte hétről-
hétre. Meg kell említenie azt is, hogy erről a helyi városvezetés tudomást sem vesz. Itt ülnek annak a 
Közgyűlésnek a termében, ahol a képviselők döntenek arról nap mint nap, hogy milyen intézkedéseket 
hozzanak és azt látják, hogy ezzel a dologgal kapcsolatban – mert látja ő is, hogy a képviselők is látják 
azokat a videókat, amelyeket közzé tesznek -, nem szívesen vesznek róla tudomást. Szerinte azt lenne jó 
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végre látni, hogy a városi Közgyűlésben dolgozó, mindegy, hogy melyik frakcióban ülők is, elkezdenének 
ebben hajlandóságot mutatni, hogy ők is itt vannak és mindezt fontosnak tartják. Biztos benne, hogy a 
Karácsony közeledtével nagyon sok segélyszervezet lesz, aki oszt, de ők ezt azért is folytatják, mert be 
szeretnék bizonyítani azt, hogy nem csak Karácsonykor éhesek az emberek, hanem Karácsony után is. 
Ezt nem is véletlenül kezdték el és ez egyfajta tudatosság is, hiszen hiába látták azt, hogy Karácsonykor 
növekszik ennek a száma, azonban úgy gondolja, hogy nagyon fontos az, hogy a következő időszakban 
valamilyen úton-módon ki kell találniuk, hogy hogyan tudnak segíteni. A szolgáltatók felé is azért fordul, 
mert már ők is óriási nehézségekkel fognak találkozni, rendőrségi szempontból, a közbiztonság miatt is, 
illetve látja, hogy a MIHŐ és a MIVÍZ képviselői is jelen vannak. Itt az a kérdés, hogy hogyan tudnak 
közösen együttműködni. Könnyen előfordulhat, hogy valaki nem fogja tudni egy-két hónapig fizetni a 
különböző közüzemi díjakat, mert az éhség sokkal nagyobb úr lesz, mint a gáz- vagy villanyszámlának a 
befizetése. Persze nem buzdít arra senkit, hogy ne fizesse be ezeket a költségeket, viszont a szolgáltatók 
felé jelezni kívánja, hogy emberközpontúvá tudjanak válni az elkövetkező időszakban. Óriási nehézségek 
fognak jönni, látják. Ha valahol most elkezdenének osztani egy kiló cukrot, körülbelül ezer ember jönne 
ki az utcára, ezt a nagyságrendek miatt tartja fontosnak. Ezért kiemelendő, hogy a rendvédelmi szervekkel 
való együttműködés az elkövetkező időszakban még szorosabb legyen. Lesznek olyan problémák, 
amelyek óriási nehézségeket fognak jelenteni a településeken élőknek. Úgy gondolja, hogy az 
elhangzottakra való tekintettel ki kell alakítaniuk egy olyan helyzetet, ami ezeket a problémákat meg fogja 
oldani. Az önkormányzatnak van egy olyan válságkezelő tanácsa, ahová őket elfelejtették meghívni, 
számára ismeretlen okok miatt. Mindezt azért mondja el a lakosságnak is, hogy hiába aktívak, ha közben 
azok, akiknek a döntések meghozatalában van szerepük, az aktivitásukat figyelembe sem veszik. Ezért 
lenne a véleménye szerint fontos és ezért jelezte Elnök Úrnak is, hogy a helyi roma önkormányzat, illetve 
az Országos Roma Sportközpont kezdjen el egy olyan kerekasztalt létrehozni, amely kimondottan a 
telepeken, a nehéz sorban lévő emberek nehézségeinek a megoldásán kezd majd el dolgozni. A Szociális 
Osztály, a Máltai Szeretetszolgálat és a közszolgáltatást kezelő cégek is ebben részt vállaljanak, mert úgy 
gondolja, hogy az embereknek szüksége van a biztonságra és arra, hogy senki ne érezze azt, hogy magára 
van hagyva. Ne állítsák meg őt sem az utcán és ne nézzenek rá megvetően azért, mert nem tud egy ötezer 
forintos csomagot neki odaadni. Egy háromezer forintos csomaggal nem tud mit kezdeni.  
 
