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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÖZGYŰLÉSE 

 
405.003/2023. 

Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2023. március 2. napján 

09 óra 08 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, Deák-Bárdos Mihály, Erdei 
Sándor Zsolt, Fodor Zoltán, Gazdusné Pankucsi Katalin, Hollósy Endre András, Kopcsó Gábor, 
Kozma István Jánosné, Dr. Kovács László, Molnár Péter, Dr. Nagy Ákos, Pakusza Zoltán, Révész 
Péter, Dr. Simon Gábor, Soós Attila, Szarka Dénes, Szécsényi Marianna, Szilágyi Szabolcs 
képviselők, Badány Lajos alpolgármester, Szopkó Tibor alpolgármester és Varga Andrea Klára 
alpolgármester 
 
Később érkezett: Cseléné Figula Edina, Dr. Mokrai Mihály 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. 
Elsőként megadja a szót Valcsev Ivanov János elnök úrnak a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 
képviseletében. 
 
Valcsev Ivanov János: Köszönti a megjelenteket Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi 
Önkormányzata nevében. Mindenki talált az asztalán egy kis martenicát, ami a bolgárok számára 
nagyon fontos és jelentős esemény, amikor március 1-jén ilyet osztogatnak. Ez a martenica egy 
piros és fehér fonalból készült, kokárda jellegű, amivel barátok, ismerősök köszöntik egymást azzal, 
hogy az esztendő sikeres és eredményes legyen. A második apropója annak, hogy szót kért az, hogy 
holnap van Bulgária nemzeti ünnepe. 145 éve annak, hogy Bulgária felszabadult az 500 éves rabság 
alól, 1878. március 3-án. Megalakulhatott Bulgária, aminek alkalmából a városban élő honfitársait, 
barátait és ismerőseit szeretettel köszönti. A bolgár emberek nevében erőt, egészséget és békességet 
kíván mindenkinek. 
 
Veres Pál polgármester: Nagyon köszöni Elnök Úrnak, és hasonló jókívánságokat tolmácsol 
valamennyiük nevében a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat képviselőinek és a város valamennyi 
lakójának is.  
Bejelenti, hogy a Testület 28 tagja közül a jelenléti ív szerint megjelent 26 fő. Megállapítja, hogy a 
Közgyűlés határozatképes, az ülést megnyitja. A mai közgyűlésüknek egyik fő feladata, hogy 
áttekintsék a 2023. év gazdálkodásának terveit. Túl vannak egy járványon, a gazdasági nehézségek 
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sajnos a mellettük dúló háború következtében elég súlyosak, és még nem látják a végét, bár 
némiképp enyhülni látszik az energiaválság. Mindenesetre azt gondolja, hogy valamennyi 
gazdálkodó szervezet, legyen az a legkisebb vállalkozás, a legnagyobb vállalat, illetve az 
önkormányzatok is, nagyon nehéz év elé néznek, hiszen a bevételi oldalról nem lehet megfelelő 
növekedést prognosztizálni, illetve tervezni, viszont kiadási oldalon megnövekedtek azok a 
feladatok és azok az összegek, amelyek őket terhelik majd. Bízik abban, hogy itt egy konstruktív 
vita eredményeképpen egy teljesíthető költségvetést sikerült majd elfogadni, amelyben kéri a 
képviselőtársai segítségét.  
Szomorúan tájékoztatja a jelenlévőket, hogya legutóbbi ülésük óta többen eltávoztak. 64 éves 
korában hirtelen jött súlyos betegségben elhunyt Kovács Ferenc a KV Kft. ügyvezetője, a 
miskolctapolcai Auróra Hotel tulajdonosa. Életének 77. évében váratlanul elhunyt prof. dr. Szűcs 
István professzor emeritus, a Miskolci Egyetem egykori tanulmányi rektorhelyettese, volt 
tanszékvezető és intézetigazgató. Életének 53. évében elhunyt Buckóné Molnár Tünde Miskolc 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának volt dolgozója. 62 éves korában tragikus 
hirtelenséggel elhunyt Novák József a Régiposta kisvendéglő üzletvezetője. Életének 64. évében 
elhunyt Szaszkó Zoltán nyugállományú tűzoltó ezredes, a Miskolci Hivatásos Önkormányzati 
Tűzoltóság egykori parancsnoka. Életének 85. évében, hosszan tartó betegség után elhunyt Jánosi 
Ferenc egykori válogatott röplabdázó, Miskolc szülötte. Kéri, hogy egyperces néma felállással 
emlékezzenek meg Róluk. 

(megemlékezést követően) 
 
Veres Pál polgármester: A vonatkozó jogszabályi előírások alapján tájékoztatja a Közgyűlést, 
hogy 2022. december 22. és december 30. között 6 nap, 2023. január 2. és január 13. között 10 nap, 
valamint 2023. február 17. és február 28. napja közötti időszakban 8 nap szabadságot vett igénybe. 
Tájékoztatja a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási 
területén a járművel történő díjköteles várakozás szabályairól szóló 37/2016. (XII.12.) 
önkormányzati rendelet módosítására című sürgősségi előterjesztést az előterjesztő az SZMSZ 
24. § (7) bekezdése alapján visszavonta.  
 
A sürgősségi előterjesztések napirendre tűzésével folytatják munkájukat. Az SZMSZ 20. szakasz 
(5) bekezdése alapján az alábbi javaslatokat teszi: 
 
1. sürgősségi napirend – nyílt ülésre: Javaslat az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 

megállapításáról szóló 2/2022. (III.3.) önkormányzati 
rendelet módosítására (IV. negyedéves korrekció)  

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

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett a sürgősségi indítványt a nyílt ülés 
napirendjére felvette. 

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

Településszerkezeti Tervének (TszT), Miskolc Megyei 
Jogú Város Építési Szabályzatának (MÉSZ) 
módosításához kapcsolódóan – telepítési tanulmányterv 
jóváhagyására, új beépítésre szánt terület kijelölésére, 
valamint ingatlan kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánítására 

 
Veres Pál polgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről. 
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Megállapítja, hogy a Közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett a sürgősségi indítványt a nyílt ülés 
napirendjére felvette. 
 

3. sürgősségi napirend – nyílt ülésre: Javaslat a Közgyűlés Jogi és Ügyrendi Bizottsága 
személyi összetételével kapcsolatos döntés 
meghozatalára  

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

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett a sürgősségi indítványt a nyílt ülés 
napirendjére felvette. 

 
Veres Pál polgármester: Most szavaznak a napirendi javaslat elfogadásáról, figyelemmel a 
napirendre tűzött sürgősségi előterjesztésekre. 
 

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az ülés napirendjét – a napirendre 
felvett sürgősségi előterjesztésekre figyelemmel – a 
meghívóban foglaltak szerint állapította meg. 
 

(Az előterjesztések a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
 
Napirendi pontok: 
 
1. Javaslat az Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítására a 2024-2026. évekre 
Előterjesztő: Veres Pál polgármester 

 
2.   Javaslat az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési 

rendelet megalkotására és egyéb kapcsolódó döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Veres Pál polgármester 

 
3.  Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. 

(XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására törzsvagyonból kivonás tárgyában 
Előterjesztő: Veres Pál polgármester 

 
4.  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város településfejlesztési, településrendezési és 

településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 
3/2017.(II.21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére 
Előterjesztő: Veres Pál polgármester 

 
5.  Javaslat Mezőkeresztes és Mezőkövesd külterületén elhelyezkedő (volt katonai 

repülőtér) ingatlanok tulajdoni hányadainak elidegenítésére 
Előterjesztő: Veres Pál polgármester 

 
6.  Javaslat ingatlan kedvezményes értékesítése a „Szimbiózis” A Harmonikus Együtt-

Létért Alapítvány részére tárgyban 
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Előterjesztő: Varga Andrea Klára alpolgármester 
 
7.  Javaslat a Mechatronikai Ipari Park területén létrehozott víziközmű vagyontárgyak 

közcélú adományként történő térítésmentes vagyonátvételére 
Előterjesztő: Badány Lajos alpolgármester 
 

8.  Javaslat ingatlanrész térítésmentes használatba adására a MESZEGYI részére 
Előterjesztő: Varga Andrea Klára alpolgármester 
 

9.  Javaslat ingatlan közcélú adományként történő ingyenes használatba adása tárgyában 
Előterjesztő: Varga Andrea Klára alpolgármester 

 
10. Javaslat a Közgyűlés Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottsága 

személyi összetételével kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Veres Pál polgármester 

 
11.  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere 2023. évi szabadsága ütemezésének 

jóváhagyására 
Előterjesztő: Veres Pál polgármester 

 
12.  Javaslat a Közgyűlés utólagos tájékoztatására a halaszthatatlan önkormányzati 

ügyekben meghozott polgármesteri döntésekről 
Előterjesztő: Veres Pál polgármester 

 
 
Sürgősségi napirendek: 
 
1. sürgősségi napirend:  Javaslat az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 

megállapításáról szóló 2/2022. (III.3.) önkormányzati rendelet 
módosítására (IV. negyedéves korrekció) 

 
2. sürgősségi napirend:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének 

(TszT), Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatának 
(MÉSZ) módosításához kapcsolódóan – telepítési tanulmányterv 
jóváhagyására, új beépítésre szánt terület kijelölésére, valamint 
ingatlan kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására 

 
 
3. sürgősségi napirend:  Javaslat a Közgyűlés Jogi és Ügyrendi Bizottsága személyi 

összetételével kapcsolatos döntés meghozatalára 
 
Zárt ülés: 
 
13.  Javaslat fellebbezés elbírálására közösségi együttélés szabályainak megsértése 

ügyében  
Előterjesztő: Veres Pál polgármester 

 
 
Meghívó szerinti 1. napirend: Javaslat az Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható 
összegének megállapítására a 2024-2026. évekre 
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Veres Pál polgármester: A napirend ismertetésére felkéri Szilágyi Kornél főosztályvezető urat. 
 
Szilágyi Kornél: Az államháztartásról szóló törvény 29/A. §-a értelmében a helyi önkormányzat 
évente a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg az önkormányzat egyes saját 
bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek összegeit a 
költségvetési évre, illetve a költségvetési évet követő három évre vonatkozóan. Az Önkormányzat 
várható saját bevételeit a határozati javaslat 1. számú melléklete részletezi. A határozati javaslat 2. 
számú melléklete pedig tartalmazza mindazon fizetési kötelezettségeket, amelyek adósságot 
keletkeztető ügyletből erednek a következő évekre vonatkozóan. A stabilitási törvény 10. § (5) 
bekezdése azt is megmondja, hogy az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó 
tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik 
évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját adott bevételeinek 50 %-át. Ennek a 
felső limitnek értelemszerűen a középtávú kitekintés során teljes mértékben érvényesülnie kell. 
Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az önkormányzat ebben az évben, illetve a jelenlegi számítások 
alapján a későbbi években is megfelel ezen adósságszolgálati korlátnak. Kéri a Közgyűlést, hogy az 
előterjesztést támogatni szíveskedjen.  
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni Főosztályvezető Úrnak a tájékoztatást.  
Az előterjesztést véleményező bizottságok álláspontjának ismertetését kéri. 
 
Bizottsági vélemények: 

• Jogi és Ügyrendi Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását. 

• Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását. 

• Pénzügyi Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását. 

• Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság: támogatta a 
javaslatot. 

 
Veres Pál polgármester: A napirend felett megnyitja a vitát. Hozzászólásra jelentkező 
képviselőknek adja meg a szót. 
 
A vitában hozzászóló: 
 
Soós Attila: Az előterjesztés komolyságára mutatna rá röviden, részben szakmai hozzászólással, 
hogy mindannyian itt élnek a városban, mindenkinek van tapasztalata a családja, saját cége, vagy a 
munkahelyének gazdálkodásával kapcsolatban. Amikor kapnak egy olyan 3 éves tervet a várható 
bevételekről és kiadásokról, amely nem számol a helyi adó növekedésével, nem számol a tulajdonosi 
bevételek számottevő növekedésével, nem számol ingatlanértékesítésből növekedéssel. De ha csak 
a mai nap többi előterjesztésnek az anyagát nézik, már akkor látják, hogy az ez évre tervezett 1 
milliárd forintos vagyonértékesítés már-már komolytalan. Nyilván, belemehetnének abba is, és ez 
kicsit talán szakmaibb, hogy ezt reál vagy nominál értéken értik. De, ha valóban azt gondolják, hogy 
az iparűzési adóbevételük, a helyi adóbevételük érdemben nem fog növekedni, ha nem fog 
növekedni a tulajdonosi bevételük, ellenben úgy kalkulálnak, hogy annak a hiánynak a mentén, amit 
a következő tárgyalandó napirend tartalmaz, amihez képest egy csökkenő fizetési kötelezettséggel 
számoló hitelből, kamatokból és egyéb pénzügyi kötelezettségekből eredő kiadásokkal számolnak. 
Pusztán csak anélkül, hogy érdemben belemennének a politizálásba, mutatja, hogy mennyire lehet 
komolyan venni ezeket a számokat. Érti, hogy ezt a jogszabály előírja, de talán lehetne hasznos 
egyébként az, hogy elkezdik visszamérni azt, hogy amikor ezek a 3 éves tervek elkészülnek a 
múltban, a valóságtartalma milyen volt, akár több évre visszamenőleg. Ha érdemben belegondolnak 
ezekbe a számokba, aki egy kicsit is foglalkozik a költségvetéssel és nyilván a városvezetés is, és a 
közgyűlés jelenlévő tagjai is, azok józan paraszti ésszel joggal gondolhatják, hogy ezek a számok 
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biztosan nem így fognak alakulni. Ha így alakulnának, akkor nagyon nagy bajba kerülhetne Miskolc. 
Nem mintha most nagyon jó helyzetben lenne, de azt gondolja, hogy ezt nem vehetik komolyan. 
Érdemi vitára, szakmai beszélgetésre ez az anyag alkalmatlan.  
 
Borkuti László: Soós Attila képviselő úr hozzászólására reagál. Abban a törvényi és gazdasági 
környezetben, amiben ez az ország van, abban három évre mit lehet előre tervezni, arra senki nem 
tud magyarázatot mondani.  

 
Veres Pál polgármester: Megállapítja, hogy nincs több felszólalásra jelentkező, a vitát lezárja. 
Megkérdezi Szilágyi Kornél főosztályvezető urat, hogy kíván-e a hozzászólásokra reagálni.  
 
Szilágyi Kornél: Részben csatlakozik Borkuti László képviselő úr hozzászólásához is. Jelen 
időszakban, a koronavírus világjárvány, az ezzel kapcsolatos központi, helyi intézkedések 
gyakorlatilag alapvetően meghatározzák az önkormányzati gazdálkodási mozgásteret. Részben 
hatással van erre, hogy folyamatosan változó környezetben kell a tervezést bonyolítaniuk. Ez az 
elmúlt évekre és a jelen bizonytalan időszakban az energiaválsággal összefüggésben fennáll. Számos 
olyan külső-belső tényező eredményezi azt, hogy ezen terveket folyamatosan aktualizálni kell. Azt 
is leírták az előterjesztésben, hogy természetesen ezek prognózisok. A környezeti hatások abszolút 
meghatározzák az önkormányzat mozgástereit. Adóbevételekről a következő előterjesztés kapcsán 
fognak említést tenni. Látszódik, hogy a tavalyi évben kiemelkedően teljesültek az adóbevételeik. 
Gyakorlatilag óvatos tervezéssel, de folyamatos növekedéssel számolnak a következő években is. 
Gazdaságfejlesztési tevékenységgel összefüggésben származhat az önkormányzatnak helyi 
adóbevételből, közhatalmi bevételből magasabb bevétele. Ehhez erőteljes gazdaságfejlesztési 
tevékenységre van szükség, így az iparűzési adó, építményadó bevételei is emelkedhetnek a 
városnak. Azt is el kell mondani, hogy egy újonnan betelepült vállalkozás, amíg elindul és 
eredményesen el kezd gazdálkodni és adót fizetni, pár éves időtartamot felölel. Szeretné 
hangsúlyozni, hogy a bevételeiket emelkedő tendenciával tervezték. Ugyanakkor 
ingatlanértékesítés, illetve tárgyi eszköz értesítéssel kapcsolatos bevételeknél az látszik, hogy a 
jelenlegi nehéz helyzetben vannak ingatlan értékesítéssel kapcsolatos előterjesztések, amelyek az 
éves gazdálkodáshoz, illetve a fejlesztésekhez indokolt önerő biztosításához szükségesek. Tehát 
nem célja a városnak a hosszabb távon az ingatlanok kiárusítása, még ha az ingatlan vagyona 
számottevő is. A tulajdonosi bevételeknél a jövedelemtermelő-képesség összefüggésben van 
mindazon tevékenységgel, amelyet az önkormányzati vagyonhoz kapcsolódóan tudnak realizálni. 
Itt a szolgáltatási díj bevételektől kezdve a különböző bérlet jegyárakkal kapcsolatos bevételekről 
beszélnek. Itt is óvatos tendenciával tudnak számolni a lakosság teherbíró képességére is 
figyelemmel.  
 
 
Meghívó szerinti 2. napirend: Javaslat az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 

megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására és 
egyéb kapcsolódó döntés meghozatalára 

 
Veres Pál polgármester: A napirend ismertetésére felkéri Szilágyi Kornél főosztályvezető urat. 
 
Szilágyi Kornél: Az előterjesztés három részből tevődik össze. A 2023. évi költségvetés kapcsán a 
fő prioritásokat ismerteti. Alapvető prioritásként került meghatározásra 2023. évre, hogy az 
Önkormányzat működőképességét, a stabilitását, a gazdálkodás stabilitását megőrizze ebben az 
évben is. Kiemelt cél volt, hogy a 2023. évi költségvetésben tervezett feladatokhoz kapcsolódó 
költségvetési feltételek kialakításra kerüljenek. Kihívást jelentett a miskolci önkormányzat, 
valamennyi önkormányzat és valamennyi gazdálkodó szereplő részére az az energiaválság, mely a 
tavalyi évben indult, illetve az ezzel kapcsolatos inflációs hatásokat is kell kezelni. A minimálbér, 
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garantált bérminimum és az ezzel kapcsolatos béremelések végrehajtása is kiemelt feladat ebben az 
évben. Szintén kiemelt cél ebben az évben, hogy az előző időszakban indult uniós fejlesztéssel 
megvalósuló TOP-os projektek a befejezéséhez közelednek. 2023. november 30-a a határidő, 
mellyel ezeket a fejlesztéseket a városban meg kell valósítani, a városvezetés és az Önkormányzat 
célja, hogy a lehető legtöbb projekt a lehető legsikeresebben, határidőben megvalósulhasson. 
Mindezek mentén, az Önkormányzat tárgyévi működési, beruházási, fejlesztési feladatainak 
finanszírozására a költségvetés 2023. évben 47,5 milliárd Ft-os főösszeggel számol. A bevételek 
kapcsán elmondja, az állami támogatások vonatkozásában a kötött felhasználású központi 
költségvetésből kapott támogatások esetében jelentős szerkezeti változást jelent az a tény, hogy a 
tavalyi évben a kulturális ágazatban dolgozók 20%-os béremeléséhez kapcsolódó fejlesztési forrás 
közvetlenül pályázat útján az érintett költségvetési szervek, nonprofit gazdasági társaságok 
költségvetésében keresztül került megtervezésre. Ez a forrás idén hasonló nagyságrendben, 535 
millió Ft-ban áll majd rendelkezésre. Szerkezeti változásként ez az összeg idén már az 
Önkormányzat költségvetésén keresztül érkezik, az Önkormányzat az a közvetítő, aki ezeket a 
forrásokat eljuttatja majd a felhasználókhoz. Ez 535 millió Ft-tal növeli az állami támogatások 
nagyságrendjét. Állami támogatások, kötelező feladatok ellátásához központi költségvetésből 
számos jogcímen kap az Önkormányzat támogatást. Ezek közül helyi önkormányzatok 
működésének támogatására 150 millió Ft-tal többet, szociális területen 106 millió Ft-tal részesül 
több támogatásban az Önkormányzat. Köznevelés területén (elsősorban az óvodai területen) 111 
millió Ft-os csökkenéssel kell számolni. Ezen tényezők együttese kismértékű emelkedést jelent a 
két év vonatkozásában. Adóbevételekről az előző előterjesztés kapcsán szólt. Alapvető változást 
jelent, hogy 2023. adóévben már a kkv-k 2%-os adómértékkel kell, hogy megfizessék a helyi 
iparűzési adót. Az elmúlt években ez az összeg 1% volt. A koronavírus járvány, a válság kezelése 
érdekében hozott korábbi 2020/21. évi intézkedések, ahogyan az már korábban is elhangzott, 
meghatározta a tervezés folyamatát. Jelentősen befolyásolták a tervezhető helyi adóbevételek 
nagyságrendjét, a gazdálkodási prognózis megtervezését. 2022. évben az energiaválság, az infláció, 
az orosz-ukrán háború hatásai ellenére az adóbevételek kiemelkedően teljesítettek, közhatalmi 
bevételekből 17,5 milliárd Ft realizálódott. 2023. évi tervben, ezen teljesítési adatok 
figyelembevételével tudták az adóbevételi tervet meghatározni. Kiemeli, az energiaválság kezelése 
az előző évben és a 2023. évben is óriási kihívást jelent. Az energiaáremelkedés hatásának enyhítése 
érdekében tavalyi évben már számos olyan költségcsökkentő, bevételt növelő intézkedést tett, mely 
számosságában még most is elmondható, hogy érvényben vannak. Nem csak észszerűség, 
racionális gondolkodás vezette az Önkormányzatot, hanem központi elvárások is ezen 
intézkedéseket fogalmazták meg. Az energiaválsággal összefüggésben elmondja, hogy 2021. évben, 
városi szinten, beleértve valamennyi gazdálkodó önkormányzati érdekeltségű gazdálkodót, a gáz, a 
távhő és a villamosenergia költsége kb. 2,9 milliárd Ft kiadást jelentett a rendszernek. Ez a szám 
tavalyi év végére meghaladta a 6 milliárd Ft kiadást. Jelentős változások ősszel következtek be, jelen 
előterjesztés kapcsán és a 2023. év vonatkozásában a jelenleg ismert energiaárakkal, a különböző 
prognózisokkal számolva ez az összeg 8-9 milliárd Ft is lehet. Óriási kiívást, alapvetően 
determinizmust is jelent a 2023. évi lehetőségekre. Ezen tételek tervezése számos bizonytalanságot 
hordoz magában, az energiahordozók ára a világpiacon folyamatosan változik, az Önkormányzat 
próbál a lehető leggyorsabban reagálni a különböző lehetőségekre. Ennek való megfelelés 
érdekében február 28. napjával az Önkormányzat, a gazdasági társaságok, az önkormányzati 
költségvetési szervek csatlakoztak a villamosenergia fixálás lehetőségéhez. Ezzel a lehetőséggel élve 
próbálják csökkenteni ezen típusú kiadásokat. Fontosnak tartja elmondani, év elején kormányzati 
döntés alapján Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 1,2 milliárd Ft-os támogatásban részesül 
majd az év során. Ez a legszűkebben értelmezett kötelező önkormányzati feladatok 
finanszírozására hivatott támogatási összeg. Az állami támogatással érintett területeken kívül 
számos egyéb kötelező önkormányzati feladat van még, amelynek energia növekménye a jelenlegi 
kormányzati forrás mellett nem nyújt fedezetet. Így további szoros együttműködésben az elsőkörös 
támogatáson túl további állami finanszírozásra van szükség. Jelentős tételt jelent továbbá 2023. 
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évben a bérintézkedésekkel kapcsolatos idei kiadások. Január 1. napjától a minimálbér 16%-kal, a 
garantált bérminimum 14%-kal emelkedett. Ezt a különböző költségvetési szerveknél, illetve a 
nonprofit gazdasági társaságoknál le kellett a költségvetésben kezelni. A minimálbér emelésnek 
hatása, hogy a bérsávok összetorlódnak, ennek kezelésére több, mint 700 millió Ft összeget 
különítenek el a rendelettervezetben. A szolidaritási adó okozta többlet kiadással is számolni kell 
ebben az évben. Az állam a jobb gazdasági teljesítőképességgel rendelkező, nagyobb helyi 
adóbevétellel rendelkező önkormányzatoktól a szolidaritási elv érvényesítésével, a kötelező feladat 
ellátásban egyre nagyobb szerepet vár el. 2023. évben a szolidaritási hozzájárulási adó számítása 
alapjaiban változott meg. Eredményeképpen a növekvő adóbevételeken túl, a határértékek miatt 
összességében a tavalyi évhez képest 1,3 milliárd Ft összeggel, 3,6 milliárd Ft, amit szolidaritási 
hozzájárulási adóként kell megfizetni a központi költségvetésnek. Az állami feladatalapú 
támogatásokat, illetve az energia áremelkedés miatt kompenzációs összegeket mérlegre téve, 
bevételi oldalon számbavéve, hozzátéve a szolidaritási hozzájárulási adó fizetési kötelezettséget, 
akkor elmondható, hogy 2022-2023. évek vonatkozásában összességében állami forrásból jelenleg 
64 millió Ft-ot többletet tudnak realizálni. Beruházások, felújítások tekintetében elmondható a 
2023. évi költségvetésről, hogy eredeti előirányzatként ezen feladatokra, 2,1 milliárd Ft forrás került 
betervezésre. Az előző évben indult, éveken átnyúló TOP-os fejlesztések, beruházások a 
befejezéséhez közelednek. Ezen fejlesztésekhez kapcsolódó források majd a 2022. évi zárszámadás 
elfogadását követően húzódnak át, épülnek be a 2023. évi tervbe. Miskolc kiemelt státuszt kapott 
a TOP+ finanszírozási keretben, 31,85 milliárd Ft áll majd rendelkezésére várhatóan 2027-ig, illetve 
a remények szerint 2020. és 2027-es programozási időszakban. Az előkészületek jól állnak, várják a 
források megérkezését, a pályázati lehetőségek megnyílását. Városüzemeltetési feladatokkal 
kapcsolatban közel 10 milliárd Ft felhasználás tervezett előirányzat szinten. Ez közel 2 milliárd Ft-
tal haladja meg az előző évi előirányzatot. Itt is kiemelt összegű támogatás került meghatározásra 
az MVK Zrt. részére a tavalyi évhez képest, több, mint 1 milliárd Ft a várható támogatás. A Miskolci 
Városgazda Nonprofit Kft. által ellátott feladatokra, 2,6 milliárd Ft-ot számszerűsítenek. A 
különböző ágazatok tekintetében elmondja, hogy igyekeztek a korábbi vívmányokat, 
önkormányzati prioritásokat megőrizni, próbálják a feladatokat kezelni. Minden területen 
elmondható, hogy az energiaválság, az infláció, a béremelések kezelése determinizmust jelentett. 
Ennek ellenére a közbiztonsággal, a közrendvédelemmel összefüggő feladatokra, a Miskolci 
Önkormányzati Rendészet támogatására közel 700 millió Ft-os forrás került beállításra.  
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni az összefoglalást. Felkéri Szopkó Tibor alpolgármester urat 
további szóbeli kiegészítés megtételére.  
 