Lakatos Ernő elnök: Ő is úgy gondolja, hogy az elkövetkező időszak azt fogja mutatni, hogy 
közbiztonsági szempontból itt komoly problémák lesznek, hiszen, ha belegondolnak abba, hogy milyen 
drága a tűzifa, akkor is csak menni fognak és szedni, ahonnan tudnak. Erre kellő figyelmet kell fordítani 
és annyit szeretne hozzátenni, hogy most is van ez a faosztás. Nem tudja, hogy ennek ki a felelőse és nem 
is szükséges, hogy őket ebbe beleavassák, csak tájékoztassák őket róla. Őket keresik, hogy miért nem 
tudnak erről az emberek és mi ennek a pontos menete. Nem tudnak tájékoztatást adni, mert nincsenek 
információik. Ha lennének, el tudnák mondani, hogy például hol kell jelentkezni, kérelmet kitölteni. Ő is 
szeretné lezárni ezt az ügyet, mert véleménye szerint érthető, amit előadtak. Nekik ez a feladatuk, ezért 
esküdtek fel, ezért lettek képviselők, hogy ezeket az embereket minden módon tudják képviselni.  
Ezt követően a programjaikkal kapcsolatban szeretne néhány szót ejteni. 2022. február 23-án 
megemlékezést tartottak a tatárszentgyörgyi gyilkosság áldozatai emlékére. Mindannyian tudják, hogy mi 
történt 2019. január 23-án éjjel. Megölték az öt éves kisfiút és édesapját. Ennek emlékére a Roma 
Önkormányzat az irodájuk falára egy emléktáblát készíttetett annak tiszteletére, hogy minden évben le 
tudják róni a kegyeletüket az áldozatokért. 2022. március 21-én van az Antirasszista Világnap. A Szent 
István szobornál ünnepelték meg, ahol volt egy fáklyás felvonulás, amely a Centrum áruháztól indult, 
továbbá ezen ünnepségen beszédek hangzottak el. 2022. április 8-án van a Nemzetközi Roma Nap. Ezt 
ebben az évben rendhagyó módon ünnepelték, mivel a szervezet irodájában egy, a roma művészeket 
bemutató kiállítást szerveztek, ahol sokan meglátogatták őket. 2022. május elsején volt az Avasi Roma 
Majális. Váradi Gábort kéri fel az események ismertetésére.  
 
Váradi Gábor: A Roma Majálisuk alapvetően egy családi nap, ez évről-évre fontos eseménye a helyi roma 
önkormányzatnak. Itt lehetőség van arra, hogy főzőversennyel, sportversennyel, kulturális programokkal 
együtt tudjanak kikapcsolódni és a családok is közelebb kerüljenek egymáshoz. Körülbelül 10 évvel 
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ezelőtt indították el ezt a programot és itt azokra a személyekről is meg szoktak emlékezni a sport, illetve 
a főzőverseny kapcsán, akik valamikor a roma közösségnek valamilyen - számukra ismert, mások számára 
nem ismert – tagjai voltak. Ilyen a Buba mama főzőverseny vagy a Vadász József labdarúgó torna. 
 
Lakatos Ernő elnök: A Roma Önkormányzat alapanyagokkal segítette a főzéseket. 34 csapat indult és 
kiosztottak 200 kg húst, 200 kg burgonyát, tűzifát, üdítőt és ásványvizet. Véleménye szerint azt a 
programot, amelyet a Roma Önkormányzat vállalt, a költségvetésben meghatározott feltételek szerint 
teljesítette. 2022. július elsején esélynövelő nyári tábort szerveztek, felkéri Váradi Gábort a további 
ismertetésre.  
 
Váradi Gábor: A nyári tábor több mint 10 évre tekint vissza. Minden évben a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat arra törekszik, hogy az esélynövelő nyári programsorozaton belül egy nyári tábor is 
megszervezésre kerüljön. Ez egy bentlakásos tábor volt, amely a korábbi évekhez hasonlóan Bogácson 
került lebonyolításra. A gyerekek számára ez egy jó kikapcsolódási formát jelent. Ő már 20 éve tagja a 
Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak és úgy látja, hogy azoknak a gyerekeknek a gyermekei, akiket anno 
táboroztattak, részt vesznek ugyanúgy a programban. Fontosnak tartja mindezt, mert egy olyan kapcsolat 
alakul ki a szülői házzal a helyi közösségek vezetőinek, amely hosszú távon is lehetőséget ad ahhoz, hogy 
jobban bele tudjanak nyúlni a családoknak a mindennapjaiba. Sok olyan gyermek, felnőtt van közöttük, 
akikkel bármikor találkoznak az utcán, meg tudják kérdezni tőlük zokszó nélkül, hogy hogy vannak és ha 
valamilyen programot szerveznek, akkor rájuk mindig számíthatnak. Véleménye szerint ez egy nagyon 
fontos része a munkájuknak, illetve az esélynövelő nyári programsorozat, amelybe más programokat is 
bele szoktak illeszteni, ha a költségvetés lehetőséget biztosít. Elsősorban a sport programok azok, amelyek 
biztosítják ezt a fajta kikapcsolódást. Fontos számukra, hogy a szabadidő eltöltését tudják segíteni a 
programjaikon keresztül.  
 
Lakatos Ernő elnök: Amikor kiválasztják ezeket a gyerekeket, akkor iskolákat keresnek fel és kérik az 
igazgatót, hogy javasolja azokat a gyermekeket az iskolából, akik megérdemlik, hogy ebben a táborban 
részt vegyenek, hiszen olyan táborokat szerveznek, amelyekre büszkék. Példaként hozza fel, hogy a 
bogácsi strandfürdőn belül van egy jurtatábor, ahová minden évben elviszik a gyerekeket. Hangsúlyozza, 
hogy ide is úgy tudnak elmenni, hogy a tábor költsége 2 000 000 Ft.- volt, kaptak az Önkormányzattól 
200.000.- Ft támogatást és a Roma Önkormányzat 400.00.-Ft-os összeggel tudott hozzájárulni. A 
maradék összeget a támogatóik biztosították a számukra. Ezek a Miskolc környékén élő gyerekek nem 
tudnak strandra elmenni, a jegy ára miatt. Fürdési lehetőségük akkor van, ha kimennek valamilyen tóra, 
de oda ismételten nem tudnak eljutni az autó vagy a busz hiánya miatt. Amikor ezeket a táborokat 
szervezik, mindig az az elsődleges feladatuk, hogy ezt az élményt tudják biztosítani. Volt már olyan 
táboruk is, ahol volt egy focipálya, fürdési lehetőség nem állt a rendelkezésükre és a résztvevők nem 
érezték jól magukat. Ekkor inkább azt mondták, hogy nem szerveznek tábort, ha ezek a feltételek fognak 
fennállni. A jó kapcsolati rendszerüknek köszönhetően sikerült megoldaniuk az egyéni felajánlások 
keretein belül. Szükséges hozzátennie, hogy voltak olyan képviselők is, akik a saját képviselői alapjukból 
támogatták a táborukat.  
2022. augusztus 2-án holokauszt emléknap. Mindenki tudja, hogy 1944. augusztus 2-án a birkenaui 
táborban 3000 romát gyilkoltak meg egy éjszaka alatt. Ennek az emlékére kerekasztal beszélgetést, 
szavalást, versmondást tartottak.  2022. augusztus 22. került Tolerancia kupa megrendezésre. 
 