Szopkó Tibor alpolgármester: Elmondja, Polgármester Úrtól azt a feladatot kapta, hogy röviden, 
de átfogó módon mutassa be a költségvetés tervezésének a legfontosabb dilemmáit, a legnehezebb 
feladatokat, a legnagyobb kihívásokat, a lehetőségeket és a több, mint 100 oldalas anyagot 
közérthető formában ismertesse az előterjesztő képviseletében. A 2023. évi költségvetés kapcsán – 
visszautal Főosztályvezető Úr által elmondottakra – bizonytalan gazdasági környezetben indult el 
a tervezés. Azok a tervezési premisszák, melyek az Önkormányzat gazdálkodására is jelentős 
hatással vannak, jelentős változásokat szenvedtek, sokszor negatív irányba, már az őszi időszakban 
is, mikor elindult a költségvetés tervezési folyamata. Ilyen tényező a jegybanki alapkamat és az 
ehhez kapcsolódó kamatszintek, hiszen ekkora adósságszolgálati teher mellett számít az, hogy 
milyen kamatfelárért cserében finanszírozható a rendszer. Nem közvetlenül, de mégis számítanak 
az árfolyamok az Önkormányzat gazdálkodásában, kiemelt szerepük van az energiaáraknak és 
hatással van a gazdálkodásra az infláció is, befolyásolja a helyi gazdaság teljesítményét is, különös 
tekintettel a helyi adó bevételekre. Közvetlenül komoly hatással rendelkezik a garantált 
bérminimum és a minimálbér változása. További tervezési nehézséget jelentett az állami 
támogatások és a különböző normatívák bizonytalan jellege. Ennek ellenére alapvető tervezési 
kritérium volt, hogy bármilyen nehéz a gazdasági helyzet, elsődlegesen egyensúllyal terjesszék a 
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Közgyűlés elé a költségvetést. Az egyensúly megteremtése egy tudatos döntés eredménye, nem csak 
a jogszabályi kötelezésből ered. Az Önkormányzat által ellátott feladatok zavartalan biztosítása 
szintén fontos szempont volt. Meg kívánják őrizni a költségvetéssel a működőképességet, 
kifejezetten stabilan szeretnének gazdálkodni, azzal, hogy a lehetséges kockázatokat porlasszák, 
legalábbis csökkentsék. Legalább ennyire fontos szempont volt a 2023. évi költségvetés 
tervezésénél az alkalmazkodási képesség, a reziliencia. Arra számítanak, hogy ebben az évben 
érdemi korrekciókat fog kapni a költségvetési rendelet. Sok nehézséget okozott a bizonytalan 
környezet, de a legnagyobb nehézséget az okozta, hogy amikor a szakemberek összegyűjtötték a 
jogos igényeket, akkor az derült ki, hogy több, mint 30 milliárd Ft-tal több forrást is fel tudna 
használni ésszerűen, takarékosan a feladatok biztosítása érdekében az Önkormányzat. 47 milliárd 
Ft-os költségvetési főösszeg mellett látható, hogy majdnem minden forint mellől hiányzik majdnem 
egy egész másik forint és mégis nullás, egyensúlyi költségvetést terjesztettek be. Kérdezhetik, 
hogyan lett előkészítve ez az anyag? Válaszában elmondja, hogy úgy, hogy folyamatosan, 
hónapokon keresztül vizsgálták felül az előirányzatokat, ahol lehetett a minimum szintre állították 
be. Láthatónak tartja, hatalmas mértékben kellett beavatkozni. Elmondható, minden prioritás 
figyelembe vételével, a tervezésnek már a mozgástere is rendkívül szűkös volt. Véleménye szerint, 
korábban soha nem látott mértékben szűkös. Ez igaz a költségvetési gazdálkodásra is. 
Számbavették azokat a külső tényezőket, melyek az ez évi bevételekre és a tervezett költségvetésre 
hatással lehetnek. Nagyon magas kihívást jelenthet az, ha a rezsiköltségek fedezésére szolgáló állami 
támogatások szintje nem fogja megugrani a mostan szintet, ez most 1,2 milliárd Ft-os nagyságrend 
kevés ahhoz, hogy fedezze a többlet kiadásokat. Szintén magas kihívású tényező az, hogy a helyi 
gazdaság teljesítőképessége a tavalyi kiugró eredménnyel szemben nem lesz az elvárt szintű. 
Terveztek egy tendenciózus növekményt ebben a tekintetben. Komoly kihívás elé állíthatja az ez 
évi gazdálkodást, ha elmarad a REKI támogatás. Az is, ha a szolgáltatási díjbevételek maradnak el 
a tervezett szinthez képest, vagyis csökken az a fogyasztás, amellyel az állampolgárok a város 
különböző szervezeteinek a szolgáltatását veszik igénybe. Alacsony kihívású tényezőként került 
értékelésre, ha az állami támogatások a minimálbér és a garantált bérminimum emelésének a 
fedezésére is elmaradnak az elvárt szinttől. Ugyanezt a munkát elvégezték a kiadási oldal 
vonatkozásában is. Kiemeli, a legnagyobb kockázatot az energiaárak mozgása jelenti. Ugyanilyen 
kockázatosnak tartja a közösségi közlekedés és a közétkeztetés finanszírozási terheinek a 
növekedését. A közepes kihívású tényezők között vették számba a városüzemeltetési feladatok 
finanszírozási nehézségét. Itt is érhetik a szektort olyan inflációs hatások, amellyel megnehezedik 
ennek a finanszírozása, illetve a fejlesztések önerő igénye is felmerülhet a 2023. évi gazdálkodásban. 
Reményét fejezi ki, hogy csak finanszírozási, nem pedig előirányzat szinten, de ezzel is kalkulálni 
kell. Azért is tartja különösen fontosnak, mert igaz, hogy költségvetésen kívüli forrásokból, Európai 
Uniós forrásokból, de az ez évi gazdálkodást mégis a fejlesztések fogják a legjobban meghatározni, 
hiszen 18, közel 20 milliárd Ft mértékben fogják fejleszteni Miskolcot. Alacsony kihívású 
tényezőként vették figyelembe az államháztartási terheknek az emelkedését, illetve nem várt 
különadók bevezetését. Sajnálatát fejezi, ki hiszen a közelmúltban láttak már ilyen, ezért ezzel is 
kalkulálni kell. További feladatok, potenciálok, melyekben – ha jól végzik a munkát – akkor 
jelenthet könnyebbséget a költségvetési egyensúlyban. Az egyik ilyen a helyi gazdaság teljesítménye. 
Ha a gazdaságfejlesztési tevékenységet nagyon jól végzik, akkor az pozitív irányba hathat a 
költségvetésre is. Fontosnak tartja, hogy extrém gazdálkodási fegyelem jellemzi – ez jellemezte már 
a 2022. évet is – a 2023. évet, soha nem látott vasszigorral gazdálkodik az Önkormányzat és az 
alrendszerei. Fontos feladatnak tartja ennek folytatását. Az ingatlanértékesítésekkel kapcsolatban 
elmondja, nem a bevételszerzés az elsődleges cél a Hodobay-programmal, hanem a városi 
rehabilitáció. Mégis érdemi hatással kell, hogy bírjon egy sikeres program ebben az évben a 
költségvetésre. Ilyenként tekinti a szakma a víziközmű integrációt, ami szintén pozitív irányba 
hathat a költségvetési gazdálkodásra. Feladat továbbá, hogy eljárjanak az állami szerepvállalási szint 
növekedése érdekében. Úgy látja, hogy az önkormányzati finanszírozás reformra szorul. 
Konklúzióként elmondja, a kiadások növekedése és a források csökkenése érdemben 
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veszélyeztetheti a közszolgáltatások ellátását, amennyiben a külső tényezők negatív irányba hatnak 
a költségvetési gazdálkodásra, illetve további állami beavatkozások szükségesek, felelős egységes, 
kiszámítható állami beavatkozásra van szükség. De még ezzel együtt is az látható, hogy az 
Önkormányzat a saját eszköztárával, csak korlátozott mértékben tud hatással lenni ebben az évben, 
egy ilyen bizonytalan környezetben a költségvetési gazdálkodásra. Kiemeli az előterjesztésből, a 
költségvetés mérlege 47.512.497.539 Ft bevételi előirányzatot tartalmaz és 47.512.497.539 Ft 
kiadási előirányzatot tartalmaz. Azért hangsúlyozza, mert látható, hogy a két szám teljesen 
megegyezik egymással, minden nehézség ellenére ez a költségvetési egyensúly. Historikus 
kitekintésként elmondja a működési költségvetési bevételek tekintetében, a bemutatott grafikonon 
is látható, hogy a működési költségvetési bevételek sokkal kisebb mértékben növekednek, mint a 
működési költségvetési kiadások. Historikus kitekintésként elmondja a működési költségvetési 
bevételek tekintetében, hogy a kivetítőn bemutatott grafikonon is látható az, hogy a működési 
költségvetési bevételek sokkal kisebb mértékben növekednek, mint a működési költségvetési 
kiadások. A nominál- és reálérték szóbakerülése okán elmondja, ha diszkontálja a bevételeket, akkor 
gyakorlatilag reálértéken alacsonyabb bevételekkel kell kalkulálni, mint a tavalyi évben. A kiadások 
viszont 2023. évben ugyanarra a szintre növekedtek. Az utolsó diában bemutatja a költségvetésben 
szereplő, kiemelt prioritásokat. A városüzemeltetési feladatok rendkívül jelentős részt képeznek a 
funkciónkénti előirányzatok között. A közösségi közlekedés korábban soha nem látott mértékű 
támogatást kap az Önkormányzattól 2023. évben. Fontos prioritás volt a központi feladatok sor is. 
Ez egy nehezen megfogalmazható funkció, de itt látható a rendészettel összefüggő kiadások, a 
szolidaritási hozzájárulási adó és többek között a közétkeztetés is. Látható az Önkormányzat 
szociális és oktatási terület irányába történő elkötelezése. Fontosnak tartja kiemelni a kulturális és 
idegenforgalmi szektor forrásait. Gondol itt a 200. születésnapját ünneplő Színház, a nemzeti 
minősítésű Szimfonikus Zenekarra, ezeket a területeket sem hagyja az út szélén a 2023. évi 
költségvetés. Kéri az előterjesztés támogatását, hisz abban, hogy ez az előterjesztés az, amit a 
jelenlegi nehéz körülmények között a városvezetés és a szakma el tudott készíteni.  
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni Főosztályvezető Úrnak a tájékoztatást.  
Az előterjesztést véleményező bizottságok álláspontjának ismertetését kéri. 
 
Bizottsági vélemények: 

• Jogi és Ügyrendi Bizottság: támogatta mindhárom javaslatot. 

• Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság: egyhangúlag támogatta az előterjesztés 
elfogadását. 

• Pénzügyi Bizottság: többségében támogatta az előterjesztés elfogadását. 

• Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság: támogatta a 
javaslatot. 

• Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottság: támogatta az 
előterejsztést. 

• Rendészeti Bizottság: támogatta az elfogadást.  
 
Veres Pál polgármester: A napirend felett megnyitja a vitát. Hozzászólásra jelentkező 
képviselőknek adja meg a szót. 
 
A vitában hozzászóló: 
 
Molnár Péter: A város költségvetésének tárgyalásakor fontosnak tartja elmondani, hogy a 
költségvetés tulajdonképpen egy tükör a város működéséről. A költségvetés természetesen az 
Önkormányzat gazdálkodásának alapdokumentuma, hiszen a költségvetés a város életének 
mindennapjait szabályozza, leképződik a mindennapokra a költségvetés. Érti ez alatt a városi 
közösségi közlekedést, vagy tömegközlekedést. Miskolcon arra a tömegközlekedésre gondol, mely 
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három éve kritikán aluli szinten működik, a városlakók azt tapasztalják minden nap, hogy 
borzasztóan ritkán járnak a buszok és a villamosok. A város külvárosi részein óránként közlekedő 
buszokkal tudnak közlekedni a városlakók. A volánbusz is sűrűbben jár. Látható, a költségvetési 
tervezetben, erre Alpolgármester Úr is ráirányította a figyelmet, hogy nagyobb az MVK Zrt. 
támogatása. Ezt a szegmenst örömmel látja. Kérdésként merül fel ezen hír hallatán, hogy akkor 
jobb lesz-e idén a szolgáltatás? Kérdezi, sűrűbben járnak-e majd a buszok és a villamosok? Mert 
ezt várják a miskolciak, azt szeretnék, hogy újra normálisan lehessen a városban közlekedni 
tömegközlekedési eszközökkel, úgy mint ahogy ezt lehetett tenni 2019. előtt a városban. Véleménye 
szerint ez mindenképpen fontos, mindenképpen megoldandó dolog. Fontosnak tartja továbbá a 
közrendet, a közbiztonságot. Véleménye szerint sajnos Miskolcon a közrend és közbiztonság az 
utóbbi években megingott. Látható, hogy a költségvetési tervezetben erre fordítanak összeget, ez 
szükségszerű is. Úgy gondolja az irányításban is minőségi munkát kellene végezni. Köszöni a 
rendészek munkáját, vélelmezi, hogy valamilyen probléma van, mert nem olyan a közrend, a 
közbiztonság a városban, mint ahogy az korábban megszokott volt. A törvénynek megfelelően van 
tervezve a költségvetés, egyensúlyi költségvetés, forintra megegyezik a kiadás és a bevétel. Kérdezi, 
komolyan gondolja a városvezetés a költségvetést? A Salkaházi Sára támogatásra mutat rá. Előző 
évben is tervezte a költségvetés, de nem fizették ki. Sok egyéb dologra költöttek, úgy látja az 
ellenzék ki lehetett volna fizetni a miskolci szépkorúaknak a jól megérdemelt Salkaházi Sára 
támogatást. De ezt nem tették meg, mert másra költötték a pénzt. Példaként említi sportállásokra, 
dubaji utazásra, egyéb luxus kiadásokra. Megszólítja Polgármester Urat, hogy a miskolci 
nyugdíjasokon nevet. Személye sajnálja, mert bosszankodtak a tavalyi évben, amiért nem kapták 
meg a Salkaházi Sára támogatást, ami járt volna nekik, hiszen tervezve volt a költségvetésben. A 
mostani költségvetésben is tervezve van. A fideszes és kereszténydemokrata önkormányzati 
képviselők, a Frakciószövetség felszólítja az Önkormányzatot, hogy idén a megérdemelt juttatást 
kapják is meg a szépkorúak. Látható a költségvetésben, hogy idén is jelentős állami támogatásokat 
kap a város. Ahogyan kapott 2019. óta mindig. Köszöni Főosztályvezető Úrnak, hogy erre 
korrektül rámutatott, továbbá köszöni a Főosztály munkáját a költségvetési terv előkészítése 
kapcsán. Rámutat az energiatöbblet finanszírozás kapcsán, hogy 1,2 milliárd Ft-ot kap az 
Önkormányzat, a Nemzeti Színház idén 653 millió Ft-ot kap. Örömét fejezi ki afelett, hogy az 
Önkormányzatot támogatja Magyarország Kormánya, de úgy látja, alapvetően a Miskolc 
Önkormányzat politikai vezetése – nem a szakma – alapvetően rossz gazda módjára működteti a 
várost, ezért a Frakciószövetség nem támogatja a költségvetési tervezetet.  
 
Veres Pál polgármester: Érdekesnek találja, hogy még mindig Dubai a téma. Erre a választ már 
több, korábbi Közgyűlés alkalmával is megtette. Reményeit fejezi ki az irányt, hogy ezen sikerül a 
frakciónak túl lendülni, és találnak valami új témát. A mosoly erre irányult. 
 
Szilágyi Szabolcs: A 2023. évi költségvetését gondoskodónak nevezi. Úgy véli, a fideszes 
képviselőket meglepi ez a minősítés, mégsem tartja túlzónak. Azért tartja gondoskodónak, mert a 
kormányzat rendkívüli megszorításai, a várost büntető forráselvonások ellenére is középpontba 
helyezi a városban élők körülményeinek javítását, segítését. A Miskolci Idősügyi Tanács 
alelnökeként szívügye az idős emberek támogatása, a költségvetés kialakításakor ezért is 
ragaszkodott a Salkaházi Sára Program folytatásához. Meggyőződése, hogy a Kormány bármennyi, 
bármekkora csapással is sújtja a várost, az életüket ledolgozó, mégis nélkülözésben élő 
szépkorúaknak ezt a jövedelem kiegészítést biztosítani kell. A Kormányra nem jellemző a 
gondoskodás. Ha nem így lenne, nem hunyna szemet a felett, hogy 28.500 Ft-on tartja a 
nyugdíjminimumot. 13 éve volt rá, hogy megemelje, de szociális érzékenységének nem lépi át az 
ingerküszöbét a nyomorgó nyugdíjasok helyzete. Ezzel szemben a jelen városvezetés más, 
emberközpontú értékrendet képvisel. Számukra fontos, hogy a nyugdíjasok minél inkább élhető 
életet élhessenek, ezért megteszik, amit a forrásaik megengednek. Ebben az évben 450 millió Ft-ot 
terveznek a Salkaházi Sára Program folytatására, ebből a Velünk a Város Frakció választási 
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programjában is szereplő megemelt támogatás kifizethető lesz az év végén. Tudják, hogy minden 
forint számít az időseknek. Különösen olyan kormányzás idején, amikor a nyugdíjak reálértékét 
képtelenek megtartani, azok minden évben csökkennek. A nyugdíjas szervezetek egyeztető 
tanácsának kimutatása szerint a jelenlegi nyugdíjak 1,5%-kal alacsonyabbak, mintha a nyugdíjak 
2021-2022. évben, a tényleges inflációnak megfelelő mértékben növekedtek volna. Megdöbbentő 
adat, de összegzés szerint a Kormány közel 100 milliárd Ft veszteséget okozott a nyugdíjasoknak, 
ami személyenként átlagosan majdnem 40.000 Ft-ot jelent évente. Amikor ilyen Kormány van, ami 
rekordot csak negatív módon képes produkálni, az Európai Unió legmagasabb pénzromlását képes 
tartósan garantálni, minden tőlük telhetőt, megtesz a városvezetés a nyugdíjasokért. Emlékeztet 
arra, hogy a nyugdíjasok 2/3-a, 1,6 millió ember 160.000 Ft-ból vagy annál kevesebből, 90-120.000 
Ft-ból él. A Salkaházi Program révén az évi 40.000 Ft veszteség egy részét át tudja vállalni a 
városvezetés és erre büszkék lehetnek. A gondoskodás része, hogy a költségvetésben biztosított 
forrásokból a közrend fenntartására is több figyelmet tudjanak fordítani. Itt ugyanaz a gond, mint 
a nyugdíjasok esetében, az Önkormányzatnak helyt kell állnia olyan területen, amelynek ellátása az 
Állam feladata. A Fidesz kormány azonban, ahogyan a nyugdíjasok több évtizednyi munkáját, úgy 
a rendőrök munkáját sem becsüli meg kellő mértékben. Az elmúlt években több ezer rendőr hagyta 
el a hivatását, nem csodálkozik, hogy ennyien szerelnek le az állományból. Alig látni az utcán 
rendőröket. Éppen e miatt is a Rendészet működtetését a költségvetés prioritásként kezeli. Azon 
kevés önkormányzati szervek közé tartozik, melyektől nem vontak el forrást, hogy változatlan 
színvonalon tudja teljesíteni feladatait a miskolci polgárok biztonságát szolgálva. Az idei 
költségvetésben a rendőrségről is ugyanakkora mértékben gondoskodnak, mint tavaly, hogy ezzel 
is jelezzék, a közbiztonság fenntartására kiemelt figyelmet fordítanak. Azért is tartja 
gondoskodónak a költségvetést, mert hozzájárul ahhoz, hogy a miskolciaknak jó közérzete legyen, 
hatással lévő városrészek, épületek megújulhassanak. Több évtizedes elhanyagoltság után a tegnapi 
napon a kivitelező szerződés aláírásával új korszak kezdődhet az Avasi Kilátó életében. Jövő 
júniusban lesz 90 éve, hogy miskolci iparosok, ácsmesterek, bádogosok, tetőfedők, asztalosok, 
lakatosok, mázolók, üvegesek, villanyszerelők építeni kezdték elődjét. Pár hónap alatt elkészültek 
vele. Biztosra veszi, hogy még ebben az évben a modernizált kilátóval fognak találkozni, a jövő 
nyári évfordulón új fényben fog ragyogni Miskolc ikonikus épülete. 
 
Varga Andrea Klára alpolgármester: Reagálni kíván Frakcióvezető Úr felszólalására. Fontosnak 
tartja elmondani, hogy nem az Önkormányzatot támogatja a Kormány. Miskolc város működésére 
érkeznek források. Nem a Kormánynak van pénze Magyarországon, hanem a magyar adófizetők 
által befizetett összegek, igazságtalan újraelosztásáról van szó. Igazságtalan újraelosztásról van szó, 
abban az értelemben, hogy az önkormányzati finanszírozás nem biztosít egyenlő esélyeket az ország 
különböző területein élő embereknek. A regionális különbségek okán, mindenki számára 
érzékelhető. Úgy gondolja, pontosan tudható, hogy ugyanazzal a szaktudással és tapasztalattal 
rendelkező munkavállaló, nem ugyanazt a bérezést kapja Győrben, Debrecenben vagy Miskolcon. 
Ezt érdemesnek tartaná tovább gondolkodásra. A miskolci intézményrendszer, a kulturális terület 
sem szorítható tovább. Ez a költségvetés, amelyet most kénytelenek összeállítani, és amely 
egyensúlyra törekszik, azt jelenti, hogy ismét óriási áldozatokat vállalnak fel az intézmények, a 
kulturális terület és a miskolci emberek. Mindez azért, mert egy igazságtalan elosztás, egy 
igazságtalan önkormányzati finanszírozás működik ebben az országban. Arra kéri valamennyi 
országgyűlési képviselőt, valamennyi politikust, Polgármester Urat és valamennyi önkormányzati 
képviselőnek azért kell dolgoznia, hogy ez az igazságtalan újraelosztás megváltozzon, és az 
Önkormányzat visszakapja azt a súlyát és azt az erejét, amelyre igenis szüksége van a helyben élő 
miskolci lakosoknak.  
 
Dr. Nagy Ákos: Nyilvánvalónak tartja, hogy minden képviselő a költségvetésben azt próbálja meg 
keresni, amely a saját választókerületének jó. Próbálja keresni azokat a forrásokat, lehetőségeket, 
hogy miből fognak tudni fejleszteni, miből fognak tudni választ adni azokra a választói kérdésekre, 



13 

hogy hogyan fog javulni az adott választókerületben a közbiztonság, hogyan fog javulni az utak 
állapota, hogyan lesznek rendben a közterületek? Úgy gondolja a legnagyobb probléma ellenzékből 
is, hogy azért nem tudnak ezekre a kérdésekre válaszolni, mert a költségvetés előzetes egyeztetése 
során a miskolciak igényei kimaradtak. Úgy gondolja, előzetesen a városvezetésének vagy bármilyen 
szervnek, aki költségvetést állít össze, annak szükséges közölni a városlakókkal, az itt élőkkel, hogy 
milyen adókkal kell a jövőben számolniuk. Milyen szolgáltatásokat vehetnek majd igénybe, illetve 
hogy mennyi adósságot vállal majd fel az Önkormányzat. Ha ezeket az információkat az 
Önkormányzat előzetesen, a megfelelő csatornákon eljuttatja a miskolciakhoz, akkor értékelési 
alapelvként mondható, hogy az itt élők számára az átlátható és stabil felhasználás jobban 
biztosítható, mint a költségvetés értékelése. Ennek hiányában ez a költségvetés tervezet hazug, 
álságos és a miskolciakat sértő. Álságos és sértőnek gondolja azért, mert egyáltalán nem reflektál a 
miskolciak valós igényeire. Példaként említi, amikor fejlesztésre szorul a Rendészet, akkor nem 
külföldre kell utazni semmit nem hozó konferenciákra. Amikor a város tisztántartásáról van szó, 
akkor nem kell felújítani igazgatói irodákat 30 millió Ft-ért. Amikor nem fizetik ki a Salkaházit, 
akkor a Holding pénzéből nem kell szponzorálni reklámszerződéssel magánfesztiválokat. Teljesen 
egyszerűnek tartja ezeket, ezekhez még közgazdásznak sem kell lenni. Közben, kritikaként joggal 
fogalmazódik meg a miskolciak részéről, hogy ami kiderül a költségvetés számaiból, az az, hogy a 
részvételi költségvetés jelentősen lecsökkent. Ez azt mutatja, hogy a miskolciakat a jelen 
városvezetés a jövőben ki kívánja hagyni a költségvetés tervezéséből. Rövid reflexióként elmondja, 
azért, mert a Salkaházi Program feljött, valódi árnyékállamtitkári hozzászólást hallhattak. Ennek 
kapcsán elmondja, amikor a Gyurcsány kormányról beszélnek, Gyurcsány Ferenc hűségesküt tett 
a nyugdíjasoknak, majd kettő hét múlva kitolta a nyugdíjkorhatárt, három hét múlva 
nyugdíjemeléseket halasztott el. Végül eltörölte a 13. havi nyugdíjat. Ez alapján kéri, ne féltsék a 
mai ellenzéktől a nyugdíjasokat. A jelen városvezetés tavaly is megígérte, hogy kifizeti a Salkaházit, 
de nem fizették ki. Ebben az évben is megígérték.  A Frakció álláspontja az, hogy a miskolciak az  
igényeket figyelembe vévő  tisztességes és normális költségvetést érdemelnek, ez pedig nem az. 
 
Erdei Sándor Zsolt: A teljesség igénye nélkül kíván néhány számot kiemelni, elhinteni néhány 
valóságmorzsát a teremben, hogy könnyebben kaphassanak választ a miértekre. 12 év Fidesz 
kormányzás után hogy is él ma az ország. A Magyar Postától 1.200 embert bocsátanak el. Egy kg 
kenyér ára 966 Ft, a minimálbér 2023. évben nettó 154.270 Ft. Ha egy minimálbérből élő családanya 
minden másnap vesz egy kg kenyeret, akkor a fizetése 10%-át kenyérre költi. Semmi másra, csak 
kenyérre. Magyarország első helyen áll a Transparency International 2022. évi korrupció érzékelési 
indexe alapján, tehát Magyarország az Európai Unió legkorruptabb állama. Magyarország a 
legkorruptabb az Unióban. Völner Pál rendszeresen, alkalmanként 2-5 millió Ft-ot kapott a bírósági 
végrehajtói kar elnökétől Schadl Györgytől. Egy államtitkár a saját minisztériumi épülete előtt 
rendszeresen kapott több millió Ft-ot úgy, hogy közben a tárcát vezető miniszter, aki szintén ebben 
az épületben tartózkodott, és akit ez a két ember „Néninek” hívott egymás között, erről semmit 
nem tudott. Egy fogtömés magánpraxisban 30.000 Ft körül van. A Fidesz több milliárdos 
propaganda kampánya szerint a magyarok 97%-a mondott nemet a szankciókra. Valójában 1,2 
millió ember, ami a választópolgárok mindössze 18%-a. Négy napja a Fidesz megszavazta az 
Unióban a 10. szankciós csomagot, miután szerintük a magyar emberek nemet mondtak rá, majd a 
Fidesz kiment Brüsszelbe és megszavazta azt. Novák Katalin köztársasági elnök férje öt hét alatt 
alezredesi rangot kapott. A magyar kormányfő fizetése márciustól 4,8 millió Ft-ról bruttó 5,7 millió 
Ft-ra nő, tehát Orbán Viktor 3,8 millió Ft-ot visz haza havonta. Egy 30 év alatti általános iskolai 
pedagógus nettó bére 181.000 Ft. Csak kémia tanárból országosan 2.657 fő hiányzik. Aki szólni 
mer a tarthatatlan állapotok miatt, azt kirúgják. Előfordult, hogy egyszerre 13 tanárt rúgtak ki egy 
gimnáziumból. El lehet képzelni, hogy azok a diákok és az az iskola most milyen helyzetben lehet. 
Egy kezdő rendőr alapilletménye nettó 250.000 Ft. Ezért nő a rendőrhiány.  Kevesebb, mint a 
felére csökkent a rendészeti tanulók száma az elmúlt öt évben. Az infláció 25,7%-os, sehol az 
Unióban nem ilyen magas. Romlik a pénz, romlik az életszínvonal, romlott a Kormány.  
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Dr. Kovács László: Megérti, hogy az ellenzéki képviselők között az országgyűlési választásokon 
elveszített frusztrációjuk miatt megpróbálják azokat a beszédeket, melyeket, ha bejutottak volna a 
Parlamantbe itt elmondani, de azt nem tudják elfogadni, hogy ebben a felszólalásban kizárólag 
országos ügyekről volt szó. Semmi nem szólt a költségvetésről. Ügyrendi javaslata megszavazni, 
hogy vegyék el a szót attól, aki nem a helyi ügyekről, nem a költségvetésről szól. Szívesen 
vitatkoznak országos problémákról, de úgy gondolják a költségvetési tárgyalásokon ennek nincs 
helye. Talán Szilágyi képviselő úr szerelmes Gyurcsány Ferencbe, úgy látszik Erdei képviselő úr is 
szerelmes belé. Ez rendben van, de a beszédeket a Parlamentben kellett volna elmondani, meg 
kellett volna nyerni a választást és ott elmondhatták volna. Dr. Kovács László: Kérése 
Polgármester Úr felé, hogy ha ügyrendi gombot nyom, akkor próbálják megszakítani és legalább 
szavazzák meg, hogy egyébként elmondhatják-e az ide nem való beszédet vagy nem. Ha nem, akkor 
az ellenzék is beszél az országos problémákról és elmondják a 13. havi nyugdíj elvételét, elmondják, 
hogyan bántak a Gyurcsányék a nyugdíjasokkal, csak most nem erről van szó.  
 
Bazin Levente: Lefordítja miskolci vonatkozásra, hogy Képviselő Úr miről beszélt. Arról beszélt, 
hogy Miskolcot a gépjárműadó elvonás 450 millió Ft-ban, idegenforgalmi adó elvonás 150 millió 
Ft-ban, iparűzési adó 2,5 milliárd Ft-ban, elvonási tételként a szolidaritási adó 1,2 milliárd Ft-ban 
érinti. Ez, idáig 4,3 milliárd Ft éves szinten. Az ingyenes parkolás további 300 millió Ft-ot tett 
hozzá, a közösségi közlekedés, az MVK tekintetében pedig 2020. évben visszamenőlegesen 1 
milliárd Ft-ot vont el a működéstől, 2021. évtől pedig 0,5 milliárd Ft-ot automatikusan. 
Gyakorlatilag közel 5 milliárd Ft-ot von el az országos vezetés és a rossz gazdaságpolitikája a 
várostól. Erről beszél Képviselőtársa helyi kontextusban. Az előző vezetés eladósította az MVK 
Zrt.-t, több hitelt nem képes felvenni a működésre. Nulla forintot fizettek az MVK-nak működésre. 
A jelenlegi városvezetés ezt próbálja az idei évben visszafizetni és próbálják fenntartani az MVK-t, 
annak ellenére, hogy gazdasági szempontból teljesen tönkretették és így adták át a jelenlegi 
vezetésnek. Próbálják fenntartani, nem szeretnének a fideszes nagyvárosok példájára jutni, hogy 
hétvégén annyi a tömegközlekedésnek. Próbálják fenntartani és szinten tartani. Elismeri, vannak 
problémák, jó lenne, ha gyakrabban járnának a tömegközlekedési eszközök, de biztosít mindenkit, 
fognak járni. Annak ellenére, hogy a jelenlegi ellenzék megpróbálta azt tönkretenni és évente 
milliárdokat vesznek ki az MVK zsebéből. 2019. évben digitális led kijelzők telepítése történt meg. 
2020. évtől bérletautomaták működnek, európai színvonalú CNG buszok jelentek meg, hamarosan 
átadásra kerülnek a már közlekedő midi buszok is. Büszkén említi, hogy az adventi villamos 
továbbra is Európa legszebb villamosai között van. Válaszolni kíván az ellenzék korábban feltett 
kérdésére, miszerint milyen Miskolcot képzel el a jelen vezetés. Válaszában elmondja, egy zöld 
várost képzel el. Látható a miskolci belváros, a történelmi Avas, a Horváth-tető fejlesztéseken is, 
egy zöld környezetben létrehozott komplex játszótér lett kialakítva. Jelenleg is zajlik Miskolc-
Tapolca, Lillafüred, a Történelmi Avas turisztikai továbbfejlesztése, a Hermann Ottó Múzeum 
bővítése. Hamarosan átadásra kerül. Miskolci Állatkert és Kultúrpark ökoturisztikai fejlesztése 
részben lezárult, részben folyamatos, mert szeretnék bővíteni és folytatni. Szociális emberközpontú 
Miskolcot képzelnek el. Iszonyatosan el voltak maradva a szociális intézmények korszerűsítései. 
Dózsa György úti Óvoda, Heim Pál Bölcsődében férőhely bővítése és energetikai korszerűsítés, 
mely a legtöbb óvoda és bölcsőde esetében megtörtént. Véleménye szerint kielégítő lesz, ha mind 
átadásra kerül a miskolciak számára. A költségvetésről kérdezték, válaszol is, arról beszél, kéri 
hallgassák meg tisztességesen. Ha ismerik, de úgy látja nem. Felsorolást folytatja Napraforgó 
Óvoda, Miskolci Művészeti Iskola, Halom utcai orvosi rendelő, Kazinczy utcai orvosi rendelő, 
Otthon téri, Bajcsy-Zsilinszky utcai, Kiss Ernő utcai orvosi rendelő, a Szociális Osztály 
korszerűsítése. Korábban feltett kérdésre, miszerint a választókerületben mit tettek, elmondja, a 
Vadász úti óvoda felújítása Perecesen megtörténik hamarosan, ha a Kormányhivatal sem gördít 
több akadályt elé, akkor a Stadion úti óvoda átadása is megtörténik és beköltözhetnek a gyerekek. 
Férőhelybővítés, energetikai korszerűsítés volt, udvari játszóeszközök beszerzése megtörtént. A 
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kerékpárutakról is beszélne, de az idő rövidsége miatt csak röviden teszi meg. Megtörtént a 
Szarkahegy – Róna utcákon keresztül, Pereces elejéig a kerékpárutak kiépítése. Ez most már 
folytatható a következő pályázati lehetőségekben Perecesre. Van rá lehetőség nem úgy, mint a volt 
képviselő csinálta, hogy papíron megjelentek a kerékpárutak, hanem bízik benne, hogy kerékpárutat 
is tudnak építeni. Ehhez szükséges és meg fog történni az idei évben, áthúzódóan a következő évre 
a Bertalan utcai csomópont megépítése. Az Almás utca legforgalmasabb szakasza után a Cséti Ottó 
utcát is leaszfaltozták. Ami 2010. évben félbe maradt, a Pereces főútvonalának a fejlesztése, az most 
2020. évben elnyert uniós pályázati forrásból sikerült folytatni. Az Erenyő utca modern 
vízelvezetőárkot kap, ezt követően aszfaltozni fogják. Folytatódni fog a Finkey utca 
vízelvezetésének a cseréje, a 2020-as költségvetésből megtörtént, ezt is aszfaltozni fogják. 
Folytatódik a Cséti Ottó utca aszfaltozása, bízik benne, hogy a ravatalozó is újra épülhet. Zöld, 
szociális és emberközpontú várost képzelnek el. 
 