Váradi Gábor: Az Országos Roma Sportközpont, amelynek ő a vezetője, az Országos Roma 
Önkormányzaton belül működő intézmény, amely országos szinten valósít meg sportrendezvényeket. 
Ilyen esemény volt az Országos Labdarúgó Tolerancia Kupa rendezvény is, amelyet a tavalyi évben is itt 
rendeztek meg és idén is itt fognak megrendezni. Itt a leginkább alkalmasak a feltételek arra, hogy a 
labdarúgó bajnokság lebonyolításra kerüljön. Harminc csapat részvételével sikeresen lezajlott az Egyetemi 
Körcsarnokban, a Körcsarnok előtti pályákon és a Sportcentrum füves pályáin. Szeretné megköszönni az 
MLSZ támogatását, hiszen mindenben, amiben csak lehetett, segítették őket. Itt a Roma Nemzetiségi 
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Önkormányzat csapata is részt vett, nem olyan sikeresen, mint tavaly, akkor megnyerték a bajnokságot. 
Idén a legjobb nyolc közül a Roma Önkormányzat csapata sajnos kiesett.  
 
Lakatos Ernő elnök: 2022. szeptember 11. Máriapócsi Zarándokút. Ezt a Roma Önkormányzat szintén 
minden évben megszervezi, most is nagy sikere volt. Három buszt szoktak indítani az anyagiak miatt, de 
akár öt buszt is el tudtak volna indítani. Körülbelül 150-200 embert mozgatott meg. Véleménye szerint 
köztudott, hogy a romák hívő emberek, ilyenkor rengeteg ember jelentkezik. Örülnek annak, hogy 
minimális összeget kérnek el, a többit pedig ők szervezik meg, hogy ki tudják fizetni a költségeket. 2022. 
decemberéhez elérkezve, ugyanúgy megnyitják a Karácsonyi Gyertyaláng programsorozatot, a pontos 
tervet még nem látják, de főzések biztosan lesznek, illetve szeretnének egy Szeretet Karácsonyt, mivel 
tavaly is 250 gyermeket tudtak megajándékozni csomagokkal, illetve műsorral. Szívügyének tekinti ezt a 
rendezvényt és bízik benne, hogy a támogatói háttér is biztosítva lesz hozzá.  
 
Váradi Gábor: Fontos számára, hogy mindazok, akik hallgatják a beszámolót, lássák, hogy abból a kis 
mennyiségű pénzből is, amelyet rájuk bíztak, mennyi programot tudtak megvalósítani. Amennyiben 
forintban fejeznék ki annak a programsorozatnak a költségét, amelyet a korábbiak során Elnök Úr 
elmondott, körülbelül a tízszerese lenne annak, mint ami az eredeti költségvetése a nemzetiségi 
önkormányzatnak. A támogatásoknak köszönhetően nem állnak le. 1 080 000.- Ft az éves állami 
támogatás, kaptak 1 100 000.- Ft feletti feladatalapú támogatást, 900.000.-Ft-ot kaptak az 
önkormányzattól. Összesen ez körülbelül 3 000 000.- Ft, amiből úgy gondolja, hogy ha valaki mindezt 
meg tudná csinálni, azért összetenné a két kezét. Látszik az, hogy csak a nyári tábor került körülbelül 
2 000 000.- Ft-ba, az ételosztás, amelynek minden kiadását felszámolva, szintén közel 3 000 000.- Ft 
lenne. Ebben nincs benne az önkéntesek által végzett munka sem, hiszen mindezt ingyen végzik. 
Összeadva mindez hatalmas összeg lenne, illetve nem került megemlítésre, hogy májusig minden nap 
osztottak ételt a területeken. A népkonyháról vitték ki az adagokat, hiszen a pandémia ideje alatt próbálták 
az emberek általi kontaktot minimalizálni. Megköszöni a kollégáinak és a közmeghallgatáson megjelenni 
nem tudó önkénteseknek a munkáját.  
 
Lakatos Ernő elnök: Véleménye szerint azért fontosak ezek a beszámolók, hogy a város lássa a 
tevékenységüket, hiszen nem szabad elfelejtkezniük arról, hogy megközelítőleg 20.000 roma él Miskolcon. 
Ők is olyanok, mint a többi megválasztott képviselő, ezért a 20.000 emberért felelnek. Ezek az emberek 
kértek tőlük segítséget, ők azok, akik elvárják, hogy képviseljék őket. Amikor ezeket a programokat 
felsorolják, akkor mindenkinek tudni kell azt, hogy erre esküdtek fel, ezt fogják végrehajtani és hiába 
nincsen keretük, megoldják. Budapestre fognak utazni és kérni fognak most is ruha és cipős doboz 
adományokat. Felsorolja a jelenlévőket az általuk képviselt szolgáltatók nevében, ha valakinek van 
kérdése, akkor várja a hozzászólásokat.  
 