Deák-Bárdos Mihály: Nem kíván ilyen magasságokban beszélni, mint előzőleg hallott 
Képviselőtársa. A választókerületében lévő problémákat kívánja elmondani, illetve az előbb hallott 
képviselőtársainak kívánja mondani, hogy többet legyenek a saját választókerületükben. A 
költségvetést olvasva, a városüzemeltetési működési feladatokra közel 9,8 milliárd Ft a tervezet, 
amely több, mint 2,1 milliárd Ft-tal haladja meg az előző évit. A Miskolci Városgazda Nonprofit 
Kft. részére összességében 2,6 milliárd Ft forrás került beépítésre a tervezetbe, amely a 
városüzemeltetetési feladatok megfelelő színvonalon való ellátását biztosítja, idéz az 
előterjesztésből. Megjegyzi, a papír mindent elbír. Kérdezi, mit takar konkrétan az a kijelentés, hogy 
a költségvetési soron nem látható a Városgazda esetében a növekedés és a jelen vezetés mindig azt 
kommunikálja, hogy jelentősen nő a Városgazda támogatása. De sajnos ez soron nem látható. Ha 
ez valóban így van, akkor bízik abban, többé nem fordul elő, hogy a képviselői alapja terhére kell 
elvitetni egy hónapok óta bejelentett illegális szemetet, melyet szeptemberben bejelentett és 
januárban a saját képviselői alapja terhére kellett elszállítani a Vasgyárban. Szeretné, ha az sem 
fordulna elő többet, hogy a nagy volumenű zúzalékos útjavításra is jutna elegendő forrás a 
választókerületében, amely választókerület az egyik legnagyobb ilyen felületű utakkal rendelkező 
választókerület. A kátyúzásról nem is kíván beszélni. Elhiszi, hogy a vezetésnek mindent megcsinál 
a Városgazda és erre biztosítanak forrást, de úgy gondolja a miskolci polgárokat nem lehet a szerint 
sorba állítani, hogy a képviselője ellenzéki, vagy kormánypárti. Szociális ágazattal kapcsolatban az 
előterjesztés szerint a Lyukóvölgyi Közösségi Ház működtetése 3 millió Ft helyett 1 millió Ft-ot, 
illetve a Máltai Jelenlét Program 20 millió Ft helyett 14 millió Ft-ot biztosít a költségvetés. Ez 
szerepel a költségvetési soron. Ez azt jelenti, hogy a jelen városvezetés lemondott az előző 
városvezetés által létrehozott Mentor Programról is, valamint lemondtak a Lyukóvölgyben élőkről 
is, amely szembe megy a sokat hangoztatott szociális érzékenységükkel. Véleménye szerint, ha van 
különböző kulturális és egyéb rendezvényekre éves szinten 120-130 millió Ft, akkor nem kívánják-
e megvenni az eladó Bartók Művelődési Házat 125 millió Ft-ért és valóban tenni a miskolciakért és 
a miskolci kultúráért? Tudja, hogy Borkuti László tanácsnok úr el fogja mondani, hogy 
gondolkoztak rajta, de olyan állapotban van az épület, hogy felújításra szorulna, de oldja meg a jelen 
városvezetés. 
 
Pakusza Zoltán: Azt gondolja, az a korrekt, ha valaki kritizál, akkor dicsér is. Megköszöni a 
meghívást a költségvetési egyeztető tárgyalásra, ezt eddig mindig hiányolta. Most ez megtörtént. A 
költségvetést illetően azt gondolja, mind a világgazdaság, mind a magyar gazdaság nehéz helyzetben 
van. Azt is látni, hogy komoly kormányzati elvonások vannak. Úgy látja, jelenleg jórészt politikai 
vita zajlik. A konkrétumoknál maradva, emlékeztet, korábban már szóvá tette, továbbra sem tartja 
jónak, hogy amikor ilyen hiányosságok vannak, akkor trafipax telepítésre 15 millió Ft legyen 
elkülönítve a költségvetésben. Úgy gondolja nem ez a legfontosabb kérdés, azért sem, mert ha a 
Rendőrség ezt jelezte, hogy számukra erre szükség van, akkor oldja meg a Rendőrség, rendőrségi 
forrásból. Önálló költségvetési szerv. Nem gondolja, hogy miskolciak pénzéből kellene ezt 
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finanszírozni. Ezt a pénzt át lehetne csoportosítani városüzemeltetési feladatokra, ha maradhatna 
akár a közbiztonságnál is. Odaadható lenne azoknak a rendőröknek, akik a telepen teljesítenek 
szolgálatot. Bazin képviselő úr felszólalására reagálva elmondja, érti a nagyívű terveket, de a 
ciklusból eltelt lassan négy év. A tervek jórésze egyelőre terv maradt. Ilyen ígéreteket a kampányban 
is hallott. Jelenleg a perecesi főútvonal járhatatlan, jelzi, balesetveszélyes, többször kérte legalább a 
kátyúzását. Ellenzéki képviselőként nem ideálokra kér, nem politikai cirkuszt csinál, hogy kátyúzzák 
le az egész utat vagy az egész utcát aszfaltozzák le. Csak kátyúzást kért, de jelenleg ez sem történik. 
Felhívja Képviselő Úr figyelmét, hogy nézze meg és olvasgassa mennyit érnek a perecesi ingatlanok. 
A Debreceni Márton téri ingatlanok érik a legkevesebbet most jelenleg a városban. Ide jutott az 
elmúlt négy évben. Jelenleg óránként van buszközlekedés. Úgy gondolja nem szokott foglalkozni 
Képviselő Úr fejlesztéseivel vagy nem fejlesztéseivel, most kitérne rá. Az előző ciklusban, öt év 
alatt hat utca újult meg a választókerületben. Jelenleg négy év alatt kettő. Egyetlen egyszer sem 
kellett az ott élőknek ebbe beszállni, mert a képviselői keretből volt finanszírozva. Tudomása 
szerint az Almás utca esetében az ott élők is beszálltak a finanszírozásba. Megújult a perecesi 
templom, a buszmegálló, új vízvezetéket kapott a Finkey utca – ezt Bazin képviselő úr adta át –, de 
azt még az előző időszakban, az előző városvezetéssel intézték el. Bazin képviselő úrhoz fordulva 
mondja, ezt pontosan tudja Képviselő Úr is, hogy már csak az átadás került a jelen vezetéshez, mert 
azt a fejlesztést még az előző városvezetés írta alá.  
 
Bazin Levente: Mindenképpen a hazugságokra kíván reagálni. A vízvezeték kialakítása a Finkey 
utcán a 2020. évi költségvetésből történt. Pakusza képviselő úr ciklusában semmilyen pályázat és 
program nem indult el. Kellett ahhoz idő, hogy ezek a pályázatok Percesre is eljussanak. 2020. 
évben elnyert pályázatok, melyeknek hosszabb átfutási ideje van. Szívesen elmagyarázza, hogyan 
történnek, mert nem csak annyi, hogy pénz jön és meg építik. Ez így valós. Az, hogy 20 métereket 
utcánként felújított Pakusza képviselő úr, az igaz, ezt igazolja. De személye utcákat tervez és 
főútvonalakat tervez pályázati pénzből, amiket Pakusza képviselő úr nem csinált.  
 
Pakusza Zoltán: A tervek akkor lesznek valósak, ha megtörténnek. Képviselőtársa tervezi ezeket 
a felújításokat gyakorlatilag a ciklus eleje óta. Azonban azóta sem történt előrelépés és már a 
negyedik évében jár. Véleménye szerint majd meglátják, hogy a ciklus végén hol fog tartani.  
 
Barta Gábor: Mint területi képviselő, ő is a területéért aggódik. A 2023. évi költségvetés 
áttanulmányozása után kitűnt, hogy a területi fejlesztések szinte teljes mértékben zárójelbe lettek 
téve. Ez nem is lenne csoda, hiszen elég nehéz idők vannak mögöttük és talán ez is lesz várható. 
Az is kiderül a számokból, hogy még a városi infrastruktúra szinten tartására sincs elég forrása a 
városnak. A városvezetés korábban azt kommunikálta, hogy a Városgazda támogatása jelentősen 
nőtt. Ehhez képest a működési költségek a tavalyival közel azonos szinten 1,1 milliárd forinton 
maradtak, ez költségvetési sor. Ha a jelentős támogatás az a 90.000.000.- Ft, ami a városfejlesztéssel 
összefüggő beruházási feladatokra van előirányozva, az kevés lesz. Az ő olvasatában 90.000.000.- 
Ft-ból kellene járdát, utcát, csapadékvíz-elvezetést, közvilágítást, parkolót, gyalogátkelőhelyet 
építeni. Jelenleg csak az ő választókerületében több 100.000.000.-Ft-ot lehetne elkölteni utak, 
játszóterek, közterületek, patakmedrek karbantartására. Kiemeli, hogy itt nem a fejlesztésről, hanem 
karbantartásról van szó. Van még a városban 18 egyéni választókerület. Ha arra számít a 
városvezetés, hogy a képviselők dolga kátyúztatni és közvilágítást fejleszteni vagy parkolót építeni, 
akkor arra azt kell, hogy mondja, hogy a képviselői keretek a város fejlesztését nem fedezik. Ebben 
a költségvetésben még a szinten tartásra sincsen elég forrás, nemhogy a fejlesztésekre. Az viszont 
látszik és tapasztalják is, hogy Miskolcon minden másra van pénz, a város tudja támogatni a 
Rocktóberfesztet, a Kocsonyafesztivált, külföldi utazást, de kátyúzásra, játszótérre, Salkaházi-
támogatás kifizetésére, a 200 éves színház támogatására nincs pénz. Örül neki, hogy Bazin Levente 
képviselőtársának ilyen sok mindenre van lehetősége a választókerületében, ő nem tapasztalta 
ugyanezt az övében. 
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Gazdusné Pankucsi Katalin: A költségvetést tanulmányozva a beruházási fejezeteknél van egy 
olyan rész, ahol azt írja az anyag, hogy a ,,városfejlesztéssel összefüggő beruházási feladatokra pedig 
90.000.000.- Ft keret előirányzatra tesz javaslatot a költségvetési tervezet”. A kérdése ezzel 
kapcsolatosan az, hogy az ellenzéki képviselők is fognak-e ebből kapni vagy ismételten a Velünk a 
Város képviselői fordíthatják a képviselők fejlesztésre ezt a körzetükben. Évek óta, a költségvetés 
összeállítása előtt, minden évben elküldi a 15-ös választókörzetet érintő feladatokra a javaslatot. 
Ebből sajnos 2019. óta semmi, de semmi nem valósult meg. Említés szinten elhangzott, hogy 31,8 
milliárd forintot fog kapni Miskolc városa, erre is elküldték a javaslatukat mindnyájan. A kérdése 
az, hogy vajon bekerült-e valami ebből a javaslatból, meg fog-e valósulni belőle bármi? Őket nem 
hívták egyeztetésre, nem kérdezték meg a véleményüket, csak írásban bekérték. TOP-os 
pályázatokból annak idején, a 2019-es választások után a Nádastó utcáról a csapadék-elvezetés elsők 
között került ki. Véleménye szerint azért lehet, mert ellenzéki képviselő és ezt sem ő, sem a Nádastó 
utcabeli lakók nem érdemlik meg. A Komlóstető és Tapolca közötti út sem épül meg. Nem tudja, 
hogy benne van-e a 31,8 milliárd forintban ennek az útnak a megépítése, valamint az lenne a 
kérdése, hogy a most épülő kerékpár út - a Muhi utcától felfelé a Vörös bérc utcáig az erdőn 
keresztül -, hogy fog becsatlakozni, amely átvisz majd Tapolcára? Polgármester Úrhoz fordul és 
kérésként adja elő, hogy annak ellenére, hogy ellenzéki képviselő, szeretne a körzetét érintő 
beruházásoknál jelen lenni, legalábbis az egyeztetéseknél. Legutóbb a miskolctapolcai orvosi 
rendelő bejelentésénél senki nem szólt neki, illetve az egyeztetésen sem vehetett részt, mindenképp 
szeretné figyelemmel kísérni a munkálatokat.  
 
Veres Pál polgármester: Természetesen. A Tapolca-Görömböly útvonal megvalósul még az idén, 
a többi kérdést illetően írásban ígér választ. Komlóstető-Tapolca nem épülhet meg, a Natura 2000-
el kapcsolatos hivatali eljárás miatt.  
 
Kozma István Jánosné: A 2023. évi költségvetést látva a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. 
kerete nagyságrendileg nem változik. Ez rossz hír, mert 2022-ben mi jellemezte Miskolc városát? 
Égig érő fű, gaz, gondozatlan parkok, zöld felületek, szemetes utcák. Így hiába remélték, hogy 2023-
ban a város tisztántartását illetően javulás lesz. A Salkaházi Sára Miskolc Program nem szerepel a 
2023. évi költségvetésben. Nagyon szomorú, hiszen 2014-ben mindezt a Fidesz-KDNP 
városvezetés hozta létre, amely éveken át jól működött, hiszen népszerű, telt házas programok 
jellemezték. Ingyenes mozi- és színházlátogatások és az évi egyszeri, 10.000.- Ft-os kifizetés volt. 
Mindezeket már 2022-ben is nagyon várták a nyugdíjasok. 2019-ben a jelenlegi városvezetés 
kampány ígéretében az szerepelt, hogy megtartják ezt a programot, sőt, az egyszeri kifizetést 
minden évben emelni fogják, azonban ez nem történt meg. Úgy gondolja, hogy a városvezetés nem 
törődik a Miskolciakkal, nem érdekli őket, hogy mi lesz ezzel a programmal.  
 
Veres Pál polgármester: Előadja, hogy Kozma István Jánosné képviselő asszony képviselőtársai 
az előbb elmondták - és ő is így gondolja -, hogy a program benne van a költségvetésben.  
 
Szécsényi Marianna: Ő sajnos nem tudja megköszönni a költségvetés egyeztetésével kapcsolatos 
meghívást úgy, mint ahogy Pakusza képviselő úr tette, mivel nem kapott meghívót. Ezzel 
kapcsolatban szeretné, hogy ha kicsit korrigálva lenne a február 10-én, a www.minap.hu-n 
megjelent cikk. Idézi ,,A miskolci Fidesz-KDNP Frakciót is egyeztetésre hívta Veres Pál, Miskolc 
polgármestere a 2023-as költségvetés tervezése kapcsán, lehetőséget adva a valódi, konstruktív 
közös munkára.” Ő semmilyen meghívást nem kapott, így a lehetőséggel sem tudott élni és 
tudomása szerint vannak még, akik ugyanezt el tudják mondani. Elolvasta a közgyűlési 
előterjesztést és nagyon sokat gondolkodott azon, hogy mivel tudna hozzászólni, hiszen egy felelős 
képviselőnek a véleményét nem csak a Közgyűlésen, hanem a miskolci lakoság számára is ilyen 
fórumon tovább kell mutatnia, tovább kell közölnie. A tavalyi közgyűlési jegyzőkönyvet olvasva, a 
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költségvetési vitában a képviselőtársai többsége két részre bontva támaszkodott az előterjesztések 
anyagára. Az egyik, hogy az előző, fideszes városvezetés hibázott, nem jól dolgoztak, illetve a 
Kormány is egy másik szempontrendszer a képviselőtársainak. Szopkó alpolgármester úr tavaly, a 
költségvetésre irányuló beszédéből kíván idézni. ,,Ha magát az előterjesztést, a rendelettervezetet, 
illetve az ahhoz kapcsolódó határozati javaslatot nézzük, akkor ki kell mondani, hogy a költségvetés 
egy viszonylag száraz jogszabály, táblázatok halmaza. Ez a televízión, az ülést követő miskolci 
állampolgárok szempontjából annyira könnyen nem megfogható előterjesztés, egy olyan 
keretrendszer, ami alapján gazdálkodik a település.” Abban teljes mértékben egyetért 
Alpolgármester Úrral, hogy valóban, ettől többről van szó, hiszen a miskolci állampolgárok 
kifejezetten húsbavágó értelemben is érezhetik a költségvetés rájuk gyakorolt hatását. 
Városüzemeltetési, közszolgáltatási, közösségi közlekedési vagy fejlesztési kérdésekben a saját 
bőrükön tapasztalják azt, hogy jól, vagy rosszul gazdálkodik a város. A városüzemeltetés kapcsán 
napi szinten láthatják, ahogy jönnek-mennek a városban, hogy mennyire tiszta, avagy sem. A 
közösségi közlekedésben látják, hogy milyen sűrűséggel tudnak közlekedni a buszok, villamosok. 
Fejlesztési kérdésekben pedig látják, hogy sokkal többet szeretnének ennél a mostani helyzetnél 
tenni, mint például kátyúzni. Eltelt az újabb év és azt kell, hogy mondja, hogy sajnos, igenis érzik, 
a miskolciak a saját bőrükön tapasztalják, hogy mennyire rosszul gazdálkodik a város. Látják és 
naponta érzik a lakosok, amikor órákat kell várniuk a buszra, amikor az idősek nem tudnak leülni 
a közterületi padokra, olyan koszosak, piszkosak vagy amikor a szülők aggódnak, hogy fényes 
nappal vajon milyen atrocitás fogja érni az utcán a gyermeküket. Ő maga is tudja igazolni, amikor 
az utcában élők saját pénzüket adják össze, hogy a balesetveszélyes kátyúk javításra kerüljenek. Nem 
olyan régen Szilágyi képviselő úr a Rendészeti Bizottság elnökeként interjút adott és azt nyilatkozta, 
hogy Miskolc város vezetése kiemelt figyelmet fordít a közbiztonság kérdésére és mindent 
megtesznek, hogy jól felszerelt, kellő létszámú rendész segítse a rendőrség dolgát. Örömmel vette, 
hogy a 2023. évi költségvetésben 700.000.000.- Ft betervezésre került és annak is örült, hogy 
Képviselő Úrnak szívügye ez a vonal is, nagyon jó lenne, hogyha a lakosság is érezhetné ezt a 
fejlesztést és támogatást. Lehet, hogy több Közgyűlést vagy fesztivált kellene tartaniuk, mert ahogy 
a Közgyűlésre érkezett, legalább 10-15 rendészeti munkatárssal találkozott. Talán ezt megtartva, a 
lakosságnak a szubjektív biztonságérzete is növekedne. A Velünk a Város Frakció felhatalmazást 
kapott arra, hogy ezt a várost vezesse, sajnos továbbra is azt látják, hogy a folyamatos széthúzás, 
személyi és a pártérdekek vezetik őket, ezek elvonják a figyelmüket a tényleges problémákról. A 
lakosság egyre több fórumon ad hangot elégedetlenségének, felháborodásának, nagy kérdés az, 
hogy ez meddig tud így menni. 
 
Szarka Dénes: Néhány dolgot a korábbiak során elhangzottakkal kapcsolatosan meg kell 
jegyeznie, az egyik az, hogy a Salkaházi Program támogatás szerepel a költségvetésben, lehet, hogy 
érdemes még egyszer átnézni. Ott van és elkötelezettek amellett, hogy ezt a város ki is fizesse. 
Ahogy a költségvetési egyeztetés kapcsán is, az idézett újságcikk pontosan fogalmazott, a frakció 
tagok meghívást kaptak a frakcióvezetőkön keresztül, a költségvetési egyeztetés ebben a formában 
megtörtént. Ami magát a költségvetést illeti, számot kell vetniük azzal, hogy milyen külső 
helyzetben van Miskolc, amikor ezt a költségvetést a városnak terveznie kell. Látják azt, hogy hiába 
vannak növekvő adóbevételek, hiába vannak a fejlesztéspolitikának sikerei. Ahogy az már többször 
elhangzott, a 2019-ben átvett, ha jól emlékszik 18%-os szint, amilyen készenléte állt a 
fejlesztéseknek - amelyeknél a megyei jogú városok közül a sereghajtók között volt Miskolc -, 
mostanra közel 100%-os. A városvezetés elkötelezett és felelősen dolgozik azért, hogy az ide érkező 
fejlesztési forrásokat a lehető legjobban és a lehető leghatékonyabban felhasználja. Mindemellett az 
is látszik, hogy a közösségi közlekedés támogatása folyamatosan emelkedik, tudják növelni a 
közösségi közlekedés támogatását. Egy olyan gazdasági környezetben, ahol minden kiadás 
emelkedik, az a színvonal emelkedésével nem mindig tud együtt járni. Látszik, hogy a város mindent 
megtesz azért, hogy a színvonalat emelje, de a külső gazdasági körülmények ezt nem mindig teszik 
lehetővé. Úgy gondolja, mindenki számára fontos, hogy Miskolc gondol a jövőre. Ez a városvezetés 
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az első Miskolcon, amely az ifjúságpolitikát ilyen mértékben tudja támogatni. Azt gondolja, hogy 
ezt a nehéz körülmények ellenére meg tudják valósítani, tovább tud fejlődni, meg tud maradni ez a 
terület is. A rendészet és a rendőrség is a város támogatását élvezi továbbra is, ezért nehéz 
értelmezni a közbiztonsággal kapcsolatos kritikákat, hiszen itt a rendészet és a rendőrség szoros 
együttműködéséről van szó. Úgy gondolja, hogy valamennyi, a rendészeten és a rendőrségen 
dolgozó miskolci ember megérdemli az elismerést. Az Önkormányzat általános helyzetét illetően, 
a felelős gazdálkodást is figyelembe véve nyilvánvaló, hogy komoly nehézségekkel kell küzdeniük. 
Minden alkalommal szükséges elmondani, hogy ez nem egy pártpolitikai kérdés, hanem érdemes 
összevetni Magyarország önkormányzatainak a helyzetével. Alpolgármester Asszony szavaira utal 
vissza, miszerint folyamatos központosítás zajlik és az önkormányzatok mozgástere folyamatosan 
szűkül. Ez befolyásolja a mindenkori miskolci városvezetés mozgásterét is, a szubszidiaritás elve 
nem jelenik meg az önkormányzatoknál, ráadásul kiszámíthatatlan a tervezés, mert azt látják, hogy 
év közben is olyan forráselvonások jelennek meg, amelyek mellé a feladatok megmaradnak. 
Fontosnak tartják elmondani, hogy a Kormány megteremti a külföldi multinacionális szervezetek 
számára a kiszámítható gazdasági helyzetet, úgy a településeken az embereket képviselő városok és 
községek is megérdemlik azt, hogy kiszámítható, normális gazdasági környezetben dolgozhassanak. 
Ne kelljen attól tartaniuk, hogy bármikor lesújthat egy újabb bevétel elvonás vagy egy újabb kiadás 
növelés, amit a Kormány oldaláról generálnak. Összefoglalón azt tudja mondani, hogy ez a 
költségvetés is nehéz helyzetben született és ez nyilvánvalóan behatárolja Miskolc mozgásterét. Az 
látszik a növekvő adóbevételekből és a fejlesztéspolitika sikereiből, az ifjúságpolitikai költségvetés 
megmaradásából, hogy Miskolc igenis a jövőre tervez és igenis tudnak fejleszteni a költségvetésben 
is. Elkötelezettek amellett, hogy minden körülmények között a város működése megmaradjon és a 
kötelező és az önként vállalt feladatokat is a lehető legjobban ellássák.  
 
Dr. Simon Gábor: Köszöni a szót Polgármester Úrnak. Először is azt szeretné mondani, hogy 
öröm számára, hogy vannak olyan kérdések, melyekben minden képviselő egyetért a teremben, aki 
eddig figyelte a költségvetési vitát. Egészen biztos, hogy ilyen kérdés az, hogy Miskolc városának, 
a miskolci önkormányzatnak több pénzt kellene költenie. Hiszen az elmúlt egy órában a képviselők, 
főleg a Fideszes képviselők folyamatosan azt sorolták, hogy hova kellene több pénzt költeni. Több 
pénzt a körzetekre, több pénzt az utakra, több pénzt a járdákra, több pénzt a kultúrára, teljesen 
egyetért, és hogyha figyelték Szopkó Tibor alpolgármester úr gondolatait, bevezetését, ezzel kezdte, 
hogy jogos igények vannak, sorban jogos igények merülnek fel, melyek mind azt mutatják, hogy 
több pénzt kellene költeni. A kérdés abból fakad, hogy honnan kellene több pénzt költeni. Ebben 
valószínű, hogy nem tudnak teljesen egyetérteni. Ő azt gondolja, hogy több pénz egyedül az 
államkasszából tud jönni, ugyanis az államkasszába kerülő pénzeket a miskolciak fizetik be, a 
miskolci vállalkozások, a miskolci emberek vásárolnak a Lidl-ben, a Tesco-ban, az Aldi-ban és 
befizetnek több száz milliárd forintot a központi költségvetésbe. 2021-ben ez az összeg meghaladta 
a 200 milliárd forintot. 2022-ben egyes számítások szerint több mint 300 milliárd forintot fizettek 
be a miskolciak a központi költségvetésbe. Ez azt jelenti, hogy az Önkormányzat ebből a 300 
milliárd forintból visszakap működésre 17 milliárd forintot. Hangsúlyozza, hogy nézzék meg újra 
a számokat, 17 milliárd forint. Mit várnának el az államtól? Azt várnák el az államtól, hogy a 
miskolciak által befizetett 300 milliárd forintot igazságosan ossza el. Tudják, hogy az államnak 
vannak más kiadásai is, hiszen kórházakat kellene normális színvonalon fenntartani, normális 
oktatási rendszert kellene fenntartani, ezeket a feladatait az állam láthatóan nem jól látja el. Emellett 
nyilvánvaló, hogy vannak igazgatási költségei, tudják, hogy a nyugdíjkassza kiigazításra szorul, tehát 
ezt ki kell fizetni és emellett az államnak alapvető feladata, hogy a helyi önkormányzatokat 
finanszírozza azért, hogy az állami feladatokat a helyi önkormányzatok el tudják látni. Felteszi a 
kérdést, hogy az állam jól finanszírozza-e a helyi önkormányzatokat? Válasza, hogy nem, 
megszólítva a Fideszes képviselőket, hogy ők az ékes bizonyíték arra, hogy az állam nem jól 
finanszírozza a helyi önkormányzatokat, mert fontos közfeladatok ellátására az állam nem adja ide 
a forrásokat. A 300 milliárd forintból nem 17 milliárd forintot kellene ideadni a miskolci 
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önkormányzatnak, hanem minimum 50 milliárd forintot. Ez egy igazságos elosztás lenne és ha a 
miskolciak adóforintjaiból az állam ezt az 50 milliárd forintot odaadná a városnak, akkor azokat a 
közfeladatokat pontosan el tudná látni az önkormányzat, amelyeket a Fideszes képviselők soroltak. 
Hiszen úgy kezdte Alpolgármester Úr, hogy a város költségvetéséből alapvetően a normális 
működéshez további 30 milliárd forintra lenne szükség. Felteszi a kérdést, hogy miért nem adja ide 
az állam ezeket a plusz forrásokat? Válasza, hogy azért, mert mindenfajta dologra elköltik, 
olyanokra, melyekre azt gondolja, hogy a nagy közmegegyezés szerint semmi szükség nincsen. 
Nincs szükség a kisvasútra, nincs szükség Felcsútra luxusszállodára, nincs szükség tóra hidakkal, 
satöbbi. De szükség lenne például az Avason a járdák rendbetételére, úgy, hogy az állam bevételei 
a tavalyi évben 22 %-al növekedtek. De azt a 22 %-os növekedést sem adja oda az állam a helyi 
önkormányzatoknak, pedig a helyi önkormányzatok működési költségei is növekedtek több mint 
22 %-al. Felteszi a kérdést, hogy de mennyit ad ide az állam a növekedésből? Válasza: nullát. 
Pontosan elmondta a Főosztályvezető Úr, hogy gyakorlatilag ugyanannyi pénzt ad az állam 2023. 
évre, mint 2022. évre. Hogyan lehet működtetni? Kérdezi, amikor az energiaköltség 3 milliárdról 9 
milliárdra növekedett vagy fog növekedni év végére? Háromszoros kiadással hogy lehet működtetni 
ugyanabból az összegből? Ezt a feladványt kellett megválaszolni és erre a feladványra próbál 
válaszolni az a költségvetés, ami a képviselők előtt van. Tehát teljesen egyértelmű az álláspontja, az 
állam nem jól osztja el ezeket a forrásokat, ennek következtében az önkormányzatokhoz nem azok 
a források jutnak, amelyek a tényleges és jó működéshez kellenek. Erre a bizonyítékot a Fideszes 
képviselők a mai napon a felszólalások sorozatában bebizonyították.  
 
Hollósy Endre András: Úgy veszi észre, hogy minden egyes felszólalásban volt egy-egy olyan 
mondat, ami nem feltétlen kapcsolható ehhez a napirendi ponthoz, a költségvetéshez. Egy gondolat 
erejéig szeretne ettől eltérni. A köszönet szavával szeretne élni Valcsev elnök úr felé. Egyrészt a kis 
ajándékért, amit kaptak. Másrészt a FIDESZ-KDNP Frakció szintén köszönetét fejezi ki, és méltó 
ünneplést kíván annak a körülbelül 40 családnak, aki Miskolcon bolgár nemzetiségűnek vallja 
magát. További sok sikert kívánnak Miskolc városában.  
Köszönettel nem tudja illetni viszont a költségvetést, több szempontból sem. Elhangzott talán az 
alpolgármesteri bevezetőben a vasszigor kifejezés. „Soha nem látott vasszigor” jellemzi a miskolci 
költségvetést. Megjegyzi, ebben a szigorban kinevezni üdültetési referenst, megduplázni a felügyelő 
bizottsági tagsági díjazásokat, 30 millió forintot költeni vezérigazgatói iroda kialakításra … ezeket 
nem mondaná vasszigornak. Ahogy elhangzott Szilágyi képviselőtársa gondolataiban, a 
gondoskodó szó hangzott el a költségvetés vonatkozásában. Szerinte ez mindenről szól, csak nem 
a gondoskodásról, legalábbis, ami a miskolciakat illeti. Saját magukról gondoskodnak. Azért lépett 
át Gyurcsány Ferenc ölelésében a DK-ba, hogy többek között saját magáról gondoskodjon. A 
miskolciakról azonban sajnos nem tud gondoskodni ez a költségvetés. Többször megemlítették a 
tömegközlekedést. Az elmúlt héten talán Simon képviselőtársa is elmondta, hogy soha nem látott 
összeget költ az Önkormányzat költségvetése tömegközlekedésre. Ez számszakilag helyénvaló, 
viszont soha nem látott mértékben tették tönkre a tömegközlekedést az elmúlt három évben. 
Felteszi a kérdést, hogyha valaki egy menetrendet nem tud megszervezni, akkor hogyan tud egy 
városi költségvetést összerakni? A miskolciak ezt látják jelen pillanatban, az óránként közlekedő 
buszokat. Azt látják, hogy Budapesten egy bérlet 9400 forint, míg itt 9500. A jegyek vonatkozásában 
láthatják, hogy gyakorlatilag olcsóbb Budapesten a vonaljegy, mint Miskolcon. Nem is beszél arról, 
amit az elmúlt években – amit már láthattak –, hogy milyen blődségeket csinált a tömegközlekedés 
kapcsán a városvezetés Miskolcon. Jutalmazták a bliccelőket, láthatták azt, hogy milyen 
bérletrendszert vezettek be, ahogy azt is, hogy most lízingelik, illetve kölcsönbe vesznek 
Budapestről és Veszprémből járatokat, közben pedig megfullad a gázolajtól a város a Győri 
kapuban és az Avastetőn. Tehát folyamatosan látják a miskolciak azt, hogy hétről hétre, hónapról 
hónapra történnek olyan intézkedések a tömegközlekedés vonatkozásában, ami kiveri a 
biztosítékot. Örülnek annak, hogy érkeznek újabb buszok, ahogy annak is, hogy soha nem látott 
pénz érkezik adott esetben a tömegközlekedésbe, csak a miskolciak azt szeretnék, hogy gyakrabban 
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menjenek a buszok, vagy adott esetben egy élhetőbb városban éljenek. Említette Szarka 
képviselőtársa a fiatal programot. Elmondja, hogy 2019. óta több mint 10 ezer ember ment el 
Miskolcról, pontosabban ennyivel vannak kevesebben. Kiemeli, hogy a fiatalok mennek el. Ennek 
a vezetésnek az idején repült el a Lufthansa is. Nem érti, hogy miről beszélnek. Éppen ezért a 
FIDESZ-KDNP Frakció nem tudja támogatni ezt a költségvetést.  
 
Veres Pál polgármester: Megjegyzi, hogy Képviselő Úr nagyon érdekeseket mondott. A 
Lufthansa valóban elment egy világgazdasági válság és egy világjárvány következtében. Helyette 
viszont azon a területen más beruházás valósul meg. A buszokat azért kell lízingelni, illetve nem is 
lízingelni, hanem bérelni, amit nagyon köszön Veszprém város polgármesterének, aki elsők között 
hívta fel azzal, hogy segíteni szeretne. Polgármester Úr tudta, hogy a gázos buszok tekintetében 
150 forint helyett köbméterenként 1030 forintba kerül a gáz, a dízel üzemeltetés körülbelül ¼-débe 
került akkor a gázüzemeltetésnek. Felajánlotta segítségét, hogy segít megoldani a város gondjait. 
Miskolc addig fogja bérelni ezeket a buszokat, amíg át nem fordul ez a dolog. Úgy tudja, már jó 
úton haladnak, hiszen jó szerződéseket sikerült kötniük. Bízik abban, hogy ez segíteni fog abban, 
hogy jobb érzése legyen a miskolciaknak e tekintetben is. 
 
Dr. Kovács László: Nagyon sok minden elhangzott már a jelenlegi költségvetési vita során a 
teremben. Véleményét szeretné elmondani, illetve szeretne kérdést feltenni a költségvetés kapcsán. 
Éppen nincs jelen a teremben, akit szeretne figyelmeztetni. Emlékeztet, napirendet nem érintő, 
ügyrendi felszólalása volt. Minden körülmények között szeretné, ha minden képviselő a 
közgyűlésen betartaná azokat az alapvető emberi és képviselői normákat, amik soha nem voltak 
korábban jellemzők a Közgyűlésen. Van a Közgyűlésnek egy elfogadott beszédnormája, mégpedig 
a képviselők nem tegezik egymást a Közgyűlés előtt. Ezt lealacsonyítónak tartja. Lehet az utcán 
tegeződnek, de a Közgyűlés előtt nem tegezik egymást. A költségvetés kapcsán elhangzott annak 
előkészítése. Maximálisan nem tud egyetérteni Pakusza képviselő úrral, hogy milyen nagyszerű volt 
a költségvetés előkészítése, ugyanis a frakcióvezetés kapott meghívást, ugyanakkor az egyéni 
képviselők nem kaptak meghívást. Az elmúlt évek gyakorlatát tekintve, példátlannak tartja, hogy 
meg sem kérdezték a költségvetés előkészítése kapcsán, november-december-január hónapokban 
az egyéni képviselőket az igények felmérésére. Utoljára, 2022. januárban kérdezték meg arra 
vonatkozóan, hogy az egyes körzetekben milyen fejlesztési igények lennének. Megérti, hogy szűkös 
a büdzsé, de véleménye szerint, ha már arról is le kell mondani, hogy az egyéni képviselők 
benyújthassák az igényeiket, akkor ott szervezési baj van. A költségvetésről markáns, sarkos 
véleményük az, hogy mi a dicséretes abban, hogy egyensúlyi költségvetést készítettek. Ezt azt 
jelenti, hogy a technokraták, akiket minden dicséret megillet, hogy a nehéz körülmények között 
billegnek, de ez törvényi kötelezettségük. Magától érthetődik, hogy egyensúlyi költségvetést kell 
készíteni. Ami a politikai részét illeti, ilyen helyzetben ezt nem lehet másnak csak fércmunkának 
tekinteni, aminek meg van a következménye. Deák-Bárdos képviselőtársa által mondottakra utal 
vissza, hogy lemondtak Lyukóról, véleménye szerint lemondtak a nyugdíjasokról is. Elhangzott, 
450 millió Ft támogatás van a költségvetésben. Benne volt tavaly is. Nem lett benne. Elhangzott a 
bizottsági ülésen, hogy beruházási feladatokra – 65. oldal – előirányzatban összesen 899 millió Ft 
van. Ha ebből levonódik az az 530 millió Ft, ami pályázati önrész, és a 152 millió Ft, ami az egyéni 
képviselőknek a városüzemeltetéssel kapcsolatos lehetősége, akkor kiderül, igazából elképesztően 
kevés marad valós beruházásokra. Ezt még felülírja az, hogy semmiféle beruházás tételes 
megnevezése nem szerepel a költségvetésben. Valamikor oda volt írva, hogy Szépvölgy utca 25 
méteres szakaszának a felújítása. Ebben a költségvetési tervezetben nem látni ilyeneket nevesítve. 
Az MVK menetrendjével kapcsolatos dolgokat már többen elmondták, nem kívánja ő is elmondani. 
A Salkaházi Sára Programot még a Fidesz-KDNP vezette be. Kettő eleme volt. A pénzügyi 
támogatás és a programok. Tavalyi évben sem program, sem pénzügyi támogatás nem volt. Egy 
program volt, amit a Salkaházi Alapítvány csinált, szilveszteri bál. Ehhez a városnak sajnos semmi 
köze nem volt. Elhangzott, 200 éves a Nemzeti Színház, kérdezi ennek kapcsán mivel kívánja a 
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város támogatni? A költségvetésben semmi nyoma nincs annak, hogy egyébként azt a színházat, 
amelyik még a fizikai állapotában is a trianoni Magyarország első vidéki kőszínháza volt, amelyik 
nemzeti színház ranggal rendelkezik, az ország színházai között a legrangosabbak közé tartozik, 
erre vonatkozóan semmi nincsen az előterjesztésben. Egyéni képviselői alapok kapcsán jelzi, 
magyarázatként mindig azt hallják, hogy a lehetőségek beszűkültek. Jelezni kívánja, a háború tavaly 
kezdődött. Amikor átadta a Fidesz és a KDNP a város vezetését, akkor 12 millió Ft volt a 
beruházási keret, 2,5 millió Ft a Választókerületi Alap és 2 millió Ft volt a Városgazdás Alap. Nem 
csak inflációkövetés nem történt, még nominálisan is csak a városgazdás alap őrizte meg az értékét, 
illetve nem őrizte meg, csak a 2 millió Ft maradt. 8 millió Ft-ot kapnak a képviselők, tavaly is 8 
millió Ft-ot kaptak, csak év közben a költségvetés módosításakor visszament 6 millió Ft-ra.  
 
Szopkó Tibor alpolgármester: Demagógia, demagógia, demagógia. Annyiszor visszaköszön az 
ellenzék hozzászólásaiban, hogy azt nehéz elfogadni. Az ellenzék almát hasonlít össze körtével, 
majd megmagyarázza, hogy az pirosabb. Konferencia, kisbusz … Talán azt most kihagyták. De 
Bajusz képviselő úr jelentkezik, majd ő ezt megteszi. Előre kívánja jelezni, az ovális terem 
meghibásodott, beázott. Ezt is fel fogják újítani ebben az évben. Kéri, ne mossák össze a 
kategóriákat. Ezeknek a tételeknek semmi köze nincsen a Salkaházi Programhoz. Ebben kér némi 
önmérsékletet az ellenzéktől. Véleménye szerint igazi problémája az önkormányzati 
gazdálkodásnak, az az, amiről dr. Simon Gábor frakcióvezető úr beszélt. Az, hogy a közel 300 
milliárd Ft-os befizetésből, amit a miskolciak fizetnek be a központi költségvetésbe, ne 17 milliárd 
Ft kerüljön vissza az Önkormányzathoz, hanem 50 milliárd Ft. Ha meg lenne ez az 50 milliárd Ft, 
akkor minden hiányzó forint benne lenne ebben a költségvetésben. Lenne pénz az utak, járdák, 
lépcsők karbantartására, fejlesztésére, a tisztántartásra és azokra a jogos igényekre, melyek teljesen 
természetesek az ellenzéki felvetések és a városvezetés felvetései alapján is. Ezek valóban meglévő 
jogos igények a miskolciakban. Jelenleg ez nem egy természetes állapot, csak európai uniós 
forrásból tudnak fejleszteni. Szerencsére itt elég jól állnak, hiszen a 18%-os felhasználásból 100%-
ot fognak csinálni az év végére, de nagyon kevés a fejlesztés, ha csak fejlesztenek. Hiszen, korábban 
azt mondta, nem hagyták az út szélén a kulturális szektort. Kérdezi, tudja-e az ellenzék milyen a 
Béres igazgató úrral, Pónuzs igazgató ssszonnyal, vagy a MIDMAR ügyvezetőjével arról tárgyalni, 
hogy szét vannak feszítve ezek a szervezetek. A finanszírozási lehetőségek legszélén működik a 
színház, a szimfonikusok, stb. Az, hogy ennyire le kellett csökkenteni az előirányzatokat, az azzal 
jár, hogy … . Inkább nem is mondja, hogy mennyit keres egy diplomás gitárművész a 
szimfonikusoknál. A városüzemeltetési feladatok funkciónkénti során soha nem látott mértékű 
forrás szerepel, az MVK-nak nyújtott támogatás soha nem látott mértékű, az még nem fedezi az 
összes igényt. Ez lesz az az év, amikor a Miskolc Holding Zrt.-nek és a tagvállalatainak a 
teherviselési képességének a határáig el kell mennie abban, hogy segítse ezeknek a feladatoknak a 
finanszírozását. Személyesen nem haragszik az ellenzéki képviselőkre, mert el kell mondani ezeket 
a felvetéseket, de hangsúlyozza. A rendkívül nehéz körülmények között ez a lehető legjobb 
költségvetési rendelettervezet, amit Miskolcon bárki elkészíthetett.  
 
Szilágyi Szabolcs: A vitában elhangzott felvetésekre kíván reflektálni. A miskolci utak kérdése 
kapcsán elmondja, valóban igaz, szükség lenne annál is nagyobb volumenű útfelújításra, mint ami 
be van tervezve. Példaként említi, a választókerületében lévő Szilvás utca tiszta kátyú, úgy ahogyan 
tavaly is. Tavaly is volt kátyúzva, idén is azon dolgozik, hogy be legyen kátyúzva. Természetesen ez 
nem megoldás. A megoldás az lenne, ha kapna egy új aszfaltszőnyeget. Ezt a kérdést is 
kontextusban kell nézni. Akkor, amikor az állami utak is gyakorlatilag ilyen rossz állapotban, vagy 
még rosszabb állapotban vannak – gondol a 3-as számú főútra, mely Miskolcon keresztül halad – 
állami fenntartású út. A Csabavezér részénél úgy néz ki, mint egy kitaposott kozák kucsma. 
Véleménye szerint ilyenkor érdemes lenne önvizsgálatot tartani, hogy az állam vagy a fideszes 
képviselők is megtettek-e mindent ennek a problémának a megoldására, ennek az érdekében. 
Véleménye szerint Kozma István Jánosné nem olvasta el az előterjesztést. Ezen nem lepődik meg, 
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mert a Fidesz-KDNP Frakció képviselői egyébként is úgy vitatkoznak erről az előterjesztésről, 
mintha a cseh2 adást néznék. Képviselő Asszony legalább a vitát nyomon követhette volna, mert 
az ellenzéki padsorokban ülők közül is többen elmondták, hogy igenis benne van a Salkaházi Sára 
Program az idei költségvetésben. Többször utaltak arra, milyen jól járt személye azzal, hogy a DK-
hoz csatlakozott. Sem új tisztsége, sem többlet jövedelemforrása nem származott abból, hogy átült 
a DK-ba. Ezt alá tudja támasztani a vagyonnyilatkozatával is. Arra kéri a Fidesz-KDNP képviselőit, 
amennyiben tudnak ilyesmiről, azt tegyék ki az asztalra. De ha nem, akkor fejezzék be a hazudozást, 
mert rágalmazási per lesz a vége. 13 év katasztrófális kormányzás után, a helyi ellenzéknek még 
mindig Gyurcsány Ferenc jut az eszébe. Ezek szerint nem ő szerelmes Gyurcsány Ferencbe, hanem 
az ellenzék. Tekintve, ha másban nem is, de korban mindenképpen kinőttek az óvodából. A 
nemváltó műtét nem valószínű, hogy sikerülni fog, de azért szurkol az ellenzéknek.  
 
Kozma István Jánosné: Valóban benne van az előterjesztésben, viszont tavaly is benne volt, 
mégsem fizették ki. Nem gondolja, hogy ez megakadályozza a városvezetést. Fontosnak tartja 
kiemelni, hogy azzal kommunikál a jelen városvezetés a lakosság felé, hogy nem kötelező feladatok 
közé tartozik a Salkaházi Program. A Fidesz-KDNP-nek sem tartozott, mégis kifizette. 
 
Molnár Péter: Kettő dolog miatt szeretne Szilágyi Szabolcs képviselőtársának gratulálni. Nem 
emlékszik, hogy ebben a testületben Fidesz-KDNP-s képviselők valaha is kommunista képviselőt 
ennyire megtapsoltak volna. Ehhez és utólag is a párt- és frakcióváltáshoz gratulál. Mivel elmondta, 
hogy miért nem tette, levezették, hogy akkor elvi alapon lett szélsőjobbos jobbikosból, baloldali 
DK-s. Gratulál, jó munkát kíván. Erőt, egészséget kíván a továbbiakhoz. Alpolgármester Úrtól 
kérdezi, miért nem mond igazat? Csúnyábban fogalmazva, miért hazudik? A Salkaházi Sára 
Program a 2022. évi költségvetésben taxatív benne volt. Megszavazták és a városvezetés, a 
Közgyűlésben jelen lévő MSZP-s, Jobbikos, DK-s képviselők, vagyis a baloldali városvezetés úgy 
döntött, hogy 2022. őszén nem fizeti ki a miskolci szépkorúaknak a Salkaházi Sára támogatást. 
Nagyon jól látszódik, lett volna rá fedezet, de azt elköltötte a városvezetés a miskolci nyugdíjasokat 
meg kiröhögték, cserben hagyták.  
 
Soós Attila: Úgy gondolja, párthovatartozás és értékrend nélkül, szerinte, aki ezt hallgatja, 
mindenki szomorú, hogy ezzé fajult a miskolci közgyűlés, azért, mert néhány ember nem idevaló. 
Igyekezett nem félreérteni Szopkó Tibor alpolgármester urat, hogy – idézi – ezt a költségvetést 
bárki elkészíthette volna, idéz. Úgy gondolja, ez értelemszerűen nem így van. Szerinte teljesen 
másképpen fogják fel azt, hogy hogyan kell egy várost vezetni. A választók akaratából Miskolcon – 
személye egy nagy családként fogja fel – ennek a nagy családnak egy szülője lett. A jelenlegi Velünk 
a Város és a Fidesz-KDNP, mint aki ebben a városban ellenzék, de egyébként kormányoldalon 
pedig országot vezető pártszövetség. Jelen pillanatban csak a teljesség igénye nélkül a városvezetés 
szájából azok a gondolatok hangzottak el, hogy meg lehetne a forrás, nincs pénz, nem adnak, mit 
várnak … Véleménye szerint ez úgy hangzik, mint egyik szülőként otthon a konyhában ülnének 
klottgatyában vagy hálóingben és néznék üveges tekintettel a félig üres sörös korsót. Konkrétan, 
szülőként az a tisztjük, az a feladatuk, hogy ezt a várost minél jobb körülmények között vezessék. 
A miskolciakat, az itt élőket, az itt dolgozókat, a vállalkozásokat minél jobb helyzetbe hozzák. Erre 
nem lehet azt mondani állandóan egyik szülőként, hogy nem ad pénzt a Kormány. Négy éve, 
mindenre az a válasza a városvezetésnek, hogy mit vár a Kormánytól. Amit az ellenzék másik 
szülőként, azt megteszi és milliárdok jönnek a Kormány jóvoltából ide. A jelenlegi városvezetés 
négy év után is azokkal a fejlesztésekkel büszkélkedik, amit egyébként még a Kriza Ákos vezette 
városvezetés talált ki és szerezte meg hozzá a forrást. A jelenlegi vezetés ezt befejezi. Hála Istennek. 
És ez így pont jó. De hogy mindig mutogatnak a covidra, az inflációra, a Kormányra, vagy valakire. 
Miért nem csinálják a dolgukat szülőként? Ez nem jó. Nem lehet azt mondani – hivatkozik Szopkó 
alpolgármester úrra – hogy bizonytalan körülmények. A körülmények nem bizonytalanok. Egy 
városvezető, mikor ezt elvállalja, teszi a dolgát. Kihívásokkal teli, ez így van. Van egy magas infláció. 
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Ezt többek között annak is köszönhető és nagy mértékben annak köszönhető, hogy a jelen 
városvezetés értékrendjében is erősen szereplő baloldal, a brüsszeli adminisztráció és az unió úgy 
döntött, hogy korlátozza az energiaforrásokhoz való szabad hozzáférést. Ennek megfelelően 
felborítja a kereslet-kínálat törvényeit. Innentől kezdve vannak magas energiaárak és van magas 
infláció. Van minimálbér, hál Istennek a Kormány jóvoltából, hogy amennyire lehet mindenki egyre 
jobban tudjon keresni, tervezhető legyen a jövedelme. Egy költségvetésnek nem bizonytalannak 
kell lenni, hanem tervezhetőnek kell lennie. Nyilvánvalónak tartja van egy kiszámítható 
adókörnyezet, egy kiszámítható támogatási rendszer, ezt a feladatot szülőként mind a kettőnek meg 
kell tudni oldani. A gyermekek, vagyis ilyen értelemben a miskolciak, az itt élők, az itt dolgozók azt 
várják el, hogy oldják meg. És ne mondjanak neki olyat, hogy soha nem látott városgazdás 
támogatás, mert pontosan tudják, hogy hajszálra pontosan ugyanannyi a Városgazda támogatása, 
mint eddig volt. Azt is mindannyian tudják, és ez nem politikai kérdés, hogy ebből a pénzből a 
Városgazda nem fog tudni kijönni. És nem lesz tisztább a város, nem lesz jobban rendbe rakva a 
város, nem lesz kevésbé kátyús a város. Lehet számokat leírni egy papírra, de pontosan tudják, ez 
nem lesz elegendő ahhoz, hogy ez a város újra kényelmes, élhető és lakható legyen. Nem lesz 
elegendő ahhoz, hogy vonzó legyen a befektetők és a munkavállalók számára. Varga Andrea Klára 
alpolgármester asszonyt szólítja meg, innentől nem lesz elég vonzó ahhoz, hogy a miskolciakért is 
versenyezzenek az itteni munkáltatók, és ezt minél magasabb bérekkel tegyék meg, mint más 
városokban. Akkor elérhetnék azt, hogy valóban ugyanazért a munkáért magasabb bért kapjanak 
Miskolcon is, ne csak olyan városokban, ahol vonzóbb a befektetők és a munkavállalók számára a 
környezet. Teljes mértékben egyetért ebben is. Mennyire nem reflektál a miskolciak igényeire ez a 
költségvetés. Egyrészt kezeli a mindennapokat állítólag, másrészt kezeli a fejlesztéseket, 
felújításokat. A matekja szerint 47 milliárd Ft bevételből – elnézést kér közben Alpolgármester 
Úrtól, ha demagóg lenne, de így egyszerűsíti le – 3- 4% jut felújításra, fejlesztésre. Ha mindenki 
maga elé képzeli a saját családi példáját, eldöntheti, ha csak a családi büdzséből 3-4 %-ot fordít a 
kert, a ház, vagy a lakás rendbetételére, felújítására, akkor abból mi lesz. Igen, ez nem elegendő. A 
városvezetés is arról beszél, hogy ezekhez uniós forrásokra lesz szükség. Igen. Az uniós források 
vagy közvetlenül az Unióból fognak megérkezni, ezért lobbizni kell, vagy a Kormányon keresztül 
fog megérkezni, ezért megint lobbizni kell. Kifelé lehet szidni egymást szülőként, de kifelé 
egységesnek kell lenni és a miskolciak felé is egységesnek kell lenni. Úgy gondolja, őrült nagy baj 
van, ha a miskolciakat megkülönböztetik aszerint, hogy baloldali vagy jobboldali.  Mint ahogy nem 
különbözteti meg a gyerekeit sem, aszerint, hogy gun’s and roses-os vagy aerosmith-es, vagy 
református vagy katolikus. Nem lehet megkülönböztetni, mert elsősorban családtag. Kifelé nem 
lehet bizonytalan, kifelé nem mondhatja azt, hogy tehetetlen. Mert egy szülő sosem lehet tehetetlen, 
ab ovo szerepénél fogva. Egy szülőnek tennie kell a dolgát, ezt mindenkinek be kell látnia. Nem 
lehet azt mondani, hogy a másik szülő a hibás. Nem lehet azt mondani szülőként a gyereknek 
széttárt kézzel, hogy nem tud mit csinálni. Hanem menni kell. A város vezetése és valamennyi 
képviselő arra esküdött föl, hogy ezt a várost minél jobb színvonalon, minél jobb körülmények 
között, minél előrébb juttatják. Ez a város leszakadóban van, ezt mindannyian tudják. Ezt nem 
lehet elhárítani személyeskedéssel. Bízik benne, hogy a városvezetés belül tényleg elhiszi, hogy 
képesek tenni ezért a városért, hogy képesek felemelni, mert a kommunikációban mindig van 
felelős. Mindig szenvedő szerkezetben fogalmaznak, mindig követelnek valakitől valamit, azt 
viszont nem látni, hogy egyébként szülőként hogyan teszik a dolgukat. Hogyan érik azt el, hogy 
Miskolc város újra abban a fényben ragyogjon, amiben egyébként volt. Volt sokkal jobb 
körülmények között a Kriza városvezetés idején, sokkal jobb körülmények idején a Káli 
városvezetés idején és sokkal jobb körülmények között a Kobold Tamás megboldogult 
polgármester városvezetése idején. Ez a város jelen pillanatban sodródik, leépülőben van. Ez lehet, 
hogy bántó a jelen vezetésnek, de nem ezért mondja, hanem, mert mindannyian ezeket az utcákat 
róják. Ugyanazokat a szemetes területeket látják, ugyanazokat a híreket olvassák az interneten, hogy 
nincs olyan hét, hogy ne kerülne be Miskolc a médiába, általában valamilyen bűnüggyel. Ez nem 
arról szól, hogy a rendőrség végezze jobban vagy rosszabbul a dolgát, és hogy rendészek milyen 
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munkát végeznek. Tényszerűen el kell ismernie mindenkinek, jelen pillanatban nem jó Miskolc 
renoméja. Egyre rosszabb Miskolcon az a képzet az emberekben, hogy itt jó élni, itt jó lakni és a 
biztonságérzet is megváltozott. Kéri, ezt fogadják el, az ellenzék bármilyen kritikát elfogad, mert 
teszi a dolgát. Innentől nem lehet azt mondani, mindenki más a felelős. Negyedik éve hallgatják 
ezt. Jövőre választások lesznek, így nem lehet várost vezetni. Lehet választást nyerni, de várost 
vezetni nem lehet, akkor ez a város kudarcra van ítélve.  
 
Veres Pál polgármester: Szeretett volna néhány mondatot mondani, de elszámolt húszig.  
 
Bajusz Gábor: Alpolgármester Úr előzőekben azt mondta, hogy a teljesítőképességük határáig 
elmentek itt a költségvetés megalkotásánál. A miskolciak nem ezt érzik. Azt érzik, hogy egy határig 
mentek el, ez az Egyesült Arab Emírségek határa, amikor elmentek Dubajozni. Továbbra is az a 
probléma, hogy azt mondják heroikus küzdelmet vívnak, és küzdenek a városért, csak a miskolciak 
nem ezt látják. Azt látják, hogy utazgatnak, drága gépjárművet lízingelnek, és a Miskolc Holding 
Zrt.-ben 30 millió forintért újítanak fel irodát. Ez itt a probléma. Ha ezeket az összeg, még ha nem 
is teszik rendbe a költségvetést, Miskolc város költségvetését nem erre költenék, akkor akár 
lehetnének hitelesek is. Azt javasolja továbbra is - ahogy tavaly is tette –, hogy ezeket a felesleges 
kiadásokat tegyék vissza a költségvetésbe, és máris jobban fog kinézni az egyenleg.  
 
Veres Pál polgármester: Kíváncsi lenne valami újra. 
 
Szarka Dénes: Személyes megszólítás okán kért szót. Hollósy András képviselő úr említette az 
ifjúsági költségvetés kapcsán, hogy Miskolc népessége hogyan alakul. 1980-as évek óta csökken 
Miskolc népessége. Tehát ez egy olyan probléma, amivel minden városvezetésnek szembe kell 
nézni. Arról nem is beszélve, hogy a 2011. évi utolsó népszámlálás óta több, mint 300.000 ezer 
emberrel csökkent Magyarország népessége. Tehát ez egy olyan probléma, amit nagyvonalú lenne 
ennek a városvezetésnek a nyakába varrni. Ráadásul ez egy olyan kérdés, ami pártpolitikától 
függetlenül össze kellene, hogy fogja a miskolciakat és a miskolci képviselőket. Az, hogy egyébként 
próbálnak stratégiában gondolkodni, az egy hosszabb távú dolog. Az, hogy az országban 
családtámogatási intézkedésekkel van talán a legkevesebb probléma, hiszen már csak azért is, mert 
abba a Jobbik számos javaslatát átemelték, ezzel nincs is semmi gond. Ennek ellenére csökken a 
népesség az országban. Talán érdemes lenne azzal foglalkozni, hogy milyen egyéb körülmények 
vezetnek ahhoz, hogy Magyarországot az emberek elhagyják. Azon vannak, hogy Miskolc 
népessége ne csökkenjen tovább. Azt kéri, hogy legyen egy városi minimum, hogy 
megváltozhasson.  
 