Váradi Nikoletta: Elmondása szerint a Hideg soron a közlekedéssel járó problémák megoldásra 
szorulnak.  
 
Dr. Bakk Richárd: A Hideg soron lévő út az önkormányzathoz tartozik és ennek a Műszaki Osztálya, 
illetve a rendőrség, mint társhatóság jogosult arra, hogy bármilyen forgalmi átalakítást megtegyen. 
Amennyiben ezt jelzik, megvizsgálják, hogy forgalomtechnikai szempontból lehet-e alakítani. Ahol nincs 
gyalogátkelőhely, ott át lehet kelni az úttesten, rendőr emiatt senkit nem fog megbüntetni. Nyilván a 
kanyar miatt az alsó részben a gyalogátkelőhely kialakítása balesetveszélyes lenne, viszont a fentebbi 
résznél meg lehet azt oldani, hogy legyen, azonban felhívja a figyelmet az ezzel együtt járó veszélyekre az 
emelkedő miatt. Vannak közlekedésbiztonsági szakembereik, az önkormányzatnak is, ha mindezt 
kezdeményezik, meg lehet vizsgálni. Gratulál az eddigi munkához és ismerteti a határvadász munkakör 
nyitott lehetőségét, valamint a rendőrség további együttműködéséről biztosítja a jelenlévőket.  
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Turró András: 25 éve Hideg sori lakos. Elmondja, hogy szennyvíz-elvezetést csináltak a lakóhelye 
közelében, azonban olyan zúzalékot halmoztak fel, amely a sínek alatt van és rendkívül kellemetlen szagot 
áraszt. Már öt éve fennálló probléma ez, amelyet folyamatosan jeleznek és emiatt nagyon nehézkessé vált 
a közlekedés. A közvilágítással és a patkányokkal kapcsolatban is történt már korábban jelzés, azonban 
érdemleges változások nem történtek.  
 
Lakatos Ernő elnök: A legnagyobb nehézséget az jelenti, hogy a mentők sem tudnak felmenni. 
 
Turró András: Példaként hozza fel, hogy megtörtént eset volt, amikor az ájult, beteg gyermeket a 
szülőnek kellett ölben lehoznia, hogy be tudják tenni a mentőbe. Mindez havi kétszer előfordul.  
 
Krista Ibolya: Lyukóban szintén ez a probléma, nem tud felmenni a mentő, le kell vinni a beteget a 
buszmegállóba, szintén régóta fennálló probléma.  
 
Lakatos Ernő elnök: Amikor arra hivatkozik, hogy nagy az ügyfélforgalmuk, akkor a korábban 
elhangzottakra gondol, mivel nagyon sok, ehhez hasonló kérdéssel keresik őket. Megpróbálják az 
illetékesekkel felvenni a kapcsolatot, azonban tényleges segítség kevés érkezik. Megérti a képviselőket is, 
hogy mindenre nincs pénz, de valamilyen megoldás szükséges lenne, hogy egy ájult gyereket ne ölben 
kelljen levinni, hiszen az életébe is kerülhet.  
 
Dudás Miklós: Elmondja, hogy Hetedik utcai lakos és eső esetén annyira feláznak az utak, hogy szinte 
csónakkal lenne megoldható a közlekedése. A gyerekek emiatt vizesen, sárosan járnak iskolába. Korábban 
egyeztetett az illetékessel, azonban nem történt változás két éve.  
 
Lakatos Ernő elnök: Lyukóban szintén probléma a buszközlekedés, a gyerekekkel kell az ott élőknek 
kint állni az úton. Ezzel kapcsolatosan volt javaslatuk arra vonatkozóan, hogy ne egyterű, hanem csuklós 
buszokat indítsanak a létszám miatt. Senki nem akar egy órát várni a következő járatra és nem férnek fel 
az emberek.  
 