Badány Lajos alpolgármester: Túl a vitában elhangzottakon, amelyben többször eltértek a 
tárgytól, örömmel értékelte azt a tényt, hogy a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság 
értékelte a városüzemeltetés és közösségi közlekedés témakörében tett erőfeszítéseiket, hiszen 
ellenszavazat nélkül támogatta a jelen költségvetés elfogadását. A vitában felmerült több témakör a 
közösségi közlekedés, a rendészet, illetve a városüzemeltetés témaköre is. Mint az előzőekben 
többen elmondták, az idén rekord összegű támogatást terveznek folyósítani a közlekedési vállalat 
részére. Ezt természetszerűleg az energiahordozók robbanásszerű áremelkedése okozza. Azt is 
tudni kell, hogy az állami energiatámogatás kizárólag a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. 
Most túl azon, hogy ezt gyakorlatilag felemészti a szolidaritási adó emelkedése, így ezt a közösségi 
közlekedés energia beszerzésénél nem tudják figyelembe venni. Ugyanis lehet, hogy nem tudják a 
miskolciak, de a közösségi közlekedés Miskolcon önként vállalt feladat. A kormányzat esetleg úgy 
gondolja, hogy Miskolcon nem is szükséges közösségi közlekedést biztosítani. De azért 
megnyugtatja a jelenlévőket, hogy az Önkormányzat ezt erőn felül is meg fogja oldani, tehát 
nyilvánvalóan a közösségi közlekedés biztosítása érdekében mindent meg fognak tenni. Miskolcon 
továbbra is járnak a villamosok, ellentétben Debrecennel, ami a régiónak egy mintavárosa. Itt már 
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azért köztudomású, hogy hétvégéken a villamosközlekedés szünetel és ezeket talán takarékossági 
okokból dízel buszokkal igyekeznek pótolni. Hollósy András képviselőtársának elmondja, hogy a 
menetrendet nem a városvezetés, hanem az MVK Zrt. készíti. Többek között e téren is 
elképzelésük szerint egy erősebb szakmai felügyeletet kell majd az MVK Zrt. felett gyakorolni és e 
tekintetben terveznek érdemi lépéseket is megtenni. Ami a közbiztonság kérdéskörét illeti, többször 
elmondták, hogy a közbiztonság ellátása állami feladat, állami kötelezettségvállalás, aminek az 
alulfinanszírozott rendőrség erőn felül próbál eleget tenni. Ehhez teszi hozzá - lehetőségeihez 
képest - a városvezetés, amit tud. Arra hivatkoznak, hogy bizonyos mutatók romlanak a 
közbiztonság terén. Figyelembe kell venni, hogy ez az objektív gazdasági körülményeknek is 
köszönhető, ugyanis az elszabadult infláció, a munkalehetőségek beszűkülése okán nagyon sok 
olyan kétkezi munkás, aki korábban hetekre elment vidékre dolgozni, majd hétvégére tért haza, de 
ebből viszont jövedelemre tett szert, most otthon ül. Félő, hogy amennyiben elfogy majd a 
megélhetési forrásuk, megpróbálnak majd egyéb irányból bevételt szerezni. Tehát a közbiztonság 
romlását a gazdaság általános teljesítő képességével tudnák javítani, túl azon, hogy a rendőrség és 
az önkormányzati rendészet természetesen lehetőségeihez képest mindent megtesz ennek 
érdekében.  
 
Hollósy Endre András: Badány Lajos alpolgármester úr gondolataira reagál. Jó reggelt kíván 
Alpolgármester Úrnak. Negyedik év után döbbennek arra rá, hogy kell egy erősebb kontroll a 
tömegközlekedés felett? Az első hónapban lecsökkentették a járatok számát, a második hónaptól 
óránként jártak a buszok, és most mondják azt, hogy kell egy erősebb kontroll. Kinél van a politikai 
felelősség? Ha már az MVK Zrt. állítja össze a menetrendet, a politikai felelősséget ki viseli. Nem 
gondolkodtak még ezen a 4. esztendőben? Szarka Dénes képviselőtársának reagálva, elmondja, 
hogy a lakosságszám vonatkozásában valóban így van. Az 1980-as évek elején a születési évükben 
volt talán 208.000 – 210.000 fős Miskolc lakossága. De a szocialista ipar becsődölésével elindult 
egy folyamat, ami folytatódott. Ha jól emlékszik a munkaügyi miniszter Szűcs Erika volt, a 
frakciójukból, akinek az idején tönkrement a Diósgyőri Acélművek, és szintén sokan mentek el. 
Egyébként egy zárójeles gondolat, hogy lakosságszám arányosan Magyarországon a legtöbben a 
covidban Miskolcon haltak meg. Valahogyan rosszul kezelték ezek szerint ezt a kérdést. 
Tanulmányozásra ajánlja Szeged és Pécs ellenzék városainak ezt a típusú lakosságpolitikáját, ugyanis 
ott is csökkent természetesen a lakosságlétszám. De arányosan Miskolcon csökkent a legnagyobb 
mértékben.  
 
Veres Pál polgármester: A covid halálesetek száma kapcsán elmondja, hogy valóban Miskolcon 
következett be a legtöbb haláleset, de a legnagyobb gyűjtőkórház volt Magyarországon, ahol a 
legtöbben meghaltak. Erőn felül teljesített a kórház, az egészségügyi szolgáltatás és a szociális szféra 
is a covid kezelésben. Határozottan visszautasítja a felvetést. 
 
Szopkó Tibor alpolgármester: Demagógia, többszörösen. Ugyanezzel kell, hogy kezdjen most 
is. COVID, Szűcs Erika … miről beszélnek a másik frakcióból? Demagóg módon azzal akarják 
megvádolni, hogy hazudik? Pedig csak a tényeket közli. Meg kell köszönje a Pénzügyi Bizottság 
elnökének – a többi hozzászóláshoz képest – visszafogott hangvételét, még akkor is, hogyha több 
állításával nem ért egyet. Soós Attila elnök úr azt mondta, hogy a vezetés mindig követel valamit. 
Igen, mindig követelnek valamit. Követelik az önkormányzati finanszírozás reformját. Követelik 
ezt Székesfehérvárral, Debrecennel és minden magyar nagyvárossal egyetemben. Más-más 
problémákkal küszködnek, de a problémáik gyökere ugyanaz. Hangsúlyozza, 300 milliárd forintból 
nem 17 milliárdot kérnek vissza maguknak, hanem 50-et, és akkor meg vannak oldva ezek a 
problémák. Elnézi azt, hogy itt nagyon rossz irányba viszik el a lassan három órája zajló vitát, és 
gúnyos taps hangzik el az ellenzék széksoraiból. Elmondja, ez neki nem fáj, de arra kér minden 
képviselőt, hogy harcoljanak együtt, követeljék a vezetéssel együtt az önkormányzati finanszírozás 
reformját, mert amíg ez nem történik meg, addig bárki is vezeti ezt a várost, nem fogja tudni 
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finanszírozni annak a működését, úgy, ahogy azt a városlakók megérdemelnék. Azt megígéri, 
hogyha velük együtt követelik, és az helyi ellenzék hatására ezt el tudják közösen érni, ő lesz az első, 
aki őket kitüntetésre terjeszti fel. Megígéri, mert nem szokott hazudni. 
 
Soós Attila: Három dologról szeretne röviden szót ejteni. Előtte elmondja, úgy véli, ritkán zavarba 
hozható, de az a mondat, hogy „dicsérjen meg téged a Szopkó Tibor” ez most áldás vagy átok. 
Ezen még meditál. Döbbenten hallgatta képviselőként, hogy Közgyűlésben elhangzott az a 
gondolat, hogy a menetrendért az MVK felel. Nem gondolta, hogy idáig el fognak jutni. Másként 
fogalmazott volna, mint Hollósy képviselőtársa, mégis az MVK vezetését ki nevezi ki? És innentől 
kezdve kié is a felelősség? Ez volt az egyik. A másik, elhangzott, hogy önként vállalt feladat. Két 
számot szeretne a vezetés figyelmébe ajánlati a költségvetésből. Önként vállaltan tudják, hogy 
környezetvédelemre mennyit fordít Miskolc város 2023-ban tervezetten? Környezetvédelemre 1,1 
millió forintot a 47 milliárdból. Kérdése, hogy tudják egészségügyre mennyit fog fordítani? A válasz, 
3 millió forintot. Ezek a társadalmi felelősségvállalás jelentőségét mutató számok. Még egy dolog, 
miután többször kiemelésre került, hogy egyhangúlag szavazott a Városgazdálkodási és-
üzemeltetési Bizottság. Tényszerűen a tegnapi ülésen a FIDESZ-KDNP Frakció képviselői nem 
vettek részt, részben betegség, részben egyéb elfoglaltság okán, amit nyilván nem vesznek jó néven, 
hiszen úgy gondolják, hogy a képviselői esküjük köti őket. Ezzel együtt az érintettek figyelmébe 
ajánlja azt, hogy az utóbbi pár hónapban nézzék már meg, mikor volt tervezhetően és kiszámítottan 
nagyjából ugyanazon napon és órában a Bizottság ülése. Azt gondolja, nincs még egy ilyen bizottság 
a Miskolci Önkormányzatban, ahol gyakorlatilag másnapokon, néha más időpontokban vannak a 
bizottsági ülések, messze nem kiszámítható módon. Érti, hogy a meghívó megérkezik, érti, hogy az 
is módosításra kerül, ez a ritkább. Úgy véli, hogy aki csak a meghívókat összeveti, az láthatja, hogy 
mennyire lehet számolni a bizottsági tagoknak azzal, hogy mikor van a Városgazdálkodási és-
üzemeltetési Bizottság ülése.  
 
Veres Pál polgármester: Tudomása szerint mindig szerdán van, csak esetleg a napon belül vannak 
időpontbeli eltérések. Szót kér a Bizottság elnöke válaszadásra. 
 
Szarka Dénes: Reagálni szeretne az elhangzottakra. A Városgazdálkodási és -üzemeltetési 
Bizottság főszabály szerint mindig a Közgyűlés előtti napon van. Ettől eltérés az elmúlt években 
nem is tudja mikor volt. Nyilvánvalóan volt olyan, hogy rendkívüli ülést kellett összehívni. 
Természetesen a meghívók mindig kimennek, és mindig felhívnak minden bizottsági tagot, hogy el 
fognak-e tudni menni. Ezenfelül az is fontos, hogy az ugyanazon a napon lévő Pénzügyi Bizottság, 
valamint Jogi és Ügyrendi Bizottságnak a teremfoglalásához kell, hogy igazodjanak bizonyos 
esetekben. Megköszöni a megértést. 
 
Veres Pál polgármester: Megállapítja, hogy nincs több felszólalásra jelentkező. A vitát lezárja a 
napirend felett.  
 
 
Meghívó szerinti 3. napirend: Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) 
önkormányzati rendelet módosítására törzsvagyonból 
kivonás tárgyában 

 
Veres Pál polgármester: A napirend ismertetésére felkéri Kurcsicsné dr. Zobolyák Ida 
osztályvezető asszonyt. 
 
Kurcsicsné dr. Zobolyák Ida: Az előterjesztésben törzsvagyon kivonására tesznek javaslatot a 
Tetemvár városrészen található kettő ingatlan vonatkozásában, az egyik ingatlan 18 
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négyzetméterben, a másik 21 négyzetméterben érintett. Ez a javaslat a telekalakítás első lépésének 
tekinthető. 
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. Az előterjesztést véleményező bizottságok 
álláspontjának ismertetését kéri. 
 
Bizottsági vélemény: 

• Jogi és Ügyrendi Bizottság: egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 

• Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság: a rendelet módosítását elfogadta úgy, 
hogy a FIDESZ és KDNP tagok nem voltak jelen. 

• Pénzügyi Bizottság: a rendelet módosítását többségében támogatta. 

• Rendészeti Bizottság: elfogadásra javasolja az előterjesztést.  
 
Veres Pál polgármester: A vitát megnyitja a napirend felett. Megállapítja, hogy nincs felszólalásra 
jelentkező képviselő, így a vitát lezárja. 
 
 
 
Meghívó szerinti 4. napirend: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város településfejlesztési, 

településrendezési és településképi feladataival összefüggő 
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 3/2017.(II.21.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére 

 
Veres Pál polgármester: A napirend ismertetésére felkéri Szunyogh László főépítész urat. 
 
Szunyogh László: Korábban a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szabályozta azt, hogy a 
településrendezési eszközök elfogadásánál milyen partnerségi eljárást kell lefolytatni. Ennek 
megfelelően korábban a város 2017-ben a 3/2017.(II.21.) önkormányzati rendeletben szabályozta 
ennek a módját. A korábbi országos jogszabály megszűnt, és helyette egy új Kormány rendelet 
született, a 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet, amely újra szabályozta a partnerségi eljárás 
szabályait. Ezért az Önkormányzatnak a partnerségi rendeletet ehhez kellene igazítani. Ez az új 
Kormány rendelet azonban olyan részletességgel szabályozza a partnerségi eljárás lefolytatásának 
szabályait, hogy – más településekhez hasonlóan – Miskolcon sincs szükség arra, hogy erre külön 
önkormányzati rendelet szülessen. Ezért arra tesznek javaslatot, hogy ezt a rendeltet helyezzék 
hatályon kívül, szüntessék meg. Az előterjesztés arról szól, hogy az önkormányzati szabályozást 
hozzáigazítják az országos szabályozáshoz.  
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. Az előterjesztést véleményező bizottságok 
álláspontjának ismertetését kéri. 
 
Bizottsági vélemény: 

• Jogi és Ügyrendi Bizottság: támogatta az előterjesztést. 

• Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság: egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 
 
Veres Pál polgármester: A vitát megnyitja a napirend felett. Megállapítja, hogy nincs felszólalásra 
jelentkező képviselő, így a vitát lezárja. 
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Meghívó szerinti 5. napirend: Javaslat Mezőkeresztes és Mezőkövesd külterületén 
elhelyezkedő (volt katonai repülőtér) ingatlanok tulajdoni 
hányadainak elidegenítésére 

 
Veres Pál polgármester: Az előterjesztéshez módosító indítvány került benyújtásra. A napirend 
ismertetésére felkéri Kéri Zoltán ingatlangazdálkodási igazgató urat. 
 
Kéri Zoltán: Mezőkeresztes és Mezőkövesd külterületén helyezkedik el a volt szovjet katonai 
repülőtér, amelyet a Magyar Állam 2008-ban adott tulajdonba 5/6-d arányban Mezőkeresztes és 
Mezőkövesd Önkormányzatoknak, valamint 1/6-d tulajdoni arányban Miskolc Önkormányzata 
részére. A tulajdonba adás kapcsán a gazdaság- és területfejlesztés, valamint repülőtér és logisztikai 
központ kialakítása volt meghatározva. 13 darab ingatlanról van szó, összességében 495 hektár 
nagyságú területen. Jelenleg a nagygépes forgalom nem lehetséges, a kisgépes repülőtéri funkció a 
terület egy részén kialakítás alatt van. A teljes terület repülőtéri infrastruktúrája a burkolaton kívül 
használhatatlan állapotú, a létesítmények betonburkolata jó állapotban maradt meg. A közös 
tulajdonba lévő ingatlancsoportban a Miskolci Önkormányzat kisebbségi tulajdonban van, 1/6 
tulajdon arányban rendelkezik. Ebből adódóan a hasznosításra vonatkozóan korlátozott 
érdekérvényesítő képességgel bír. Ezért javasolják ezen tulajdonhányad értékesítését. A vevőnek 
elő fogják írni, hogy kötelezettséget kell vállalni arra, hogy az eredeti cél megvalósítását biztosítsa, 
valamint vállalnia kell a meglévő szerződésekben foglalt feladatokat. Példaként hozza fel, hogy van 
erdőgazdálkodó kijelölve, mezőgazdasági hasznosításra van bérbe adva terület, valamint 
sportrepülés biztosítására is rendelkezik szerződéssel Mezőkövesd. Az eredeti előterjesztésben 
mind a 13 ingatlanegyüttes értékesítésére tettek javaslatot bruttó 1,46 milliárd forint értékben. 
Mezőkövesd Város Önkormányzata TOP-os projektekből egy ipari park fejlesztést valósított meg, 
illetve részben még folyamatban van a megvalósítás. Az Európai Uniós fejlesztés miatt, a vonatkozó 
jogszabályok értelmében az irányító hatóság előzetes hozzájárulása szükséges az értékesítéshez. 
Készítettek egy módosító javaslatot, melyet 2023. február 27-én küldtek ki. Az alapján úgy 
módosították az előterjesztést, hogy 3 ingatlan érintett ebben az EU-s fejlesztésben, és erre a 3 
ingatlanra vonatkozóan csak előszerződést kössenek először egy sikeres értékesítést követően, majd 
az irányító hatóság jóváhagyását követően tudnak végleges szerződést kötni. A maradék 10 ingatlan 
vonatkozásában végleges szerződést kötnének. A tegnapi nap jutott tudomásukra, hogy a 
mezőkövesdi projektek vonatkozásában az EUTAF ellenőrzést végzett, mely egyértelműen azt 
rögzítette, hogy ezek az ingatlanrészek a projektek fenntartási időszakának a végéig jelenlegi 
állapotában kell, hogy maradjon. Ez azt jelenti, hogyha változik a tulajdoni arány, akkor az 
támogatás visszafizetését vonja maga után, ezért azt a javaslatot hozzák, hogy ez a 3 három ingatlan 
nem kerül meghirdetésre, csak a maradék 10 ingatlan, így 26 hektárral csökken a terület, valamint 
az értéke is. A 10 darab ingatlanegyüttes értékeként bruttó 1 milliárd 394 millió 752 247 forint 
kikiáltási áron fogják meghirdetni. Az értékesítés a szokásos módon, nyílt versenyeztetési eljárással 
zajlik majd.  
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. Az előterjesztést véleményező bizottságok 
álláspontjának ismertetését kéri. 
 
 
Bizottsági vélemény: 

• Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság: egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 

• Pénzügyi Bizottság:többségében támogatta a javaslatot.  
 
Veres Pál polgármester: A vitát megnyitja a napirend felett. Hozzászólásra jelentkező 
képviselőknek adja meg a szót.  
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A vitában hozzászóló: 
 
Dr. Nagy Ákos: Sok előterjesztés volt az elmúlt években, amely alappal versenyezhet a „minden 
idők legnagyobb bénázásával és körülményeskedésével” történő előterjesztések sorában. Úgy hiszi 
ez dobogós. Néhány kérdésük lenne, és örülnének, ha az előterjesztő megválaszolná ezt nekik. 
Hogyan lehetséges az – amennyiben jól értik az előterjesztést –, hogy a Miskolc Önkormányzata 
tulajdonában álló területet más önkormányzat TOP-os pályázatba belevesz, kap-e ezért Miskolc 
ellentételezést, éri-e várost kár ezzel, hogy nem tudják eladni? Amennyiben éri a várost kár, akkor 
milyen lépéseket kívánnak ennek a kárnak a megtérítése érdekében tenni? Már önmagában a 
késedelmes teljesítés, illetve a késedelmes értékesítés, az ebből származó és máshol befektethető 
összeg és a kamatok is kárként jelennek meg a városnál. Hogyan lehetséges az, hogy egy másik 
város ajánlhatta fel, illetve egy másik város miatt Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
hátrányba kerül? 
 
Soós Attila: Csak pontosítást szeretne kérni, a bizottsági ülésen úgy élte meg, hogy inkább azt a 
tájékoztatást kapták, hogy a másik két tulajdonos is az eladásban gondolkodik elsősorban. Ez a 
kiegészítés most inkább elvitte abba az irányba, miszerint biztos, hogy az eladásban gondolkodnak-
e, vagy csak Miskolc? Kérdése, hogy az az elképzelés megvizsgálásra került-e – kiindulva a módosító 
indítványban szereplő adatokból – hogyha ebből ipari park kerülne kialakításra, abból lényegesen 
jobb feltételekkel jöhetne ki Miskolc, ha ezek után akár üzemeltetni, akár eladni akarna egy ipari 
parkot repülőtér helyett? 
 
Pakusza Zoltán: Amikor megkapta az utolsó módosítót, akkor felmerült a kérdés, jól értelmezi-e, 
valójában akkor Miskolc tulajdonával pályázott másik város gyakorlatilag? Az is fontos kérdés, hogy 
van-e már a láthatáron vevő? Azt gondolja és feltételezi, vélelmezi, hogy valaki meg szeretné ezt a 
területet egyben látni. Ennek a területnek az 1/6-t megvásárolni önmagában, sok értelme nincs. 
Nyilván ez akkor fontos, ha egy kézbe kerül. Amennyiben egy kézbe kerül, mi lesz ennek a sorsa, 
milyen befektetések várhatóak ott, mi lesz belőle, egyáltalán minek adják el? Tehát nem látják a 
jövőt, ez egyelőre egy biankó. Érti, hogy nyilvánvalóan Miskolc városának pénzre van szüksége, 
ezért ezt eladják. Megismétli a kérdést, mi lesz ennek a területnek a sorsa? Ezekre a felmerült 
kérdésekre várja a választ. 
 
Molnár Péter: A kérdezők sorához szeretne csatlakozni. Mindannyian tudják, hogy 2008. óta 
ebben a Mezőkövesd, Mezőkeresztes térségében található repülőtérben tulajdonrésze van a Magyar 
Állam adományaként Miskolc Önkormányzatának. Eddig különböző okok miatt nem került sor 
ezzel kapcsolatban a felhasználásra. Nem nézett utána, de úgy emlékszik, hogy talán valami ír 
befektető is próbálkozott a terület hasznosításával. Az merül fel benne, hogy látják az irányt, hogy 
Miskolc Önkormányzata a tavalyi és idei esztendőben is elég jelentős önkormányzati 
ingatlanállományt próbál meg értékesíteni. Ilyenkor mindenkor az szokott felmerülni, hogy a családi 
ezüstöt jó-e ha eladja a család. Tudja, hogy jelenlegi állapotában nincs fel- és kihasználva ez a 
mezőkövesdi repülőtér semmire, ez így semmit nem hoz a konyhára. Kérdése, hogy az fel se merült 
az Önkormányzatban, hogy ha itt bármilyen fejlesztési koncepció körvonalazódik, akkor ebben 
részünk legyen, és ne eladják a tulajdonrészüket, hanem ebből esetleg próbáljanak meg profitálni. 
Mi látszik, milyen irányok látszanak a repülőtér fejlesztés kapcsán, ebben a kontextusban helyes-e, 
jó-e, ha az Önkormányzat el akarja adni? 
 
Dr. Simon Gábor: Elmondja, hogy elég tevékeny szerepe volt neki is abban, hogy ezt az 1/6-d 
eszmei hányadot Miskolc városa anno megkapta. Pár dolgot el szeretne mondani a képviselőknek, 
akik a történetét nem ismerik. Az eredeti döntés szerint ezt a területet Mezőkövesd és 
Mezőkeresztes kapta volna meg, Miskolc városa elsősorban egy politikai lobbi tevékenység kapcsán 
jött a képbe. Akkor arról volt szó, hogy a két nagy fapados légitársaság, a Wizz Air és a Ryanair, 
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gyakorlatilag a Ferihegyen kívül képzeli el a jövőjét. A Wizz Air Debrecen irányába indult el, és 
Debrecenben elég sok közforgalmú repülőjáratot és cargo járat üzemeltet. 2008-ban úgy nézett ki, 
hogy a Ryanair és ez az ír, már emlegettek, Ryanair hátterű befektetői csapat jelent meg, akkor azt 
mondták, hogy első körben cargo reptérként, második körben pedig közforgalmú reptérként fogja 
ezt a területet fejleszteni. Az akkori városvezetés, Káli Sándor vezetésével, ebben fantáziát látott, 
és a Kormány is elfogadta azt az igényt, hogy Miskolc városa, mint a térség nagy városa, ebbe 
tulajdonosként, másrészt szereplőként megjelenhessen. Tehát bármilyen reptér létrejön, bármilyen 
fejlesztés itt megtörténik, akkor a térség nagyvárosának ebbe legyen beleszólása. Ezért sikerült azt 
elérni, hogy ezt az eszmei hányadot Miskolc városa ezekben az érintett területekben megkapta. 
Viszonylag rövid idő alatt a Ryanairnek az ez irányú fejlesztései lekerültek az európai fejlesztési 
elképzelések közül. Azt mondhatja, hogy ez már az előző vezetés időszakában is, 2010-től 
gyakorlatilag egyértelművé vált, hogy itt a Ryanairnek komoly repülőtere nem lesz. Ezért azt 
gondolja, hogy nincs olyan befektető az európai porondon, aki hosszabb távon is repülőteret 
fejlesztene, illetve nincs Miskolcnak olyan érdeke, hogy ezt az eszmei hányadot, ami az elmúlt 15 
évben semmilyen hasznot nem hozott, fenntartsa. Ha egyéb ipari létesítmények létesülnének, 
csarnokok, logisztikai központ épülne, ezek nem Miskolc közigazgatási területén vannak, így 
iparűzési adóból, építményadóból erre nem lehetne számítani. Véleménye szerint az lenne fontos, 
ha Miskolc város azt megtehetné, hogy az ingatlanértékesítésből származó bevétel – ha lesz 
egyáltalán – abból Miskolc városában, Miskolc közigazgatási határán belül tudna földeket vásárolni. 
Az is köztudomású, hogy a város és a Holding tulajdonában álló önkormányzati területek 
nagymértékben kimerültek. Nem azt mondja, hogy semennyit, mert valami nagyon korlátozott 
mértékben nem tud a város kínálni, de most ott tartanak, hogy beteltek a város területei. Az egy 
nagy kérdés, hogy lesz-e vevő, és amennyiben van vevő, fordítható-e ilyen célra, tehát 
területvásárlásra. Szerinte a város érdekét ez szolgálná.  
Pakusza Zoltán képviselő úr felvetése kapcsán felhívná arra a figyelmet, hogy azt gondolja, hogy a 
két tulajdonostársnak, tehát Mezőkövesdnek és Mezőkeresztesnek elővásárlási joga is lesz. Tehát 
azon túlmenően, hogy a piacon, ha lesz rá vevő, akkor ezek az önkormányzatok élhetnek 
elővásárlási jogukkal. A maga részéről azt mondja, meg lenne lepve, ha az elővásárlásra jogosult 
nem élne ezzel a jogával. Ha tippelni kell, akkor azt mondja, hogy ott a térség országgyűlési 
képviselője ezt el fogja érni. Elővásárlási jog csak akkor van, ha van vevő is.  
 
Dr. Nagy Ákos: Egy kicsit kerekebb a történet, ahogy Frakcióvezető Úr elmondta. Annyit szeretne 
kérdezni, illetve kérni az előterjesztőtől, hogy jelzi az előterjesztés, hogy bérleti szerződéssel 
érintettek az ingatlanok. Kérdése, hogy mit tudnak ezekről a bérleti szerződésekről, illetve a bérleti 
szerződésből kiesős bevételek a vételárba hosszútávon hogyan kerülnek kompenzálásra.  
 
Pakusza Zoltán: Az Önkormányzat elővételi jogával kapcsolatban azt gondolja, hogy az 
Önkormányzat jelenlegi anyagi helyzetében, mint Mezőkeresztes vagy Mezőkövesd révén, szerinte 
kevésbé valószínű, hogy vásárolni fognak, mind adott esetben Miskolc sem vásárol ingatlant, ebben 
a jelenlegi gazdasági helyzetben. Esetleg átfutásként megtörtént, de sokkal inkább azt gondolja, 
hogy itt nem ez lesz a történet vége.  
 
Molnár Péter: Megköszöni Simon Gábor frakcióvezető úrnak a szakmai hozzászólást, kiegészítést, 
megvilágított olyan kontextusokat, amit eddig nem látott át őt sem teljes egészében. A beszéde 
utolsó része inspirálta arra, hogy kérdést tegyen fel a városvezetés irányába, melyet leginkább 
Badány Lajos alpolgármester úrnak címezne. Azzal maximálisan egyetért, hogy ebből az eladásból 
befolyó pénzt Miskolc határában földek, területek vásárlására lenne célszerű fordítani. Egyrészt 
azért, hogy akár az ipari park kapacitás bővüljön. Másrészt a repülőtérre szeretne rákérdezni. A 
miskolci repülőtér eladásra került, a korrektség kedvéért elmondja, hogy ez egy hosszan átnyúlt, az 
előző ciklusban elindult folyamatról van szó. Az előző városvezetés akkor úgy tervezte, hogy mire 
ez a repülőtér eladásra kerül, addigra egy új repülőtér kialakításra fog kerülni Miskolc határában 
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vagy közelében. Kérdése Polgármester Úrtól, hogyan áll ez a történet, látszik, hogy talán 
sportrepülőtér kategóriában szerepelt az eddigi miskolci repülőtér, ennek a kiváltására a minél 
hamarabbi közeljövőben hol van, lesz lehetőség.  
 
Veres Pál polgármester: Megállapítja, hogy nincs több felszólalásra jelentkező képviselő, így a 
vitát lezárja. Megkéri Igazgató Urat, hogy a vita során elhangzott kérdésekre válaszoljon, amire tud. 
Előtte azonban meg szeretné erősíteni azt, amit Simon frakcióvezető úr mondott. Egy osztatlan 
közös tulajdon, egy volt katonai repülőtér. Nem tudja, hogy jelen pillanatban ott például a 
lőszermentesítés, a talajmechanikai vizsgálatok megtörténtek-e. Most szerinte ez egy nagyon-
nagyon befektetéseket igénylő terület. Sajnálatos módon hazai források nem állnak rendelkezésre 
– ez egy objektív tény – ipari park fejlesztésekre. Európai Uniós források, de azon belül 
önkormányzatok számára csak a TOP források adnak lehetőséget az ipari parki fejlesztésekre, 
infrastrukturális fejlesztésekre. Ez a bizonyos 31,8 milliárd forint, ami majd reményeik szerint 
ebben az évben ide érkezik. Csak jelzésképpen szeretné mondani, a múlt héten kapták az értesítést 
arról, hogy mivel a folyamatos tárgyalások következtében még mindig módosulnak a szabályozások, 
nagy valószínűséggel az FVS-t is újra kell gondolniuk, ami már benyújtásra, és elfogadásra is került. 
Tehát az is elképzelhető, sőt, szinte biztos, hogy ezt át kell dolgozniuk. Ennek következtében úgy 
tűnik, hogy csak az őszre várhatóak, hogy ezek a pályázatok megnyíljanak egyáltalán, amiből 
fejleszteni tudnak. Tehát ez még sajnos tovább húzódik, és ezt nem értik ők sem, hogy az Európai 
Unióban miért tartják ezt ennyire fontosnak, hogy itt ne kapjanak pénzt. Ez sújtja a magyar 
embereket. Bízik abban, hogy ezek a fejlesztések elindulhatnak még ebben az évben, de ismerve az 
Európai Uniós eljárásokat, ez egy hosszú folyamat.  
Visszatér az ipari park fejlesztésre, elmondja, hogy Európai Uniós forrásból csak a TOP-ból tudnak 
fordítani, ez pedig erősen korlátozott. Amit Simon képviselő úr is elmondott, gyakorlatilag nem 
Miskolc közigazgatási területén belül vannak, jelen pillanatban hasznosításra nem nagyon látnak 
lehetőséget, így ennek az értékesítése fáj legkevésbé talán … ez csak tört ezüst, ha lehet ilyet 
mondani, nem étkészlet. 
 