Váradi Nikoletta: Legalább csúcsidőben sűrítsék vissza.  
 
Lakatos Ernő elnök: Mindent megtesznek annak érdekében, hogy az Önkormányzat felé ezt jelezzék, 
azonban szűkösek a pénzügyi keretek.  
 
Váradi Gábor: Az ÉMÁSZ felé szeretné jelezni, hogy több megkeresés érkezett, miszerint a feltöltős 
órákat használókat nem érinti a rezsicsökkentés, illetve az elmúlt időszakban feltöltött 5000.-Ft-os tételek 
a kis fogyasztóknál, akik ilyen helyzetbe jutottak, jóval kevesebb ideig elegendő, mint amire eddig volt az 
elmúlt időszakban. Volt, aki arra panaszkodott, hogy eddig 6-8000.- Ft-ból megúszta a feltöltését, jelenleg 
ez majdnem a duplájába kerül. Nem értik az emberek, hogy miért nem tartoznak a rezsicsökkentés erre 
vonatkozó kategóriájába, mivel a feltöltős óráknál ez teljesen más elbírálás alá esik. Mi ennek az oka?  
 
Rontó Orsolya: A rezsicsökkentéssel kapcsolatosan nem tud nyilatkozni, egyedileg szükséges a vizsgálat.  
 
Váradi Gábor: Szintén sok esetben keresik fel őket azzal kapcsolatosan, hogy az embereknek adjanak ők 
valamilyen papírt, mert szeretnének rendezvényt szervezni és ne tudják, hogy ezt kinek kell bejelenteni. 
Milyen szabályozás alá esik az, ha valaki az otthonában szándékozik megtartani az eseményt? 
 
Lengyel Roland: Gratulál az eddig elért eredményekhez. A kérdésre válaszként ismerteti, hogy az 
Önkormányzatnál kell bejelenteni minden olyan eseményt, amelyben az Önkormányzati Rendészet, 
illetve a rendőrség ellenőrző szervként vehet részt, engedélyt nem fognak kiadni. Jellemzően az a 
probléma fordul elő városi szinten, hogy ezek a rendezvények a bejelentéstől függetlenül olyan fokozott 
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hanghatással és elhúzódó időtartammal járnak, a napszakoktól függetlenül, ami a környezet számára 
zavaró lehet.  
 
Lakatos Ernő elnök: Van egy üzlete és kitett egy táblát, hogy árurakodás. A Rendészet fél óránként 
ment oda, hogy miért áll ott kocsival. Emiatt kérdezi, hogy az áru kipakolását követően neki el kell onnan 
mennie? Ez nem csak őt érinti, többen vannak, akiknél ki van téve ez a tábla, hogy az a terület szabad 
lehessen, amíg az áru kipakolásan zajlik. Neki azt mondták, hogy ez a tábla addig érvényes, amíg az áru 
kipakolása zajlik, utána el kell állnia? 
 
Lengyel Roland: Miskolc úthálózata jellemzően önkormányzati kezelésben van, amelybe az Avas is 
beletartozik. Mindennek a szabályait is közútkezelő határozza meg. Amennyiben az egyes üzletek 
ellátásához, folyamatos működéséhez szükséges a parkolás, illetve a megállás és ezzel kapcsolatosan 
nyújtanak be igényt, akkor el fogja bírálni a közútkezelő és a megfelelő szabályozást fogja kialakítani ezen 
a területen. Ők azt látják és az a gyakorlat, hogy várakozni tilos táblát fog kihelyezni, illetve esetlegesen 
meg fogja határozni az ezzel járó időtartamot és területi hatályát. A kollégái olyan esetben intézkednek, 
amikor valamilyen módon a közútkezelés szabályai sérülnek. Az intézkedési szemléletük mindig az, hogy 
első lépésként először figyelmeztetnek a jogszabálysértő körülményre. Az engedély igénylését szintén a 
miskolci Polgármesteri Hivatal irányába szükséges benyújtani. 
 