Kéri Zoltán: Elmondja, hogy a pályázati kiírás annyit mondott, hogy többségében önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlanon lehet fejlesztést megvalósítani. Ez az ingatlan ennek a feltételnek 
megfelel. Mezőkövesd annak idején, 2016., 2017., 2018., tehát több alkalommal is volt, hogy 
tulajdonosi hozzájárulási kérelemmel kereste meg Miskolcot. A város ezt megadta a projekt 
megvalósítása érdekében. Ezáltal érte-e kár a Miskolci Önkormányzatot, azt meg kell vizsgálni, de 
alapvetően nem gondolja, hogy érte volna kár a várost. Jelen pillanatban most igen, bruttó 65 millió 
forinttal kevesebb értéken tudják meghirdetni a maradék tíz darab ingatlant. Ugyanakkor itt történt 
egy ipari park kialakítás, tehát már egy aszfaltos út van ebben a projektben, megvalósult a logisztikai 
csarnok, és várhatóan további fejlesztéseket is fognak tervezni. Ebben a 26,5 hektárban, 1/6-d 
tulajdon részen maradt benne Miskolc, ami több mint 4000 négyzetméter területet jelent. Elvben 
akár Miskolc is építhetne azon a 4000 négyzetméteren, ha úgy gondolná. Nem tartja azt sem 
kizártnak, hogy a közös tulajdon megszüntetésére törekedve az ingatlanok további megosztásra 
kerülnének, de ez a többi tulajdonostárson is fog múlni. A tulajdonostársaknak és a Magyar 
Államnak is elővásárlási joga van, tehát ez még befolyásolhatja a végeredményt. Hivatalosan arra 
nincs felhatalmazva arra, hogy erről beszéljen, de azt tudja mondani, hogy a megkötött szerződések 
értéke, az éves díj, amit ezért kaphat Mezőkövesd, ebből kifolyólag Miskolc is, az Mezőkövesden 
egy elkülönített számlán kerül gyűjtésre. Elmondja, hogy vannak működési költségei is ennek a 
területnek, nemcsak bevétel van, hanem kiadás is. Mezőkövesddel egyeztetve azt tudják, hogy a 
bevétel több mint a költség, gyűlik ez a pénz, ami éves szinten 10 millió forint alatti összeg, tehát 
elenyésző ahhoz képest, amennyit maga a forgalmi érték az értékesítés során képezni fog, ha sikeres 
az értékesítés. Elmondja, azt is látni kell, hogy ennek a területnek fenntartási költségei is vannak. 
Az az információjuk Mezőkövesd részéről is, hogy ők keresik a befektetőket, több befektetői 
csoport jelentkezett náluk. Nem célja Mezőkövesdnek az, hogy feldarabolja a területet, tehát egy 
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nagy befektetőt várnak, tehát nekik is az értékesítés a szándékuk. A 3 darab EU-s forrással érintett 
ingatlanok értékesítése az Miskolcnál is parkoló pályán marad a fenntartási időszak végéig, de az 
összes többi terület az, ami jelentős, majdnem 500 hektárnyi, az továbbra is várja a befektetőket.  
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni a választ.  
Kiegészítésként hozzáteszi, hogy ellátogatott még november végén, december elején, amikor még 
felvetődött egyáltalán ennek az értékesítésnek az ügye Mezőkövesdre. Ott Polgármester Úrral 
közösen átbeszélték az akkori feltételeket, illetve kimentek megnézni magát a területet is. 
Hozzátartozik, hogy a terület használható részét bérli egy repülő klub, ami részben a miskolci, 
részben az egri repülő klubból jött létre, tehát jelen pillanatban sportrepülőtér céljára egy részét 
használják ennek. Valóban úgy volt, hogy egy TOP-os pályázat keretében telekmegosztás történt 
és ott fejlesztést hajtott végre Mezőkövesd, de ennek a tulajdonrészébe Miskolc is benne van. 
Ahogy ezt Igazgató Úr is elmondta, egy elkülönített számlán gyűlik a bevétel, amiből a működtetést 
is finanszírozzák. Ennek az összegét nem tudja megmondani, de nagyságrendileg néhány tízmillió 
forint, tehát nem egy jelentős tétel, de ez is segíti a fenntartását a területnek. Meglátják, hogy 
befektető lesz-e. A két polgármestertársa azt mondta, hogy nem érdekeltek a feldarabolásban, és 
valóban egy nagyobb befektetőt várnak lehetőség szerint. Sőt. Az értékesítést akadályozta egy tény, 
volt ott egy gazdasági szerepelő, aki közel tíz évvel ezelőtt beszállt, majd ebből kilépve pert indított 
a társulással szemben, amit elveszített. A múlt év végén, második felében lett permentes a terület, 
amivel értékesíthetővé vált.  
Frakcióvezető Úr másik kérdésének megválaszolására megadja a szót Alpolgármester Úrnak. 
 
Badány Lajos alpolgármester: A Sajópetrivel kapcsolatban felmerült kérdés kapcsán elmondja, 
hogy pillanatnyilag a talajmechanikai vizsgálatokat elvégezték, azok pozitív eredménnyel zárultak. 
Jelenleg a terület fizikai kialakítására, illetve meteorológiai és légiforgalmi vizsgálatok vannak 
folyamatban. Ez várhatólag 60 napon belül lezajlik, és akkor már teljesen átfogó képet kapnak arról, 
hogy a terület így önmagában alkalmas-e arra, hogy megvalósítsák a repülőteret, vagy esetleg még 
valami egyéb beavatkozásokat kell rajta eszközölni.  
 
Veres Pál polgármester: Ezelőtt két évvel megkereste őket az akkori ITM, illetve KKM, a két 
minisztérium, akik tervei között még az szerepelt, hogy 4 megyei jogú városban komolyabb reptér 
fejlesztésre kerül sor. Az egyik Miskolc, ami egy komoly, több mint 2 ezer méteres kifutóval 
rendelkező repülőteret jelentett. Akkor a légügyi hatóság megvizsgálta ennek a lehetőségét, hogy 
hol lehet ilyet kialakítani. Ez terület, ez a bizonyos Sajópetri térségében lévő terület, megkérdezték, 
hogy sportrepülőtér és egy akár cargo vagy kereskedelmi, esetleg személyszállításra alkalmas reptér 
kialakítható-e párhuzamosan. Ez a javaslat el is hangzott, hiszen ha egy nagyobb repülőtér létrejön, 
akkor oda le és felszállásnak már komoly anyagi vonzatai vannak, ami egy amatőr klub esetében 
nem finanszírozható nagyon. Ennek a lehetőségnek a távlatai 2026-2027. évekre 
prognosztizálódtak, ez most még kijjebb tolódik, illetve jegelve van. Ezért Miskolc részéről azt 
mondták, hogy az általuk elképzelt terület mellett, de erre alkalmas területen próbálnak egy 
repülőteret létrehozni. Ennek a területnek kvázi egy elővételi szándékot jeleztek, de természetesen 
minden fillért csak akkor tesznek bele, ha ez alkalmas arra, mit szeretnének. Ez nagyságrendileg azt 
jelenti, hogy a várostól 2,5-3 km távolságra lévő, jól megközelíthető terület lesz, reményeik szerint 
egy sportrepülőtér, ami akár magja is lehet, esetleg mellék vagy párhuzamos kialakítása egy akár 
nagyobb repülőtérnek is.  
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Meghívó szerinti 6. napirend: Javaslat ingatlan kedvezményes értékesítése a „Szimbiózis” 
A Harmonikus Együtt-Létért Alapítvány részére tárgyban 

 
Veres Pál polgármester: A napirend ismertetésére felkéri Kurcsicsné dr. Zobolyák Ida 
osztályvezető asszonyt. 
 
Kurcsicsné dr. Zobolyák Ida: A Szimbiózis Alapítvány az Értékek Háza Alapítvánnyal együtt 
működteti a Baráthegyi Majorságot. A Baráthegyi Majorság mellett található egy önkormányzati 
tulajdonú ingatlan, ami egy kivett kopárság. Ezen az ingatlanon kérelmezte az alapítvány, hogy 
fogyatékos fiatalok számára egy futballpályát szeretne kialakítani. Megjegyzi, ezt a területet most is 
az Értékek Háza Alapítvány bérli. Tekintettel arra, hogy közfeladatot, fontos feladatot szeretnének 
ellátni, ezért fordultak kérelemmel az Önkormányzathoz, hogy ezen területet 50%-os 
vételárkedvezmény biztosítása mellett kérik az Önkormányzattól. Jelen előterjesztésben erre 
tesznek javaslatot.  
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. Az előterjesztést véleményező bizottságok 
álláspontjának ismertetését kéri. 
 
Bizottsági vélemény: 

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

• Pénzügyi Bizottság: többségében támogatta a javaslatot. 

• Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottság: támogatta a javaslatot. 
 
Veres Pál polgármester: A vitát megnyitja a napirend felett. Hozzászólásra jelentkező 
képviselőknek adja meg a szót.  
 
A vitában hozzászóló: 
 
Deák-Bárdos Mihály: Az előterjesztésben örömmel olvasta, hogy a Baráthegyi Majorság tavaly 
nyáron sportegyesületet alapított. Azért is öröm számára ez, mert ez azt jelenti, hogy szervezett 
körülmények között kívánják a sportolásokat véghez vinni. Az is öröm számára, hogy ezek a 
sportegyesületek különböző pályázatok útján szeretnék felhasználni az adott sportági 
szakszövetségnek a támogatásait. Egy kicsit utánanézett ennek a dolognak, és számára némi üröm 
került az örömbe. Jelen pillanatban a Magyar Labdarúgó Szövetség a TAO-s pályázatokat 
ingatlanvásárlásra nem támogatja, illetve új pálya kiépítését sem támogatja a szövetség jelen állás 
szerint. Egy labdarúgópályának a bekerülési költsége, hacsak egy 20x40 méteres műfüves pályáról 
beszelnek, az is 40-50 millió forint. Első kérdése az, hogy milyen pályát szeretnének csinálni az 
adott területen, mekkora méretű pályát, milyen minőségű pályát, illetve, hogy ezt a beruházást miből 
kívánja az alapítvány megcsinálni. Nem hinné, hogy azért veszik meg kedvezményes áron a 
területet, hogy leszúrjanak oda két kaput, és úgy rúgják a bőrt.  
 
Veres Pál polgármester: Nem tudja erre a választ. Ők komoly szándékkal indultak el, egyesület 
alapítással, hogy ezt meg fogják valósítani. Jelen pillanatban is használják ezt a területet, tehát azt 
hagyományos füves pályaként képzelik el, hogy milyen minőségben és milyen értékben, azt nem 
tudja. Megkérdezik majd, és Képviselő Úr részére írásban válaszolnak. 
 
Deák-Bárdos Mihály: … számolják azt, hogy egy 20x40-es pálya csak 800 négyzetméter, a rendes 
futballpálya méret 90x110-es a legnagyobb, de van 80-90x100-as, tehát az is sokkal nagyobb, mint 
ez a terület. Ezért kérdezte, hogy mekkora pályát, illetve milyen minőségű pályát szeretnének. 
Egyébként lehet támogatni a dolgot, csak ezekre a kérdésekre szeretne választ kapni.  
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Veres Pál polgármester: Természetesen továbbítják a kérdést az alapítvány felé. Ahogy mondta 
is, ők ezt nagyon komolyan gondolták, feltételezi, az eddigi működésük azt bizonyítja, hogy ők 
pályáznak, és ahol lehet, forrásokat szereznek erre.  
 
Dr. Kovács László: Az ingatlanrész a 19-es választókörzetben van, ezért is érdekli. Az első 
gondolata az, hogy a Szimbiózis Alapítvány egy nagyon értékes, és országosan is előremutató, szinte 
úttörő szerepet játszik a fogyatékos gyermekek, emberek életének a jobb minőségében, javításában. 
Ez elméletben támogatandó. Kérdések azonban felmerülnek, Képviselőtársa már említett 
néhányat. Úgy néz ki, hogy a két alapítvány, az Értékek Háza és a Szimbiózis Alapítvány alapított 
egy sportegyesületet, ami rendkívüli módon szimpatikus, hiszen fogyatékos gyerekekről van szó. A 
másik az, hogy ez a Városgazda vagyonkezelésében lévő terület, amit most 50%-os vételárral venne 
meg, valamivel több, mint 1 millió forintért a Szimbiózis Alapítvány. Kérdésként merül fel, hogy 
pillanatnyilag a MÉSZ szerint ez véderdő, amire elvileg nem lehet ingatlant építeni. Kérdés, hogy 
akkor ebben a pillanatban a MÉSZ szabályozása nem akadályozza azt, hogy ez megtörténjen? Másik 
felvetés, hogy elképzelhető, hogy ők műfüves pályát akarnak, de talán nem járnak messze az 
igazságtól, hogyha távlatilag nyilván nem ezt gondolják, hanem szeretnének műfüves, komoly pályát 
létrehozni. Feltételezi, hogy a fogyatékos egyesületek közötti versenyt is szeretnének a 
későbbiekben. Egyébként a pályázatoknál ez hogyan fog szerepelni? Elmondja, hogy a védelmi célú 
erdőterület le van szabályozva, hogy mit lehet üzemeltetni. Kérdése, hogy az elképzelések ezzel 
összhangban vannak-e? Úgy látja, hogy a szerződésnek vannak feltételei, mint például a 
visszavásárlási jog, és amennyiben nem focipályát építenek, akkor meghiúsulási kötbért kell fizetni. 
Kérdés, hogy ezeknek a feltételeknek megfelel ez a terület, kellően körbejárták-e ezt a kérdést: 
 
Szopkó Tibor alpolgármester: Kitekintene egy kicsit az előterjesztésből, és a Szimbiózis 
munkáját szeretné méltatni. Ahogy Frakcióvezető Úr is elmondta, az, amit ez az alapítvány a 
fogyatékos gyermekek ellátása területén végez, az példaértékű. Példaértékű az a csoda, ami a 
Baráthegyen van, nemcsak országos, hanem – hite szerint – nemzetközi összevetésben is. Ezt súgta 
fülébe az imént Alpolgármester Asszony is. Úgy gondolja, hogy Miskolc büszkeségéről beszélnek, 
ezért érdemes megállni egy pillanatra. Nyilván van közöttük vita az alapítvány vezetésével, hiszen 
nagyon harciasan küzdenek a céljaikért, de hiszi, hogy ez az előterjesztés is a városvezetés teljes 
elköteleződését mutatja. A maga részéről ezt mindenképpen támogatni fogja, erre kér mindenkit. 
Úgy gondolja, hogy ez egy nagyon jó és pozitív ügy, közös ügyük lehet. Örülne annak, hogyha ez 
egyhangúlag támogatást nyerne. 
 
Veres Pál polgármester: Megállapítja, hogy nincs több felszólalásra jelentkező képviselő, így a 
vitát lezárja. A vita során elhangzottakra kíván reagálni Osztályvezető Asszony, megadja neki a szót.  
 
Kurcsicsné dr. Zobolyák Ida: A Szimbiózis Alapítvány amikor benyújtotta kérelmét, 
természetesen tájékozódott az ingatlan jelenlegi építési szabályzat szerinti besorolásáról. Az általa 
megvalósítandó beruházás természete álláspontja szerint egyezik a terület besorolásával. Az építési 
szabályzatban rögzítettek szerint olyan típusú felépítményt és kiszolgáló egységet nyilván nem lehet 
elhelyezni, amit tilt az építési szabályzat, azonban ami nem engedélyköteles, illetve olyan típusú 
pályát alakít ki, ami a rendeltetési zónába belefér, akkor ez nem ellentétes az ő céljaival. 
 
Veres Pál polgármester: Kiegészítésként elmondja, úgy tudják, hogy van rajta egy épület azon a 
területen, tehát már áll egy építmény, amit szeretnének átalakítani, abból lenne az öltöző. Tehát 
nem új épületet alakítanak ki, amennyiben jól emlékszik. Elmondja, Osztályvezető Asszony 
helyeslően jelez. Folytatva a gondolatmenetet elmondja, hogy tehát nem új építmény építéséről van 
szó, hanem egy meglévőnek a felújításáról. Jelen pillanatban csak egy hagyományos füves pályát 
szeretnének kialakítani. A következő lépés, ha erre forrást és lehetőséget biztosítanak, akkor majd 
ahhoz alkalmazkodnak, illetve segít a vezetés a szabályozási oldalról. 
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Meghívó szerinti 7. napirend: Javaslat a Mechatronikai Ipari Park területén létrehozott 

víziközmű vagyontárgyak közcélú adományként történő 
térítésmentes vagyonátvételére 

 
Veres Pál polgármester: A napirend ismertetésére felkéri Kurcsicsné dr. Zobolyák Ida 
osztályvezető asszonyt. 
 
Kurcsicsné dr. Zobolyák Ida: Úgy, ahogy korábban a Déli Ipari Park területén, most a 
Mechatronikai Ipari Park területén is, az iparterület fejlesztés kapcsán a Miskolc Holding Zrt. 
víziközmű vagyont valósított meg. A víziközmű szolgáltatásról szóló törvény szerint víziközmű 
vagyon csak állam vagy önkormányzat tulajdonában lehet, és az Önkormányzatnak amennyiben ez 
a víziközmű vagyon megfelel a műszaki feltételeknek, ezt kötelező átadni. Ezért a Miskolc Holding 
Zrt. ezen víziközmű vagyonelemeket térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába adja. Ennek a 
víziközmű vagyonelemnek a könyvszerinti értéke 73 349 666 forint. Ilyen értékű vagyont 
térítésmentesen kap az Önkormányzat tulajdonba. 
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. Az előterjesztést véleményező bizottságok 
álláspontjának ismertetését kéri. 
 
Bizottsági vélemény: 

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

• Pénzügyi Bizottság: egyhangúlag támogatta a javaslatot. 
 
Veres Pál polgármester: A vitát megnyitja a napirend felett. Hozzászólásra jelentkező 
képviselőknek adja meg a szót.  
 
A vitában hozzászóló: 
 
Deák-Bárdos Mihály:Rövid kérdése az előterjesztés kapcsán, hogy jelen pillanatban hogyan áll a 
MIVÍZ Zrt.-nek az állami szerepvállalása, folytatódnak-e tárgyalások, mit lehet tudni. Az elmúlt 
napokban ellentmondó hírek érkeztek a Parlamentből a különböző felszólalásokkor.  
 
Veres Pál polgármester: A víziközmű vagyonról esett szó, és ez is kapcsolódik hozzá. Elmondja, 
a tárgyalások folytatódnak. Most a gondot az jelentette, hogy megtörtént az utolsó egyeztetés, 
amelyben egy integrációs szerződés tervezetét kapta meg a város. Ennek a tervezetnek a 
felülvizsgálatát elvégezte a Jogi Főosztály, illetve a Holding jogászai is. A javaslatokat visszaküldték, 
és várják a választ, a további egyeztetést. Nehezíti a problémát, hogy új államtitkársághoz került át 
a víziközmű vagyon integrációval kapcsolatos ügy. Sajnálatos módon azt kell mondja, sürgőssé válik 
egyre inkább a víziközmű vagyonról való gondoskodás, hiszen nagyságrendileg havi 300-350 millió 
forint veszteséget okoz a városnak. A vezetés továbbra is azt mondja, hogy tárgyalnak tovább a 
pontos feltételek mentén. A terveik szerint – ha nem történt volna változás – akár egy rendkívüli 
Közgyűlés február elején is összehívásra kerülhetett volna. De ahogy mondta, a feltételek nem 
ismertek, de gőzerővel dolgoznak rajta, közös érdekük.  
Megállapítja, hogy nincs több felszólalásra jelentkező, a vitát lezárja.  
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Meghívó szerinti 8. napirend: Javaslat ingatlanrész térítésmentes használatba adására a 
MESZEGYI részére 

 
Veres Pál polgármester: A napirend ismertetésére ismét felkéri Kurcsicsné dr. Zobolyák Ida 
osztályvezető asszonyt. 
 
Kurcsicsné dr. Zobolyák Ida: A MESZEGYI egy korábbi közgyűlési döntés alapján már 
térítésmentes használatba kapta a nyugdíjasházban a földszinten található 124,63 négyzetméter 
nagyságú ingatlanrészt azért, hogy az Őszi Napsugár Otthonban végzett felújítások idejére a 
dolgozóknak öltöző, illetve raktár biztosítására tudja használni. Ez a felújítás sikeresen lezárult, 
azonban jelezte a MESZEGYI, hogy a Heim Pál Bölcsőde épületének felújításának idejére 
kérelmezné továbbiakban is ugyanezen ingatlanrész további térítésmentes biztosítását addig, amíg 
a bölcsőde épületének felújítása befejeződik, raktározási célra. Ehhez kérik a Közgyűlés 
jóváhagyását. 
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. Az előterjesztést véleményező bizottságok 
álláspontjának ismertetését kéri. 
 
Bizottsági vélemény: 

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

• Pénzügyi Bizottság: egyhangúlag támogatta a javaslatot. 

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

 
Veres Pál polgármester: A vitát megnyitja a napirend felett. Megállapítja, hogy nincs felszólalásra 
jelentkező képviselő, a vitát lezárja.  
 
 
 
Meghívó szerinti 9. napirend: Javaslat ingatlan közcélú adományként történő ingyenes 

használatba adása tárgyában 
 
Veres Pál polgármester: A napirend ismertetésére felkéri Albertné dr. Lénert Viktória 
osztályvezető asszonyt. 
 
Albertné dr. Lénert Viktória: Miskolc Város Közoktatásáért Közalapítvány, illetve a Célpont 
Közösségi Iroda az Arany János utca 35. szám alatt található ingatlanban működik. A közalapítvány 
egy 2008-as közgyűlési határozat nyomán kötött szerződés keretében használja térítésmentesen a 
helyiséget ÁFA fizetési kötelezettség mellett. A közalapítvány 2015-ben közhasznú jogállást 
szerzett, ami lehetővé teszi, hogy az ingatlan használat közcélú adomány keretében kerüljön 
biztosításra, és ezáltal a közteher fizetési kötelezettség alól is mentesülhet a közalapítvány. Ez az 
előterjesztés a közalapítvány takarékosabb működését szolgálja.  
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. Az előterjesztést véleményező bizottságok 
álláspontjának ismertetését kéri. 
 
Bizottsági vélemény: 

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

• Pénzügyi Bizottság: többségében támogatta a javaslatot. 
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Veres Pál polgármester: A vitát megnyitja a napirend felett. Megállapítja, hogy nincs felszólalásra 
jelentkező képviselő, a vitát lezárja.  
 
 
Meghívó szerinti 10. napirend: Javaslat a Közgyűlés Egészségügyi, Szociális és 

Környezetegészségügyi Bizottsága személyi összetételével 
kapcsolatos döntés meghozatalára 

 
Veres Pál polgármester: A napirend ismertetésére felkéri dr. Bodnár Tibor osztályvezető urat. 
 
Dr. Bodnár Tibor: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény lehetőséget biztosít arra 
a képviselő-testületnek, hogy a polgármester javaslatára az állandó bizottságainak személyi 
összetételét megváltoztassa. Az Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottság nem 
teljes létszámban működik, tekintettel arra a sajnálatos tényre, hogy Botos Ferenc bizottsági tag 
elhalálozott. A be nem töltött nem képviselői bizottsági helyre Polgármester Úr Horváth Józsefet 
javasolja megválasztani a Közgyűlés számára. Kéri az előterjesztés megtárgyalását és a határozati 
javaslat elfogadását.  

 
Veres Pál polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. Az előterjesztést véleményező bizottságok 
álláspontjának ismertetését kéri. 
 
Bizottsági vélemény: 

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

• Egészségügyi, Szociális és KörnyezetegészségügyiBizottság: támogatta a javaslatot. 
 
Veres Pál polgármester: Megnyitja a vitát a napirend felett. Megállapítja, hogy nincs felszólalásra 
jelentkező, a vitát lezárja.  
 
 
Meghívó szerinti 11. napirend:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere 2023. 

évi szabadsága ütemezésének jóváhagyására 
 
Veres Pál polgármester: A napirend ismertetésére felkéri dr. Bodnár Tibor osztályvezető urat.  
 
Dr. Bodnár Tibor: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) 
bekezdése alapján a polgármester előterjesztésére a képviselő-testület hagyja jóvá a polgármester 
szabadságának éves ütemezését. A törvény azt is szabályozza, hogy a polgármestert 25 munkanap 
alapszabadság, 14 munkanap pótszabadság illeti meg. A nyilvántartás szerint 2022. évben és az azt 
megelőző években fel nem használt szabadsága 35 munkanap Polgármester Úrnak, így összesen a 
szabadság ütemezést 74 munkanap tekintetében terjesztették elő a képviselő-testület részére. A 
határozati javaslat melléklete részletesen tartalmazza a szabadság ütemezését. Kéri az előterjesztés 
megtárgyalását és a határozati javaslat támogatását.  
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. Az előterjesztést véleményező bizottság 
álláspontjának ismertetését kéri. 
 
Bizottsági vélemény: 

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

• Pénzügyi Bizottság: többségében támogatta a határozati javaslatot. 
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Veres Pál polgármester: A napirend felett megnyitja a vitát. Megállapítja, hogy nincs felszólalásra 
jelentkező, a vitát lezárja. 
 
 
Meghívó szerinti 12. napirend:  Javaslat a Közgyűlés utólagos tájékoztatására a 

halaszthatatlan önkormányzati ügyekben meghozott 
polgármesteri döntésekről 

 
Veres Pál polgármester: A napirend ismertetésére felkéri dr. Bodnár Tibor osztályvezető urat.  
 
Dr. Bodnár Tibor: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, illetve Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata is lehetőséget biztosít a 
polgármester részére, hogy a két ülés közötti halaszthatatlan önkormányzati ügyekben döntést 
hozzon. Az elmúlt Közgyűlés óta Polgármester Úr négy döntést hozott. Az első ilyen döntés a 
NeoZeroCities által meghirdetett „Klímasemleges városok” című projekthez való csatlakozásról 
szólt. Döntött a Miskolc, Csengey Gusztáv utcai 10. szám alatti művészeti iskola hasznosításával 
kapcsolatban korábban meghozott 37/2022.(IV.28.) számú határozatának módosítása tárgyában. 
Ezen kívül döntést hozott parkolási közszolgáltatási feladatellátása céljából ingatlanok bérbe 
vételéről, illetve autós menetrögzítő kamerák és tartozékaik ingyenes használatba adása tárgyában 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság részére. Az előterjesztés mellékletét 
képezik az adott döntések, kéri a támogatását.  
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. Az előterjesztést véleményező bizottság 
álláspontjának ismertetését kéri. 
 
Bizottsági vélemény: 

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

• Pénzügyi Bizottság: többségében támogatta a határozati javaslatot. 
 

Veres Pál polgármester: A napirend felett megnyitja a vitát.  
 
A vitában hozzászóló: 
 
Barta Gábor: Az utólagos tájékoztatások témaköréből az ingatlan bérbevétele parkolási 
közszolgáltatási feladat céljából utólagos döntéshez szeretne néhány kérdést feltenni, illetve 
hozzászólni. Január 1-jétől a város bérbe veszi a Patak utca és a Megyeháza közötti zúzalékos 
parkolót 1,4 millió forint + Áfa bérleti díjért, ami éves szinten bruttó 21,3 millió forinttal terheli 
majd meg a költségvetésüket. Ennek fedezete valószínűleg a visszavont parkolási (díjemelés) 
rendelet lett volna. Biztosan meglesz rá a forrás. Az köztudott, hogy Miskolcon van az országban 
a legdrágább tömegközlekedés. Ne akarjuk a legdrágább parkolás dicsőségét is maguknak. Ellenben 
a fizetős parkolók állapota sok helyen tragikus a városban. A város pénzt szed be a parkolásért, 
akkor szolgáltatni is kell, annak a feltételeit is biztosítani kellene. Példaként említi az 1. Posta körüli 
felszíni parkolók állapotát, ahol a gyeprácsos felületek már most olyan kritikán aluli állapotban 
vannak, vagy sárban szállnak ki, vagy felakadnak a gyeprácsrokra. Ugyanakkor a Patak utcai, szóban 
forgó terület zúzalékos, gyakran kátyús és a száraz időszakokban nagyon nagy porterhelést ad a 
belvárosnak. Ezen túl a területen egy régi épületnek az alapja található. Figyelembe vették ennek az 
alapnak a meglétét a bérleti díj kialakításánál? Kinek a feladata a jelen pillanatban parkolásra nem 
alkalmas területnek a parkolásra alkalmassá tétele.  
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Dr. Ignácz Dávid jegyző: Ez nem újkeletű parkolási típusú tevékenység. A kavicsos parkoló, 
ahogy köznyelven mindenki ismeri, az Avas Szálló, Megyeháza mögötti terület, összességében négy 
helyrajzi számon található. Annak idején a korábbi városvezetés az OTP Ingatlan Zrt.-nek 
értékesítette. Ezt követően a bank egy beruházó cégnek értékesítette, aki vélhetően egy későbbi 
időszakban kollégiumi férőhelyeket, üzlethelyiségeket, mélygarázst, illetve lakóépületeket fog 
megépíteni. Arra az időszakra, amíg ez a beruházás nem kezdődik el, bérli a város a területet, tehát 
nem városi tulajdonról beszélünk, hanem külsős tulajdonról. Maga az összeg, ami meghatározásra 
került, – ami nem az első alkalom, hiszen a tavalyi évben is hasonlóan sor került ennek a bérlésére 
– könyvvizsgáló által kerül kiszámításra. A könyvvizsgáló a várható bevételek alapján megállapítja, 
hogy annak a területnek mennyi lehet az aktuális éves bérleti díja. A könyvvizsgálói jelentés alapján 
kerül megállapításra a havi bérleti díja. Tehát magántulajdonú ingatlanról van szó, csak parkoltatási 
célra kerül bérlésre. 
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni a választ. Megállapítja, hogy nincs több felszólalásra 
jelentkező, a vitát lezárja. Ha kérdés merül még fel, azt írásban fel lehet tenni, amire majd írásban 
válaszol Jegyző Úr.  
 
 
1. sürgősségi napirend:  Javaslat az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 

megállapításáról szóló 2/2022. (III.3.) önkormányzati rendelet 
módosítására (IV. negyedéves korrekció)  

 
Veres Pál polgármester: A napirend ismertetésére felkéri Szilágyi Kornél főosztályvezető urat. 
 