Lakatos Ernő elnök: Az érintett üzletfelek és ő is a miskolci Polgármesteri Hivataltól kérték ezt az 
engedélyt. Az volt a válaszuk a rendészeknek, hogy az ellenőrzésre jöttek és ahogy ő, illetve az üzlettársa 
jöttek az áruért, nem tudtak megállni. Azt a megoldási lehetőséget javasolták neki, hogy hívja fel a 
rendőrséget, azonban számára ez nem világos, ez alapján minden fél órában fel kellene hívnia őket, ha 
odaáll valaki? 
 
Váradi Nikoletta: A Hideg soron történő hulladék lerakásával kapcsolatosan érdeklődik.  
 
Lengyel Roland: A Miskolci Önkormányzati Rendészet feladat- és hatáskörébe tartozóan azt tudja 
elmondani, hogy minden ingatlan tulajdonosnak, illetve egyéb más módon használójának van erre való 
kötelezettsége, vagyis bárhol Miskolcon, ha hulladékot találnak a kollégái, akkor első lépésben azt 
vizsgálják, hogy területileg kihez fog tartozni. Minden ingatlannal kapcsolatosan önkormányzati 
rendeletben van rögzítve, hogy ingatlan tulajdonosi kötelezettség van. Kérdezi, hogy milyen területen van 
pontosan a hulladék, közterületen? 
 
Váradi Nikoletta: A legtöbb közterületen van.  
 
Lengyel Roland: Csak önmagát tudja ismételni, miszerint minden területnek van gazdája, ha nem 
magántulajdonban lesz, akkor az önkormányzat forgalomképes vagy forgalomképtelen telekként, 
ingatlanként kezeli. Ezek alapján minden tulajdonost terheli a tisztántartási feladat. Amennyiben 
közterületről, amelyiknek már nincsen gazdája, vagy a város tulajdonában lévő területről van szó, akkor 
a Városgazda nagy költségek árán szállítja el az illegálisan elhelyezett hulladékot.  
 
Sramkó Zsolt: Mi történik akkor, ha nem a tulajdonos szemete kerül lerakásra a tulajdonosnál és emiatt 
indul eljárás ellene? 
 
Lengyel Roland: Ha ő most felvázolná, hogy hány ingatlannal szemben van eljárásuk és hány ingatlannal 
kapcsolatosan kezdeményeztek eljárást, ahol bár nincsen kerítés és az ingatlan lényegében fizikálisan 
megszűnt létezni, azonban ennek ellenére a tulajdonosi kötelezettség fennáll. Az, hogy ez a kérdés 
mennyire társadalmi és szociális érintettségű, arról nem tud nyilatkozni, csak a rendészet oldaláról. A 
tulajdonos akkor is köteles a szeméttel kapcsolatban gondoskodni, ha nem ő helyezte el. Tudja, hogy ez 
milyen költségekkel és rövid időtartammal jár. A ráhordás természete is elég gazdag, vagy a szomszéd, 
vagy három utcával távolabbról fog származni a különböző összetételű hulladék.  
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Váradi Gábor: Sok kérdés érkezett még, van előtte három-négy oldal, azonban az a baj, hogy a 
Városgazdától nem jelent meg képviselő, így a Szociális Osztályhoz fordul, miszerint a beszélgetés 
közben, amikor Elnök Úr tartotta a beszámolóját, több alkalommal is szó volt arról, hogy a szociális 
intézmények valamilyen fajta szociális tevékenységet folytatnak a város különböző pontjain, amelyek 
sajnos nincsenek összhangban. Elmondása szerint ők nem tudnak ezekről. Lenne valamilyen lehetőség, 
hogy kontaktot alakítsanak ki? Az emberek őket állítják meg, mert azt hiszik, hogy hozzájuk kapcsolható 
a városban történő összes élelmiszer osztás. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselői a nap 24 
órájában és hétvégén is dolgoznak. Nem csak hétköznaponként keresik őket, munkaidőben, hanem 
hétvégén késő este is. Mi az oka annak, hogy ők nem tudnak ezekről az alkalmakról? 
 