Szilágyi Kornél: A költségvetési korrekció keretén belül az önkormányzat 2022. évi 
költségvetésének utolsó módosítására kerül sor. Az államháztartásról szóló törvény előírja, hogy az 
éves költségvetési beszámoló készítését megelőzően a még át nem vezetett változásokkal, 
változtatásokkal, december 31-i állapotnak megfelelően módosítani szükséges a költségvetési 
előirányzatokat. Ennek megfelelően készült el a költségvetési rendelet, javaslat. A 2022. évi 
gazdálkodásról szóló beszámolóban és a zárszámadásban a jelen módosítások alapján kialakított 
módosított bevételi és kiadási előirányzatokhoz viszonyítva történik majd meg a teljesítési adatok 
értékelése, a számadás. A Közgyűlés 2022 márciusában fogadta el az eredeti költségvetést. Ezt 
követően az előző évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletben megállapított 
költségvetési maradványoknak és a hozzá kapcsolódó kötelezettségek átvezetése történt meg a 
tavalyi rendeleten. Majd szeptemberben, illetve decemberben az I. féléves és a III. negyedéves 
korrekció keretében módosultak az előirányzatok. Jelen előterjesztés a korábbi szokásoknak 
megfelelően két részből áll. Az első részben bemutatják azokat a változásokat, amelyek az utolsó 
negyedévben történtek. Itt elmondható, hogy a szokásos módon a központi költségvetésben 
évközben érkező források beépítése történt meg a költségvetésben, illetve rendezésre kerültek az 
adóbevétellel kapcsolatosan az előirányzatok is. A második rész bevételt, kiadást, belső 
átcsoportosításokat, illetve néhány többletigény kielégítésére is javaslatot tesz. A többletigények 
fedezetét az általános tartalékból, illetve pályázati önerőből kívánják biztosítani. A módosításokat 
követően a tavalyi év záró költségvetési főösszege 104,9 milliárd forintra módosul. Kéri a 
Közgyűlést, hogy a rendelettervezetet támogatni szíveskedjen.  
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. Az előterjesztést véleményező bizottságok 
álláspontjának ismertetését kéri. 
 
Bizottsági vélemény: 

• Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 

• Pénzügyi Bizottság: többségében támogatta a rendelet módosítást. 
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Veres Pál polgármester: A napirend felett megnyitja a vitát.  
 
A vitában hozzászóló: 
 
Deák-Bárdos Mihály: A 2022. évi költségvetésben szerepelt a DVTK labdarúgás 100 millió forint 
támogatása. Jelen pillanatban a 2023. évi költségvetésben benne van. Információi szerint ezt nem 
fizette ki az Önkormányzat. Várható, hogy idén kifizetésre kerül? Úgy gondolja, hogy nem csak a 
megmaradt VIP szektorban kell a DVTK-t támogatni, hanem pénzügyileg is, illetve vagyoni 
forrásokat is kell biztosítani kell. 
 
Veres Pál polgármester: Főosztályvezető Úr azt mondta, hogy kifizetésre került a támogatás. 
Megállapítja, hogy nincs több felszólalásra jelentkező, a vitát lezárja 
 
 
2. sürgősségi napirendi: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének 

(TszT), Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatának 
(MÉSZ) módosításához kapcsolódóan – telepítési tanulmányterv 
jóváhagyására, új beépítésre szánt terület kijelölésére, valamint 
ingatlan kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására 

 
Veres Pál polgármester: A napirend ismertetésére felkéri Szunyogh László főépítész urat. 
 
Szunyogh László: Tavaly év végén fogadta el a Közgyűlés ennek a volt repülőtér területnek a 
szabályozási terv módosításának a megkezdését Települési Szerződés keretében. Az új jogszabályok 
szerint, amikor új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre, akkor plusz 5 % zöldterületet is ki kell 
alakítani. Ezt viszont a repülőtér területén nem tudják. Viszont a Déli Ipari Park területén egy telken 
tudják kialakítani. Ezért ezt a helyrajzi számot is be kell vonni abba a körbe, ami a Szabályozási 
Terv módosítását illeti. Akkor is tudták azt, hogy a mentőhelikopter részére elkerített teleknek egy 
részét még az ipari gazdasági övezetbe fogják vonni, csak akkor még a repülési működési engedély 
nem tette lehetővé, hogy ezt a helyrajzi számot beletegyék. Ezt csak most tudták megtenni.  
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. Megnyitja a vitát a napirend felett. 
Hozzászólásra jelentkező képviselőknek adja meg a szót.  
 
A vitában hozzászóló: 
 
Pakusza Zoltán: Ez ipari zóna lesz. Látják, hogy ki lesz itt a befektető, vagy van-e rá valamilyen 
szándék? 
 
Veres Pál polgármester: A repülőtérrel kapcsolatban bejelentésre került, hogy a BOSCH 
logisztikai és csomagolóközpontot épít fel európai, XXI. századi színvonalon. Ezt a Külgazdasági 
és Külügyminisztériumban jelentették be két hete pénteken. Tehát a BOSCH Csoport lesz a 
beruházó, ami azt jelenti a számukra, hogy tovább erősödik a nagy foglalkoztató, aki a városban 
meghatározó, és új munkahelyek létrehozása történik majd. Továbbá egy olyan logisztikai bázis 
létrehozása történik, amely ellátja egész Kelet-Közép-Európát a termékekkel.  
 
Szopkó Tibor: A maga részéről itt is megállna egy pillanatra, mert fontos ügyről beszélnek. Ahogy 
Polgármester Úr említette, a pénteken bejelentett beruházás a város szempontjából, a jövőt jelentős 
mértékben meghatározni képes beruházás lesz. Szeretné ezúton is megköszönni a kollégáinak a 
munkáját, egyrészt a Miskolc Holding Zrt. Gazdaságfejlesztési Igazgatóságán és itt az 
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Önkormányzatnál. Külön kiemeli Polgármester Úr személyes közreműködését ebben a több éves 
folyamatban, amelynek a végén idáig el tudott jutni ez a csoport és az Önkormányzat. Nem is 
foglalkozik azzal, hogy az ügy érdekében sokat dolgozó Külgazdasági és Külügyminisztérium 
milyen módon jelentette be ezt a beruházást, mert neki ezzel nincsen dolga. Neki azzal van dolga, 
hogy megköszönje azoknak az önkormányzati szereplőknek a munkáját, akik több éves 
megfeszített munka eredményeként idáig tudták elvinni ez az ügyet. A beruházástól azt várják, hogy 
a város gazdaságszerkezete is el tud mozdulni egy olyan irányba, amelyben jobban ki tudják 
használni a város lokációjában meglévő lehetőségeket. Rendkívül szerencsés Miskolc 
elhelyezkedése. Őszintén bízik abban, hogy ez a logisztikai fejlesztés az egész ágazatot, az egész 
iparágat pozitívan fogja érinteni itt Miskolcon, a maga részéről nagyon sokat vár tőle.  
 
Veres Pál polgármester: Megállapítja, hogy nincs több felszólalásra jelentkező, a vitát lezárja 
 
 
3. sürgősségi napirend: Javaslat a Közgyűlés Jogi és Ügyrendi Bizottsága személyi 

összetételével kapcsolatos döntés meghozatalára 
Veres Pál polgármester: A napirendi pont ismertetésére felkéri dr. Bodnár Tibor osztályvezetőt.  
 
Dr. Bodnár Tibor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagja, Ivány István 2023. február 
24-én lemondott a bizottsági tagságáról. Az Mötv. lehetőséget biztosít arra, hogy Polgármester Úr 
előterjesztésére a Közgyűlés megváltoztassa a Bizottság személyi összetételét. Javaslata az, hogy 
Sebe-Gazig Juditot válassza meg a képviselő-testület a Jogi és Ügyrendi Bizottság nem képviselő 
tagjává.  
 
Veres Pál polgármester: Köszöni a tájékoztatást és a napirend felett megnyitja a vitát. 
Hozzászólásra jelentkező képviselőknek adja meg a szót.  
 
A vitában hozzászóló: 
 
Molnár Péter: Amikor a legutóbb külső bizottsági tag csere volt, már akkor is szólt és ezt szeretné 
megismételni, emlékei szerint Polgármester Úr akkor nem vett részt az ülésen egyéb elfoglaltságai 
miatt. Polgármester Úrtól és Jegyző Úrtól kérdezi, hogy ha már Jogi és Ügyrendi Bizottságról van 
szó, akkor a Bizottság törvényes működését mikor fogják helyreállítani, a Szervezeti és Működési 
Szabályzatot mikor fogják módosítani, hiszen jelenleg a Jogi és Ügyrendi Bizottságban egy rendes 
képviselői hely nincsen betöltve Hegedűs Andrea tavalyi lemondása miatt. Véleményük szerint nem 
az SZMSZ-nek megfelelően működik a Bizottság, hiszen egy fő hiányzik belőle. A következő 
témakör inkább politikai jellegű, így Polgármester Úrhoz fordulna – az előző jogi és szakmai is volt 
–, hogy tavaly szeptember végével, amikor az időközi önkormányzati választáson Barta Gábor 
képviselőtársuk nyerte el a mandátumot, ezzel az arányok a Közgyűlésben picit megváltoztak. 
Tudják és látják, hogy a többség a ,,Velünk a város” nevű frakciószövetségnél van, de a Fidesz-
KDNP a korábbi 10 helyett már 11 fővel van jelen a testületben. Amennyiben ha a 28 fős 
összlétszámot nézi, akkor a 39,3%-át a testületnek a Fidesz-KDNP tagjai foglalják el, míg a 
baloldaliak Veres Pállal együtt 53,6%-ot tesznek ki. A külsős bizottsági helyeket nézve a Fidesz-
KDNP a helyek 24%-át teszik ki, míg a baloldaliak 75,8%-ot. Szerintük egy nagyon durva 
aránytalanság áll fenn. Polgármester Úrhoz szól, miszerint amikor az alakuló közgyűlés előtt volt 
egy egyeztetés, akkor azt ígérte, hogy a közgyűlési arányoknak megfelelően lesznek a külső 
bizottsági helyek elosztva. Sajnos nem így történt 2019. őszén és azóta ez a helyzet nem változott, 
csak részükről rosszabb irányba. Kérdésként teszi fel, hogy a véleményük szerint ezt a nem túl 
demokratikus dolgot Polgármester Úr fel kívánja-e számolni a hátralévő időben.  
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Barta Gábor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság egyik külsős tagja lemondott és a helyére Sebe-Gazdig 
Judit asszony lett delegálva, akit külön köszönt. Eddig véleménye szerint nincs probléma ezzel a 
döntéssel. A jogkövető magatartás mindenkitől elvárható, különösen az említett Bizottság tagjaitól, 
hiszen ők felügyelik az Önkormányzat törvényes működését. Képviselőtársa már utalt arra, hogy 
volt egy időközi választás szeptember 27-én a tavalyi évben, melynek a plakátjait a törvény szerint 
2022. október 25-ig kellet volna eltávolítani a közterületekről. Ehhez képest a DK-s képviselőjelölt 
plakátjai a város számos pontján a mai napig kint vannak. Az elmúlt öt hónap kevés volt az 
eltávolításukhoz, viszont nem akar kettős mércét feltételezni. 2019-ben ki lett számlázva a kint 
hagyott plakátok eltávolítási költsége, így kíváncsian várja, hogy milyen intézkedés fog történni.  
 
Szopkó Tibor alpolgármester: Egyszer és mindenkorra szeretné rendezni a vitát. Jó dolognak 
tűnik, hogy folyamatosan baloldaliként aposztrofálják ezt a szövetséget, amit 2019-ben 
megkötöttek egymással.  
Nagyobb ideológiai felkészültséget kér képviselőtársaitól, mert ez nem így van. Azt kéri, hogy 
nézzenek fel az asztalra, menjenek haza és gondolják át, hogy ez helytálló-e, amelyet folyamatosan, 
Közgyűlésről Közgyűlésre megkapnak. A saját részéről nem tartja magát baloldalinak, nem is 
szeretné, hogy Molnár Péter ítélje meg a közéleti szerepvállalásának ideológiáját. Vissza kívánja 
utasítani azt is, hogy nem lennének elég demokratikusak. Kéri, hogy emlékezzenek vissza arra a 9 
esztendőre, amikor a Fidesz-KDNP tagjai vezették ezt a várost. Hány órakor tartottak Közgyűlést, 
hogy tömbösítettek napirendeket, és hogy vonták meg a szót képviselőtársaiktól. Nem fogadja el 
tőlük azt, hogy nem tartják őket egészen demokratikusnak. Visszatérve az eredeti témakörre, ő a 
saját részéről nagy szeretettel fogadja Sebe-Gazdig Juditot ebben a szövetségben. Őszintén úgy 
gondolja, hogy örülniük kell annak, ha bárki a mai magyar közéleti viszonyok között közéleti pályára 
adja a fejét. Sajnos annyira elsilányították a magyar politikai élet színvonalát, hogy a csatlakozásnak 
örülniük kell. Bizodalmát fejezi ki abban, hogy a Közgyűlés pozitív elbírálásban részesíti majd a 
határozati javaslatot. 
 
Szilágyi Szabolcs: Röviden Molnár Péter frakcióvezető felvetésére szeretne reagálni. Azért 
dolgoznak, hogy 2024-ben a külsős bizottsági tagok arányához igazítsák a képviselő-testület arányait 
is.  
 
Erdei Sándor Zsolt: Elmondja, hogy az ő plakátjaikat szedte és vágta le a választás előtt, ezért 
maradt meg Képviselő Úréké. 
 
Barta Gábor: Nem értette Erdei Sándor Zsolt képviselőtársának a hozzászólását, 2023. év van 
jelen pillanatban és 2022-ben volt az időközi választás, nem tudja, hogy jön ide a 2019-es választás? 
 
Erdei Sándor Zsolt: A 2019-es választások alatt a Fidesz-KDNP tagjait büntették a plakátok 
fennmaradása miatt. 2022-ben megállapítása szerint nem voltak olyan buzgók, hogy leszedjék az 
ellenzék plakátjait.  
 
Veres Pál polgármester: Véleménye szerint pikírt megjegyzés volt ez mind a két oldalról.  
 
Molnár Péter: Szilágyi Szabolcs képviselőnek szeretné átadni, hogy ő a jelenlegi helyzetről beszélt 
és arra világított rá, hogy szerinte nem egészen demokratikus a leosztás. A jövőt mindannyian a 
választópolgárok józanságára bízzák abból a szempontból is, hogy a Gyurcsány korszakot már nem 
kívánják vissza. Gratulál képviselőtársának a DK-s csatlakozáshoz.  
 
Veres Pál polgármester: A vitát lezárja és átadja a szót Jegyző Úrnak.  
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Dr. Ignácz Dávid jegyző: A tényszerűség érdekében 2019-ben, mind az ezt követő országos és 
önkormányzati választásokat követően, ha bármilyen jelzés érkezett plakát fennmaradásával 
kapcsolatban, akkor intézkedtek. Kéri Képviselő Urat, hogy tegye meg ezeket a bejelentéseket. Ezt 
követően természetesen a Városgazda az adott jelölő szervezet terhére fogja elvégezni a 
plakátoknak az eltávolítását. Minden egyes szerveződés részére ki lett mindez számlázva, nem csak 
az egyik vagy másik oldalnak. Tehát ezek a számlák elkészülnek, hiszen a választási eljárásról szóló 
jogszabály alapján van egy eltávolítási határidő, és azt követően a jelölő szervezet költségére történik 
az eltávolítás. 
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni a választ. Annyit kíván hozzátenni a megszólíttatás okán, 
hogy áttekintik Jegyző Úrral és a városvezetéssel a jelenlegi bizottsági összetételeket, amennyiben 
hiány van, vagy probléma, akkor megnézik milyen módosítás szükséges esetleg.  
Bejelenti, hogy a nyílt ülés napirendjének végére értek, zárt ülés következik. Kéri, hogy akik nem a 
napirend kapcsán vannak jelen, hagyják el a termet.  
 

- A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.  
A nyílt ülés 13 óra 11 perckor folytatódik. – 

 
Veres Pál polgármester: Bejelenti, hogy az ülés napirendjéről történő szavazás következik.  
 
 
Meghívó szerinti 1. napirend: Javaslat az Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható 
összegének megállapítására a 2024-2026. évekre 

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

(Szavazás) 
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 16 igen, 9 nem szavazattal, 0 
tartózkodás (nem szavazott 3 fő) mellett elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot és meghozta a  

 
2/2023. (III.2.) számú határozatot 

 
Tárgy:  Az Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségei várható összege a 2024-2026. évekre 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az 
Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségei várható összegének megállapítására a 2024-2026. évekre” című előterjesztést 
és a következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 29/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat egyes saját 
bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható 
összegét a 2024-2026. évekre a jelen határozat 1. és 2. melléklete szerint állapítja meg. 
 
Felelős:                                     Polgármester 
Végrehajtásáért felelős:   Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:                                azonnal 

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
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Meghívó szerinti 2. napirend: Javaslat az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 

megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására és 
egyéb kapcsolódó döntés meghozatalára 

 
Veres Pál polgármester: Az előterjesztés szerint egy rendelettervezetről és két határozati 
javaslatról kell dönteniük. A rendelettervezethez minősített többség, legalább 15 igen szavazat 
szükséges. Kéri, hogy először szavazzanak a rendelettervezetről.  

 
(Szavazás) 
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 16 igen, 9 nem szavazattal, 0 
tartózkodás (nem szavazott 3 fő) mellett megalkotta az 1/2023. 
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2023. évi 
költségvetésének megállapításáról. 

 
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 
 
Veres Pál polgármester: Kéri, szavazzanak az első határozati javaslatról, melynek tárgya a 2023. 
évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatás pályázat 
útján történő igénylése. 

(Szavazás) 
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 17 igen, 8 nem szavazattal, 0 
tartózkodás (nem szavazott 3 fő) mellett elfogadta az előterjesztés 
szerinti I. határozati javaslatot és meghozta a  

 
3/2023. (III.2.) számú határozatot 

 
Tárgy:  A 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését 

szolgáló támogatás pályázat útján történő igénylése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az 
Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet 
megalkotására és egyéb kapcsolódó döntések meghozatalára” című előterjesztést és a 
következő határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 2023. 
évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatás 
pályázati úton igénylésre kerüljön. 
 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatosan a szükséges intézkedéseket megtegye. 

 
Felelős:       Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   Városfejlesztési Főosztály 
Közreműködő:               MIVÍZ Kft. 
Határidő:                        folyamatos 
 
 
Veres Pál polgármester: Az előterjesztés szerint második határozati javaslatról kell dönteniük, 
melynek tárgya a költségvetéshez kapcsolódó fejlesztési hitelek. Kéri, hogy szavazzanak. 



46 

 
(Szavazás) 
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 16 igen, 9 nem szavazattal, 0 
tartózkodás (nem szavazott 3 fő) mellett elfogadta az előterjesztés 
szerinti II. határozati javaslatot és meghozta a  

 
4/2023. (III.2.) számú határozatot 

 
Tárgy:  A költségvetéshez kapcsolódó fejlesztési hitelek 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az 
Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet 
megalkotására és egyéb kapcsolódó döntések meghozatalára” című előterjesztést és a 
következő határozatot hozza: 
 

1. A Közgyűlés dönt a 2023. évi költségvetési rendeletének 11. mellékletében szereplő 
fejlesztési célú feladatainak megvalósításához előirányzott, legfeljebb 1.025.000.000 Ft 
összegű hitelek, vagy kölcsönök igénybevételéről. 

A Közgyűlés jóváhagyja a hitelek, vagy kölcsönök igénybevételéhez szükséges, az 
Önkormányzat beszerzési eljárásainak lefolytatására vonatkozó szabályzatának 
rendelkezései szerinti beszerzési eljárás(ok) lefolytatását. 
 

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti 
beszerzési eljárás(ok) megindításáról és lefolytatásáról, azzal, hogy a beszerzési igény 
meghatározása során: 

 
a) a hitelek, vagy kölcsönök biztosítékaként – a vonatkozó jogszabályi előírások 

figyelembevételével – az Önkormányzat saját bevétele, illetve szükséges 
esetben ingatlan fedezet biztosítása is felajánlható a megfelelő ajánlattétel 
érdekében, továbbá  
 

b) a hiteltörlesztés tekintetében a türelmi idő legfeljebb 2026. december hónap 
utolsó előtti banki napja, valamint a türelmi időt követően legfeljebb 10 éves 
törlesztési határidő kerülhet rögzítésre a beszerzési eljárást megindító 
dokumentumban.  

 
3. Az eredményes beszerzési eljárást lezáró döntést, amennyiben biztosítékul csak az 

önkormányzat saját bevétele szolgál a polgármester, amennyiben biztosítékul ingatlan 
fedezet bevonása szükséges a Közgyűlés hozza meg. A Közgyűlés egyúttal felhatalmazza a 
Polgármestert a beszerzési eljárás eredményeként megkötendő  
hitel-, vagy kölcsön-szerződés, illetve szerződések – az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak figyelembevételével, 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti Kormány engedélyeztetést 
követő– aláírására. 

 
 
Felelős:   Polgármester 
Közreműködik:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   azonnal ill. folyamatos 
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Meghívó szerinti 3. napirend: Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) 
önkormányzati rendelet módosítására törzsvagyonból kivonás 
tárgyában 

 
Veres Pál polgármester: Az előterjesztés szerint egy rendelettervezetről kell dönteniük, 
minősített többséggel. Kéri, szavazzanak. 
 

(Szavazás) 
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 17 igen, 1 nem szavazattal, 7 
tartózkodás (nem szavazott 3 fő) mellett megalkotta a 2/2023. 
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat vagyonáról és a  
vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 
 
Meghívó szerinti 4. napirend: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város településfejlesztési, 

településrendezési és településképi feladataival összefüggő 
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 3/2017.(II.21.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére 

 
Veres Pál polgármester: Szintén egy rendelettervezetről kell dönteniük, minősített többséggel. 
Kéri, szavazzanak. 

(Szavazás) 
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 22 igen, 0 nem szavazattal, 1 
tartózkodás (nem szavazott 5 fő) mellett megalkotta a 3/2023. 
önkormányzati rendeletét Miskolc Megyei Jogú Város 
településfejlesztési, településrendezési és településképi 
feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól 
szóló 3/2017. (II.21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezéséről. 

 
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 
 
Meghívó szerinti 5. napirend: Javaslat Mezőkeresztes és Mezőkövesd külterületén 

elhelyezkedő (volt katonai repülőtér) ingatlanok tulajdoni 
hányadainak elidegenítésére 

 
Veres Pál polgármester: Egy határozati javaslatról kell dönteniük, melyhez módosító indítvány 
került benyújtásra. Kéri, hogy először a módosító indítványról szavazzanak. 
 

(Szavazás) 
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 16 igen, 8 nem szavazattal, 1 
tartózkodás (nem szavazott 3 fő) mellett elfogadta a módosító 
indítványt. 
 

Veres Pál polgármester: Most pedig kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatról, figyelemmel a módosító indítvány kapcsán hozott döntésre.  
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(Szavazás) 
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 16 igen, 9 nem szavazattal, 0 
tartózkodás (nem szavazott 3 fő) mellett elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot és meghozta a  
 
5/2023. (III.2.) számú határozatot 

 
Tárgy:  Mezőkeresztes és Mezőkövesd külterületén elhelyezkedő (volt katonai 

repülőtér) ingatlanok tulajdoni hányadainak elidegenítése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat 
Mezőkeresztes és Mezőkövesd külterületén elhelyezkedő (volt katonai repülőtér) 
ingatlanok tulajdoni hányadainak elidegenítésére” című előterjesztést és a következő 
határozatot hozza: 
 
1./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése akként dönt, hogy a természetben 

Mezőkeresztes és Mezőkövesd külterületén elhelyezkedő alább felsorolt ingatlanok tulajdoni 
hányadai dologösszességben kerüljenek elidegenítésre, nyílt versenyeztetési eljárás útján: 

 

Helyrajzi 
szám 

Megnevezés Település 
Terület 
(m2) 

Miskolc 
MJV 

tulajdoni 
aránya 

017 Repülőtér (irányfény) Mezőkeresztes 19 618 1/6 

0525/1 Repülőtér (levezető fény) Mezőkeresztes 8 212 1/6 

0525/2 Repülőtér (levezető fény) Mezőkeresztes 1 064 1/6 

0525/3 Repülőtér (levezető fény) Mezőkeresztes 540 1/6 

0533 Repülőtér Mezőkeresztes 162 984 1/6 

0534/1 Repülőtér Mezőkeresztes 2 388 171 1/6 

055 Repülőtér (külső irányfény) Mezőkeresztes 2 972 1/6 

0220/1 Repülőtér Mezőkövesd 2 098 878 1/6 

0248 Repülőtér (belső irányfény) Mezőkövesd 4 918 1/6 

0449 Repülőtér (belső irányfény) Mezőkövesd 2 972 1/6 

 
 A versenyeztetési eljárás során mind az adásvételi szerződés, mind pedig az adásvételi 

előszerződés megkötésére csak együttesen nyújtható be ajánlat.  
 
2./ A pályázati felhívásnak, illetve az adásvételi szerződésnek – nem szövegszerűen – tartalmaznia 

kell az alábbiakat: 
- A mezőkeresztesi ingatlanok kizárólag gazdaság- és területfejlesztés, a mezőkövesdi 

ingatlanok pedig gazdaság- és területfejlesztés, repülőtér, logisztikai központ kialakítása 
céljából szerezhetők meg, szem előtt tartva a települési önkormányzatok helyi építési 
szabályzatában foglaltakat. Erre a vevőnek az adásvételi szerződésben kifejezetten 
kötelezettséget kell vállalnia. A vevőnek ezen kötelezettség nem teljesítéséből, csak részben 
történő teljesítéséből vagy nem megfelelő módon történő teljesítéséből eredő, Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről felmerülő bármilyen természetű kár 
megtérítésére vonatkozóan teljeskörű kártérítési felelősséget kell vállalnia. 

- A területre vonatkozó bérleti szerződések tényét. 
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- Ajánlattevő az önkormányzatok által 2022. október 24. napján megkötött 
erdőgazdálkodásra vonatkozó együttműködési megállapodást megismerheti. A leendő vevő 
az ingatlanok megszerzése esetén annak kötelező hatályát elismeri. 
 

3./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az ingatlancsoport minimális 
eladási árát bruttó 1.394.752.247,- Ft  (1.098.230.116,- Ft + 296.522.131,- Ft áfa), azaz 
egymillárd-háromszázkilencvennégymillió-hétszázötvenkettőezer-kettőszáznegyvenhét forint 
összegben határozza meg, foglaló fizetési kötelezettség terhe mellett.  

 
4./ Az ingatlanegyüttes vételárát a vevő egyösszegben, a végleges adásvételi szerződések 

hatálybalépését követő 30 napon belül köteles megfizetni. 
 
5./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Miskolc Holding 

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

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

kézhezvételét követő 30 nap  
 

 
Meghívó szerinti 6. napirend: Javaslat ingatlan kedvezményes értékesítése a „Szimbiózis” A 

Harmonikus Együtt-Létért Alapítvány részére tárgyban 
 
Veres Pál polgármester: Egy határozati javaslatról kell dönteniük. Kéri, hogy szavazzanak. 
 

(Szavazás) 
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 17 igen, 0 nem szavazattal, 8 
tartózkodás (nem szavazott 3 fő)  mellett elfogadta az 
előterjesztés szerinti határozati javaslatot és meghozta a 

 
6/2023. (III.2.) számú határozatot 

 
Tárgy:  Ingatlan kedvezményes értékesítése a "Szimbiózis" A Harmonikus Együtt-

Létért Alapítvány részére 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat ingatlan 
kedvezményes értékesítése a "Szimbiózis" A Harmonikus Együtt-Létért Alapítvány 
részére” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése – Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról 
szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet 12. § (4) bekezdése alapján – a Miskolc, 
31083/5 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogát 50 %-os vételárkedvezmény biztosításával 
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bruttó 1.050.000,-Ft értéken– átruházza a "Szimbiózis" A Harmonikus Együtt-Létért 
Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) részére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 4. pontja alapján az egészséges életmód segítését 
célzó szolgáltatások, a 8a. pontban meghatározott szociális szolgáltatások és ellátások, 
valamint a 15. pontban rögzített sport és ifjúsági ügyek tárgyú közfeladat ellátásának céljából, 
az alábbi feltételek megtartása mellett: 
 

- az adásvételi szerződésben az Önkormányzat javára a szerződés létrejöttétől 
számított 3 év határozott időtartamra szólóan az átadáskori értéken visszavásárlási 
jog, ennek biztosítékaként pedig elidegenítési tilalom kerüljön kikötésre, továbbá 

- amennyiben az értékesítést követő 3 évig az Alapítvány nem a fentiekben 
meghatározott közérdekű célra használja az ingatlant, akkor meghiúsulási 
kötbérként köteles megfizetni az Önkormányzatnak az ingatlan átadáskori forgalmi 
értéke és az átadáskori kedvezményes vételár közötti értékkülönbözetet. 

 
2. Az Önkormányzat a vételárkedvezményt az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 

CXXVII. törvény 259. § 9/A. pontjában meghatározott közcélú adományként biztosítja. 
Amennyiben a közcélú adományozás alanyi feltételei nem állnak fenn, vagy abban változás 
következik be, úgy a kedvezményezett szervezet köteles a felmerülő általános forgalmi adót 
az Önkormányzat számára megtéríteni. A jogosultság alanyi feltételeinek fennállását a 
kedvezményezett szervezet a szerződéskötéssel egyidejűleg köteles igazolni. 
 

3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a 
Vagyongazdálkodási Osztályt, hogy gondoskodjon a szerződésnek a jelen határozatban 
meghatározott feltételekkel, illetve a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. 
§ (11)-(12) bekezdései szerinti feltételek megtartása mellett történő megszövegezéséről és 
előkészítéséről. 
 

4. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza Miskolc Megyei 
Jogú Város Polgármesterét az adásvételi szerződés megkötésére. 
 

5. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése utasítja a Miskolci Városgazda 
Nonprofit Kft.-t, hogy gondoskodjon az Értékek Háza Alapítvánnyal 2021. december 21. 
napján megkötött területhasználati szerződés megszüntetéséről. 
 

6. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése utasítja a Miskolci Városgazda 
Nonprofit Kft.-t, hogy gondoskodjon a Miskolc, 31083/5 helyrajzi számú ingatlanon 
bejegyzett vagyonkezelői jogának nyilvántartásból való törléséről. 

 
 

Felelős:                            Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Vagyongazdálkodási Osztály 
Közreműködő:    Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. 
Határidő: Az 1. és 2. pont tekintetében azonnal, a 3-6. pont 

tekintetében a határozat kézhezvételét követő 30 napon 
belül. 
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Meghívó szerinti 7. napirend: Javaslat a Mechatronikai Ipari Park területén létrehozott 
víziközmű vagyontárgyak közcélú adományként történő 
térítésmentes vagyonátvételére 

 
Veres Pál polgármester: Egy határozati javaslatról kell dönteniük, melyhez minősített többség 
szükséges. Kéri, hogy szavazzanak. 
 