Krank Andrea: A MESZEGYI képviseletében van jelen, nem az önkormányzat Szociális Osztályától. 
Az intézmény család és gyermekvédelmi része teljes egészében lefedi a város területét, a kiemelt 
szegregátumi területeket is. Szolgáltatásokat közvetítenek, rajtuk kívül vannak önkéntes szolgáltatók is, 
akár a máltaiak is, akik tőlük függetlenek. Önkormányzati kérdésként felvetődött a tűzifa osztás, erről a 
részről annyit tud nyilatkozni, hogy az elmúlt téli időszakban hat hónapon keresztül, több helyszínen 
történt osztás a városban. Úgy gondolja, hogy ebben minden család és gyermekvédelmi szolgálatnál 
lehetősége volt a lakosoknak a jelentkezésre. Ennek érdekében ők és az önkormányzat is mindent megtett. 
Volt egy olyan jellegű feltétele, hogy az intézmény dolgozói megvizsgálták a jelentkezéseket, hiszen voltak, 
akik panellakásokból igényelték volna. Előtérbe helyezték a képviselők megkeresését, illetőleg ő is 
kifejezetten szorgalmazná, hogy legyen egy helyileg aktívabb kapcsolat közöttük. Ő a diósgyőri vasgyári 
városrészben található szolgáltatási központnak a vezetője, annyira nincsenek messze egymástól. Voltak 
közös programjaik a vasgyári projekttel kapcsolatban, volt egy közös projekt Gáborral, amelyet közösen 
szerveztek. Úgy gondolja, hogy bármilyen olyan jellegű igény van, ők ebben próbálnak segíteni. Egyelőre 
annyit tudnak az idei faosztással kapcsolatban, hogy jóval kevesebb adag fa kerül kiosztásra. Ezek a 
faosztások úgy történnek, hogy az önkormányzat a MESZEGYI-vel együttműködve, illetve a képviselők 
javaslatára a MESZEGYI dolgozói szokták kiosztani. A jövőre nézve csak annyit tud, hogy lesz egy 
konkrét egyeztetés ezzel kapcsolatosan a következő héten. Tudomása szerint 200 adag fa kerül kiosztásra, 
de a helyszín most lesz meghatározva. A területi képviselők folyamatosan élnek javaslattal, hogy kit 
javasolnak, illetve az ő intézményüknél is folyamatosan lehet jelentkezni, de minden a mennyiségtől fog 
függeni. Négy családsegítő szolgálat működik a városban, utca és névjegyzék alapján mindenki tudja, hogy 
hová tartozik, a területileg illetékes családsegítőt kell keresni, különösen akkor, ha valaki valamilyen 
formában gondozás alatt áll.  
 
Váradi Gábor: Ha van rá lehetőség megkéri, hogy tolmácsolja a többiek felé is, hogy nem akarnak fát 
osztani, csak információt kapni. Mellékesen teszi hozzá, hogy nem biztos, hogy olyan jó ötlet az, hogy a 
képviselők javaslatára történik az osztás.   
 
Lakatos Ernő elnök: Pontosítást szeretne, miszerint jól értette-e, hogy a képviselők javasolják, hogy kik 
kapjanak fát? 
 
Krank Andrea: Nem, ő azt mondta, hogy a képviselők is gyűjtik a jelentkezőket. Úgy gondolja, hogy a 
Roma Nemzetiségi Önkormányzatot képviselőknek is van lehetősége ilyen jelzéssel élni, ezt az intézmény 
felé meg tudják tenni.  
 
 
Lakatos Ernő: Ő még nem találkozott olyan képviselővel, aki gyűjtötte volna a neveket, nem tudja, hogy 
ez miként zajlik. Ez a probléma, amelyet már korábban is felvetettek, hogy ha őket megkeresik és azt 
mondják nekik, hogy szedjenek össze a területükről húsz családot például. Nincs kommunikáció, ezért 
nem tudják összeírni a neveket sem.  
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Megkérdezi van-e egyéb kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Megköszöni mindenki részvételét. 
Az ülést 16 óra 12 perckor bezárja. 
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