(Szavazás) 
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás (nem szavazott 3 fő) mellett elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot és meghozta a  

 
7/2023. (III.2.) számú határozatot 

 
Tárgy:  A Mechatronikai Ipari Park területén létrehozott víziközmű vagyontárgyak 

közcélú adományként történő térítésmentes vagyonátvétele és ezen víziközmű 
vagyonelemek MIVÍZ Kft. részére történő vagyonkezelésbe adására 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a 
Mechatronikai Ipari Park területén létrehozott víziközmű vagyontárgyak közcélú 
adományként történő térítésmentes vagyonátvételére” című előterjesztést és a következő 
határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a víziközmű-szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. törvény 6. § (1) bekezdése, valamint a 8. § (2) - (3) bekezdései alapján 
dönt a Miskolc Mechatronikai Ipari Park területén lévő ingatlanokon az ÉMOP-1.1.1/AC-
11-2012-00014 azonosító számú projekt keretében ivóvíz- és szennyvízcsatorna hálózat 
víziközmű vagyontárgyak közcélú adományként történő térítésmentes – összesen nettó 
73.349.660,-Ft, azaz Hetvenhárommillió-háromszáznegyvenkilencezer-hatszázhatvan 
forint nyilvántartási értéken történő –, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat általi 
átvételéről. 
 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1. pontban rögzített 
víziközmű vagyonelemek térítésmentes tulajdonjogának átvételével egyidejűleg dönt ezen 
víziközmű vagyonelemeknek a MIVÍZ Kft. és az Önkormányzat között 2013. október 29. 
napján létrejött vagyonkezelési - üzemeltetési szerződés III. fejezetének 7. pontjában 
foglaltaknak megfelelően a szerződés 1. számú mellékletének kiegészítésével MIVÍZ Kft. 
részére történő vagyonkezelésbe adásáról. 
 

3. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. pontja szerinti közcélú 
adományozási szerződés előkészítésére és aláírására. 

 
Felelős:                            Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő: Az 1-2 pont tekintetében azonnal, a 3. pont tekintetében a 

határozat kézhezvételét követő 30 napon belül. 
 
4. A Közgyűlés a MIVÍZ Kft. feladataként határozza meg, hogy gondoskodjon a MIVÍZ Kft. 

és az Önkormányzat között 2013. október 29. napján létrejött vagyonkezelési - üzemeltetési 
szerződés 1. számú melléklete kiegészítésének előkészítéséről. 
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Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős: MIVÍZ Kft.  
Végrehajtást felügyelő Osztály Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő:                                       a közcélú adományozási szerződés létrejöttét követő 30 

nap                                                       
 
 
Meghívó szerinti 8. napirend: Javaslat ingatlanrész térítésmentes használatba adására a 

MESZEGYI részére 
 
Veres Pál polgármester: Egy határozati javaslatról kell dönteniük. Kéri, hogy szavazzanak. 
 

(Szavazás) 
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás (nem szavazott 3 fő) mellett elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot és meghozta a  

 
8/2023. (III.2.) számú határozatot 

 
Tárgy:  Javaslat ingatlanrész térítésmentes használatba adására a MESZEGYI részére 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat 
ingatlanrész térítésmentes használatba adására a MESZEGYI részére” című előterjesztést 
és a következő határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése - Miskolc Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. 
(XII.15.) önkormányzati rendelet 12. § (6) bekezdése alapján - a Miskolc, 11111/1 helyrajzi 
számú, a természetben Miskolc, Szentpéteri kapu 101/A szám alatti ingatlan földszintjén 
található, mindösszesen 124,63 m2 alapterületű helyiségcsoportját 2023. január 1. napjától 
2024. március 31. napja közötti időtartamra a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és 
Gyermekjóléti Intézmény részére térítésmentes használatba adja Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (1) bekezdés 8. pontja szerinti 
„gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások” közfeladat elősegítése és a Heim Pál Bölcsőde 
ingóságainak megőrzése céljából, a közüzemi költségek és egyéb terhek megfizetésének 
kötelezettsége, illetve az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 
rendelkezéseinek megtartása mellett.  

 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Miskolc 
Holding Zrt.-t, hogy gondoskodjon a használatba adásra vonatkozó szerződésnek a jelen 
határozatban meghatározott feltételek megtartása mellett történő előkészítéséről, 
megszövegezéséről és megkötéséről. 
 

Felelős:                            Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő: Az 1. pont tekintetében azonnal, a 2. pont tekintetében a 

határozat kézhezvételét követő 30 napon belül. 
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Meghívó szerinti 9. napirend: Javaslat ingatlan közcélú adományként történő ingyenes 
használatba adása tárgyában 

 
Veres Pál polgármester: Egy határozati javaslatról kell dönteniük.  
 

(Szavazás) 
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás (nem szavazott 3 fő) mellett elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot és meghozta a  

 
9/2023. (III.2.) számú határozatot 

 
Tárgy:  Ingatlan közcélú adományként történő, ingyenes használatba adása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a  
„Javaslat ingatlan közcélú adományként történő, ingyenes használatba adása tárgyában” 
című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése dönt a Miskolc Megyei Jogú 

Város Közgyűlésének a VII-157/13.722/2008. számú határozatával ingyenesen használatba 
adott 3700/10/A/132 hrsz-ú, természetben a 3530 Miskolc, Arany János utca 35. sz. alatt 
található mindösszesen 135 m2 térmértékű helyiségcsoport továbbiakban közcélú 
adományként történő biztosításáról a Miskolc Város Közoktatásáért Közalapítvány 
(továbbiakban: Közalapítvány) részére.  
 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közcélú adományt az 
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 259. § 9/A bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontja szerinti ifjúsági ügyek ellátása céljából 
biztosítja. 

 
3. A Közalapítvány köteles igazolni, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. E tényben bekövetkező 
változásról köteles az Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni.  
 

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

5. A közcélú adományra a Közalapítvány a közhasznú jogállására tekintettel jogosult. A 
jogosultság alanyi feltételeinek fennállását a Közalapítvány évente köteles igazolni. 
Amennyiben a közcélú adományozás alanyi feltételei nem állnak fenn, vagy abban változás 
következik be, úgy a Közalapítvány köteles a felmerülő Áfát az Önkormányzat részére 
megtéríteni. 

 
6. A Közalapítványnak az ingatlan-használati szerződésben kötelezettséget kell vállalnia arra, 

hogy a közfeladat ellátásról minden évben szakmai beszámolót készít az Önkormányzat felé 
a tárgyévet követő év május 31. napjáig. Ezen kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén 
az Önkormányzat javára az ingatlanhasználattal kapcsolatos szerződés tekintetében az 
azonnal felmondás lehetőségét kell biztosítani.  
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7. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Miskolc 
Holding Zrt.-t, hogy gondoskodjon a hatályos szerződés megszüntetéséről és az új 
szerződés jelen határozatban meghatározott feltételekkel, illetve a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 11. § (11)-(12) bekezdései szerinti feltételek megtartása mellett 
történő előkészítéséről, megszövegezéséről és megkötéséről. 
 

Felelős:                            Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Miskolc Holding Zrt. 
Közreműködő:   Vagyongazdálkodási Osztály 
Végrehajtást felügyelő osztály: Stratégiai és Koordinációs Osztály 
Határidő: Az 1-6 pont tekintetében azonnal, a 7. pont tekintetében a 

határozat kézhezvételét követő 30 napon belül. 
 
 
Meghívó szerinti 10. napirend: Javaslat a Közgyűlés Egészségügyi, Szociális és 

Környezetegészségügyi Bizottsága személyi összetételével 
kapcsolatos döntés meghozatalára 

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

(Szavazás) 
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 17 igen, 8 nem szavazattal, 0 
tartózkodás (nem szavazott 3 fő) mellett elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot és meghozta a  

 
10/2023. (III.2.) számú határozatot 

 
Tárgy:  a Közgyűlés Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottságával 

kapcsolatos döntés meghozatala 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Közgyűlés 
Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottsága személyi összetételével 
kapcsolatos döntés meghozatalára” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2023. március 02. napjától Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi 
Bizottságának Botos Ferenc halálával megüresedett nem képviselő bizottsági helyére Horváth 
József nem képviselő tagot megválasztja. 

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

 
 
Meghívó szerinti 11. napirend: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere 2023. évi 

szabadsága ütemezésének jóváhagyására 
 
Veres Pál polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell dönteniük. Kéri, 
hogy szavazzanak. 
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(Szavazás) 
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 17 igen, 8 nem szavazattal, 0 
tartózkodás (nem szavazott 3 fő) mellett elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot és meghozta a  

 
 

11/2023. (III.2.) számú határozat 
 

Tárgy:  A polgármester 2023. évi szabadságával kapcsolatos döntések 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc 
Megyei Jogú Város polgármestere 2023. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyására” 
című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megállapítja, hogy a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/C. 
§ (1) és (3) bekezdésében foglaltak alapján Veres Pál főállású polgármester  

a. 2022. évben járó szabadságból 35 munkanap szabadságot nem vett igénybe; 
b. 2023. évben 39 munkanap szabadságra jogosult, így összesen a 2023. évben igénybe 

vehető szabadsága az alábbi: 
 

Alapszabadság/év (2023.01.01. – 2023.12.31.):  25 munkanap 

Pótszabadság/év (2023.01.01. – 2023.12.31.): 14 munkanap 

2022. évben (2022.01.01. – 2022.12.31.)  
ki nem vett, tárgyévi szabadsághoz hozzászámítandó 
napok száma: 

35 munkanap 

 
2. A Közgyűlés az 1. pontban megállapított 74 munkanap szabadság ütemezését a határozat 

melléklete szerint jóváhagyja. 
 

3.  A Közgyűlés felkéri a jegyzőt arra, hogy Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere részére 
a jelen határozat 1. pontja szerint a 2023. évre vonatkozó szabadság értesítőt adja ki és a 
Kttv. 225/C. § (3) bekezdése, valamint a Kttv. 225/J. § (3) bekezdése alapján a nyilvántartás 
naprakész vezetéséről gondoskodjon. 

 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  az 1-2. pont tekintetében az Önkormányzati Igazgatási Osztály, a 3. 

pont tekintetében a Humánerőforrás Osztály  
Határidő:    az 1-2. pont tekintetében azonnal, a 3. pont tekintetében folyamatos 
 

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
Meghívó szerinti 12. napirend: Javaslat a Közgyűlés utólagos tájékoztatására a 

halaszthatatlan önkormányzati ügyekben meghozott 
polgármesteri döntésekről 

 
Veres Pál polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell dönteniük. Kéri, 
hogy szavazzanak. 
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(Szavazás) 
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 15 igen, 8 nem szavazattal, 1 
tartózkodás (nem szavazott 4 fő) mellett elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot és meghozta a  
 

12/2023. (III.2.) 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 1-4. 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 az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 
megállapításáról szóló 2/2022. (III.3.) önkormányzati rendelet 
módosítására (IV. negyedéves korrekció) 

 
Veres Pál polgármester: Az előterjesztés szerint egy rendelettervezetről kell dönteniük, 
minősített többséggel. Kéri, szavazzanak. 
 

(Szavazás) 
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 16 igen, 9 nem szavazattal, 0 
tartózkodás (nem szavazott 3 fő) mellett megalkotta a 4/2023. 
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2022. évi 
költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (III.3.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 
 
2. sürgősségi napirend: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti 

Tervének (TszT), Miskolc Megyei Jogú Város Építési 
Szabályzatának (MÉSZ) módosításához kapcsolódóan – 
telepítési tanulmányterv jóváhagyására, új beépítésre szánt 
terület kijelölésére, valamint ingatlan kiemelt fejlesztési 
területté nyilvánítására 
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Veres Pál polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell dönteniük. Kéri, 
hogy szavazzanak. 

 
(Szavazás) 
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 24 igen, 1 nem szavazattal, 0 
tartózkodás (nem szavazott 3 fő) mellett elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot és meghozta a  

 
 

13/2023. (III.2.) számú határozatot 
 

Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének (TszT), Miskolc 
Megyei Jogú Város Építési Szabályzatának (MÉSZ) módosításához 
kapcsolódóan - telepítési tanulmányterv jóváhagyása, új beépítésre szánt 
terület kijelölése, valamint ingatlan kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása. 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a ,,Javaslat Miskolc 
Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének (TszT), Miskolc Megyei Jogú Város 
Építési Szabályzatának (MÉSZ) módosításához kapcsolódóan - telepítési tanulmányterv 
jóváhagyására, új beépítésre szánt terület kijelölésére, valamint ingatlan kiemelt fejlesztési 
területté nyilvánítására." című előterjesztést és a következő határozatot hozza:  
 
1) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése - a jelen határozat 1. melléklete 

szerinti tartalommal - jóváhagyja a Miskolc 01428/23, 0124/8 hrsz.-ú ingatlanokra készített 
telepítési tanulmánytervet.  

 
2) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Miskolc Megyei Jogú Város 

Településszerkezeti Tervének (továbbiakban: TszT) és Miskolc Megyei Jogú Város Építési 
Szabályzatáról szóló 38/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: MÉSZ) 
módosításához kapcsolódóan a város beépítésre szánt területének növelését a Miskolc 01428/23 
hrsz.-ú ingatlannal jóváhagyja. Ennek során nem került kijelölésre új, egybefüggő nagy 
beépítésre szánt terület, hanem a meglévő, a város szempontjából rendkívül fontos gazdasági 
terület kerül kiegészítésre a légimentő szolgálat számára fölöslegessé váló területtel. A kijelölés 
céljára a település már beépítésre kijelölt területén belül nincs másik megfelelő terület. 

 
3) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a településrendezési eszközök 

TszT, MÉSZ módosításának „egyszerűsített eljárással” történő gyorsítása érdekében, Miskolc 
0124/8 hrsz.-ú ingatlant kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja. 

 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Főépítészi Kabinet 
Határidő:    azonnal 
 

 
/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
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3. sürgősségi napirend: Javaslat a Közgyűlés Jogi és Ügyrendi Bizottsága személyi 
összetételével kapcsolatos döntés meghozatalára 

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

 
(Szavazás) 
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 17 igen, 7 nem szavazattal, 0 
tartózkodás (nem szavazott 4 fő) mellett elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot és meghozta a  
 

14/2023. (III.2.) számú határozatot 
 

Tárgy:  a Közgyűlés Jogi és Ügyrendi Bizottságával kapcsolatos döntés meghozatala 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Közgyűlés 
Jogi és Ügyrendi Bizottsága személyi összetételével kapcsolatos döntés meghozatalára” 
tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2023. március 02. napjától Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi és Ügyrendi Bizottságának Ivány István 
lemondásával megüresedett nem képviselő bizottsági helyére Sebe-Gazdig Judit nem képviselő 
tagot megválasztja. 

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

 
 
Veres Pál polgármester: Bejelenti, hogy a szavazás végére értek. A mai ülésen megválasztásra 
került bizottsági tagok, Horváth József és Sebe-Gazdig Judit eskütétele következik. 
Az önkormányzati törvény értelmében a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja a 
megválasztását követően a képviselő-testület előtt – a képviselőre irányadó szöveggel – esküt tesz, 
és erről esküokmányt ír alá. Felkéri Horváth József és Sebe-Gazdig Judit nem képviselő bizottsági 
tagokat, hogy szíveskedjenek kifáradni. Kéri a Közgyűlés tagjait, illetve a teremben jelen lévőket, 
hogy az eskütétel idejére álljanak fel.  
Kéri Jegyző Úr közreműködését az eskütétel levezetéséhez. 
 
Dr. Ignácz Dávid jegyző: Felkéri Horváth Józsefet és Sebe-Gazdig Juditot, hogy az általa 
előmondott esküszöveget, nevével kiegészítve a Közgyűlés előtt mondja utána, majd az eskü végén 
meggyőződése szerint tegye hozzá: „Isten engem úgy segéljen”. 
 

Eskü szövege:  
„Én, …......... becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is 
megtartatom; bizottsági tagi 
tisztségemből eredő feladataimat Miskolc Megyei Jogú Város fejlődésének 
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet 
javára gyakorlom.” 
(Az esküt tevő meggyőződése szerint:) 
 „Isten engem úgy segéljen.” 
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Dr. Ignácz Dávid jegyző: Kéri, hogy az esküokmányt kézjegyével ellátni szíveskedjenek. 
 

(Az esküokmány aláírása és gratuláció) 
 
 
Veres Pál polgármester: A napirendi pontokat nem érintő közérdekű bejelentések következnek. 

 
Felszólalók: 

 
Szarka Dénes: Információkat szeretne megosztani a miskolciakkal, avasiakkal. Egyrészt kapott 
megkeresést a Nyíri Dániel utcai műfüves labdarúgó pályával kapcsolatban, amely visszatérő 
problémát jelentett az utóbbi időszakban a zajszennyezés, közbiztonság tekintetében. Korábban itt 
már történt intézkedés arra vonatkozóan, hogy megvizsgálják annak a lehetőségét, hogy közterületi 
térfigyelő kamerát helyezzenek ki, ami folyamatban is van. A szakemberek most is felmérik annak 
a lehetőségét, illetve a költségeit, hogy ilyen kamerát tudjanak a pálya mellé kihelyezni, illetve a 
pályát üzemeltető Máltai Szeretetszolgálattal arról is zajlik a párbeszéd, hogy a pályát körülvevő, és 
a zajszennyezés fő forrását adó palánk leszerelését minél hamarabb meg tudják oldani.  
Ezen felül szintén közterületi térfigyelő kamera kihelyezésének a lehetőségét vizsgálják a Szőlőskert 
sétányon is. Remélhetőleg hamarosan ez a probléma is meg fog oldódni.  
Zajlik a virágosítás előkészítése. Egyrészt a tavaly újonnan bevezetett virágoszlopok újbóli 
kihelyezését, virágokkal való felszerelését megrendelte. Bíztatna mindenkit választókerületében, aki 
a társasházak környékén előkerteket gondoz, hogy bármilyen igény esetén bátran forduljanak hozzá, 
választókerületi alapja terhére igyekszik a segítségükre lenni. 
 
Borkuti László: Nem szeretné hosszan ecsetelni választókerülete problémáit, de egy jelentős 
gondra szeretné ráirányítani a figyelmet, és egyben segítséget kérni. Több helyen, több alkalommal 
örömmel szóltak, hogy a Déli Ipari Park milyen szépen fejlődik. Arról is beszéltek, hogy Miskolc-
Tapolca és Görömböly között meg fog épülni a kerékpárút, amely alkalmas lesz arra, hogy közúti 
járművel is közlekedni lehessen rajta. Arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy Görömböly 
városrészben olyan átmenő forgalom van, amely nem teszi lehetővé azt, hogy életvitelszerűen az 
ott élők használják a közutakat. Nagyon sok a parkoló autó, Miskolc-Tapolcáról, Diósgyőrből 
szinte ezen a városrészen keresztül közelítik meg az M3-as útvonalat is. Abban szeretne segítséget 
kérni, többször jelezte már a szakhatóságok felé, hogy részben forgalomkorlátozó táblákat, részben 
forgalomcsillapító küszöbök beépítésében gondolkozzanak. A Deák Ferenc utca új 
aszfaltburkolatot kap, ismét felmerül az a probléma, hogy lakott területen a miskolciak 50 helyett 
70, 80, 90 km-es sebességgel közelítenek meg célpontokat. Szeretne segítséget kérni települési 
képviselőként, nézzék át együtt, hogyan lehetne ennek a városrésznek a forgalmát, közlekedését a 
jövőre nézve összehangoltan megoldani. Akinek van ötlete arra vonatkozóan, hogyan lehetne a 
GPS koordináta alapján kiszedni Miskolc-Tapolca és Görömböly közötti útszakaszt, hogy a 
Tapolcára érkező turisták ne azon a városrészen keresztül közelítsék meg helyet, akkor szívesen 
várja, e-mail címe és telefonszáma elérhető.  
 
Dr. Nagy Ákos: Két témában kért szót. Még másfél évvel ezelőtt került szóba, hogy Miskolcon a 
Wesselényi utcában, illetve a közelében található temetőhöz két közterületi kamera kerül 
kihelyezésre, aminek képviselői alapjából a fedezetét biztosította, és már szólt is ebben a témában. 
Eltelt 1,5 év és nem tud már mit mondani a Wesselényi utca lakosainak, már tényleg mindent 
megpróbált. Ez idő alatt különböző kifogásokat hallott már, de egyetlen kérdés maradt továbbra is, 
mikor lesz már kamera, mert a legközelebbi választói hívásokat közvetlenül a Polgármesteri 
Hivatalba fogja irányítani, és majd ott kell akkor őket megválaszolni. Elmondani azt, hogy mi telik 
ezen 1,5 évbe. Azt gondolja, hogy Szarka Dénes képviselőtársa optimista volt a kamerák felszerelése 
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vonatkozásában. Hangsúlyozza, pénzt nem igényel, mert el van különítve a képviselői alapjából 1,5 
éve a két kamerának az összege.  
Másik felvetése a Dajka átkötéshez kapcsolódik. Itt egy új helyzet alakult ki azzal, hogy 
gépjárműforgalom vágja ketté ezt a tömböt. Kaptak az ott élők részben felvilágosítást, azonban a 
Dajka átkötés ilyen formában történő kialakítása az károsítja az ingatlanokat. Eddig ezeket a 
hátsókerteket egy léckerítés választotta el egymástól. Most pedig már komoly kerítésre van szükség. 
Van egy zajterhelés – ami állítólag nincs –, de nyilvánvalóan lesz egy forgalmi terhelés is. Megjegyzi, 
írásban keresték meg a Hivatalt többször is, kérték annak a lehetőségét, hogy jogi képviselőikkel, 
illetve szakértőikkel egyeztethessenek. Konkrétan a 3. szám alatti ingatlan tulajdonosai kérték, hogy 
ezt a Hivatal biztosítsa nekik.  
 
Veres Pál polgármester: Elmondja, hogy tudomása szerint lesz zajcsillapító fal az épületen, de 
válaszadásra megadja a szót Főosztályvezető Úrnak. 
 
Miklós Viktor: Válaszában elmondja, hogy a Dajka átkötés kivitelezése valóban folyamatban van, 
2017-ben indultak meg a tervezési folyamatok. Maga az útburkolat úgy készült el, hogy amennyiben 
a megengedett sebességlimit alatt haladnak az autók, akkor olyan speciális felületet fog kapni az 
útburkolat, ami elnyeli a zajokat. Ezzel szemben zajvédő fal nem készült. Elmondja, hogy amikor 
a kisajátítások megtörténtek az ingatlanon, és a szomszédos telkekbe belelógtak ezek a kerítések, 
akkor az adás-vételi szerződésben, amikor az igazságügyi szakértő az összegeket meghatározta, 
akkor kalkuláltak a kerítésépítéssel a magántulajdonú birtokokon. Amennyiben olyan megkeresést 
kapnak a Hivatalban, hogy üljenek le bárkivel egyeztetni, akkor leülnek. Kiemeli, hogy ezen 
megkeresésekre mindig írásban válaszolnak. Személy szerint ezzel a szakértői megkereséssel nem 
találkozott, amennyiben fog, akkor azonnal leülnek, és egyeztetnek mindenkivel. Ezen túlmenően 
olyan pótmunkákat rendeltek meg, ami előre nem volt látható a tervezésben. A kialakítandó 
csapadékcsatorna rendszer mellett olyan extra, a vizesedés elkerülése ellen olyan burkolási 
munkálatokat végeztek el, hogy ne sérüljenek a támfalak, külön statikai felméréseket is elvégeztek 
ezeken a tűzfalakon, és megerősítették ott, ahol balesetveszélyes. Minden eszközt megragadnak, 
hogyha lehetőségük van erre.  
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni a választ. 
Következő felszólalásra jelentkezőnek adja meg a szót. 
 
Deák-Bárdos Mihály: Azzal kapcsolatban kért szót, hogy beszámoljon választókerültét érintő 
nagyon súlyos problémáról, ami nem más, mint a Drenka hegyi dűlő tarthatatlan állapota. Jegyző 
Úrnak már kétszer elküldte azt a levelet, amivel hozzáfordult a Drenka hegyi Kertszövetkezet 
elnökhelyettese, illetve egy telektulajdonos. Röviden vázolja a problémát, ami szerinte mindenki 
előtt ismert. Három fő probléma van, közülük az első az utak állapota, illetve ebbe tartozik az 
űrszelvényezés is, tehát a belógó ágak miatt tudnak személygépjárművel normálisan közlekedni. A 
második probléma, ami szerinte az egyik legnagyobb, az a közbiztonsággal kapcsolatos. Egy olyan 
kisebbségi család költözött oda az elmúlt nyáron, akik azóta rabolnak, fosztogatnak és különböző 
olyan dolgokat tesznek, amik a közösségi együttélés szabályain túlmutatnak. A harmadik probléma 
pedig az illegális szemétlerakás, amivel a legnagyobb gond az, hogy nagyrészt önkormányzati 
tulajdonú telken van lerakva a szemét. Kiemeli, hogy az illegális szemétlerakással rengeteget 
küzdenek, de mindenképpen szeretne egy olyan átfogó ellenőrzést, olyan bejárást a területen, 
amelyben a rendőrség, a rendészet, a Hivatal munkatársai részt vennének. Az ottani 
telektulajdonosok, akiknek egy élet munkájával sikerült megvenni egy-egy telket, hogy ne a 
panelokban sorvadjanak nyáron, ők többször kihívták a rendészetet is. A rendész kollégák felvették 
a problémákat, de az elmúlt időszakban semmi nem történt ezzel kapcsolatban. A Városgazda egy 
munkatársa azt mondta, ne csodálkozzanak, hogy rossz az út, örüljenek, hogy egyáltalán van út, 
mert a legtöbb külterületen még ilyen út sincs. Szerinte ez nem hozzáállás. Másrészt annyit mondtak 
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még, hogy adják el a telküket. Hangsúlyozza, ez nem megoldás! Akik oda beköltöztek, egyszerűen 
zavarják az ottani telektulajdonosokat, akiknek már több évtizede ott van telke. Mindenképpen 
szeretne egy olyan átfogó ellenőrzést, ami ezt a részt bejárja, különös tekintettel az önkormányzati 
tulajdonú telkekre, mert ott rengeteg illegális szemétlerakás történt, és szeretne ebben előrelépést.  
 
Veres Pál polgármester: Megadja Jegyző Úrnak a szót. 
 
Dr. Ignácz Dávid jegyző: Elmondja, hogy tegnapelőtt személyesen is egyeztettek erről. A jövő 
hét folyamán egy közös hatósági, hivatali bejárást tesznek a helyszínen. Erre akkor is és most is 
ígéretet tett, tesz.  
 
Veres Pál polgármester: Megköszöni a választ. 
Következő felszólalásra jelentkezőnek adja meg a szót. 
 
Bajusz Gábor: Egy sikerről szeretne beszámolni. Négy éve újítgatják az Avastetőn lévő kosárlabda 
palánkot Hollósy képviselőtársával. Négy év újítgatás és levelezés után úgy tűnik, hogy a 
Városgazda is bekapcsolódott a munkába és ők is segítettek, lefestették a palánkot, kicserélték a 
hálót, melyet ezúton is megköszön. Bízik abban, hogy a következő évben, amíg a jelen vezetés 
vezeti a várost, továbbra is fordítanak figyelmet erre a kosárlabda pályára.  
Simon képviselőtársának elmondja, hogy valószínűleg nem szándékosan, de mulasztást követett el. 
A Facebook-on megsértett egy miskolcit, aki arra hívta fel Képviselő Úr figyelmét, hogy piaci 
alapon olcsóbban lehet bérlakást bérelni Miskolcon a vezetés döntésének köszönhetően. Erre 
Képviselő Úr azt mondta, hogy oda kell költözni. Ez a komment zavarhatta Képviselő Urat is, mert 
törölte. Szeretné kérni, hogy kérjen bocsánatot ettől a miskolcitól. 
Szilágyi képviselő úrhoz fordul, mint tévé szakértőhöz, mert az előbb a Cseh2-ről beszélt. 
Érdeklődik, hogy a DK Tv mikor fog közvetíteni arról, hogy Gyurcsányné Dobrev Klára és 
párttársai rátenyereltek most a Kocsonyafesztiválra és pártrendezvényt akarnak belőle csinálni. Azt 
szeretné kérni, hogy ne itt kampányoljanak, ne a miskolciaknak egy nagyon fontos rendezvényen 
kampányoljanak, itt nincs helye a politikának.  
Még egy kérést szeretne mondani. Nagy képviselőtársa elmondta az előbb, hogy hónapok óta vár 
arra a két kamerára, amit már saját keretéből ki is fizetne. Próbáljon meg a vezetés pénzeket 
átcsoportosítani. Példaként hozza fel, hogy nem kell 30 milliót költeni egy vezérigazgatói iroda 
felújítására, csinosítgatására, amikor ilyen kamera felszerelésekkel hónapokat töltenek el. 
 
Bartha György: Deák-Bárdos képviselő úr már említette az illegális hulladéklerakást. Ezzel 
kapcsolatban szeretné mindenkinek felhívni a figyelmét, hogy március 18-án a Szinva takarításába 
kezdenek. Erre mindenkit szeretne invitálni. A Facebookon van egy oldal, Matine, a Magyarországi 
Tisztasági Nagykövetek Egyesületének oldala, ahol lehet jelentkezni. Szeretné, ha nagyon sokan 
lennének. Tavaly augusztusban, amikor a Szinva örökségi napok voltak, akkor már egy Szinva 
takarítást csináltak közösen, nagyon sok köbméter szemetet szedtek össze. Ez a szemét 
újratermelődött sajnos. Hangsúlyozza, ezt a szemetet nem mások, hanem miskolci polgárok rakják 
ki. Ezt mindig el fogja mondani. Nem Miskolcon kívülről jönnek be éjszakánként és mindenféle 
szemetet szórnak szét. Szeretne kiemelni egy elkötelezett embernek a nevét, Serbán Zsoltét, aki 
Miskolc tisztasági nagykövete, és aki nagyon sokat dolgozik azért és szervez, hogy az illegális 
hulladék összeszedésre kerüljön. Nagyon támogatná azt, hogy akár a rendészettel, rendőrséggel 
közösen több helyen lehetne különféle ellenőrzéseket tartani. Sajnos a választókerülete egyik 
pontján, a Kilián-Délen a szelektív hulladékszigetet el kellett szállítani, mert sportot űztek abból, 
hogy mindenféle szeméthulladék oda kerüljön. Körülbelül 8-10 milliós autókkal jöttek, tehát nem 
olyan emberek, akiket kisebbségnek hívnak, hanem valószínűleg a saját otthonára és környezetére 
roppant kényes miskolci állampolgárok, akik viszont arra nem kényesek, hogy a közterületet 
szennyezzék. Közben Diósgyőrben a Lórántffy Zsuzsanna utcán ott van a hulladékudvar, amelyik 
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este 6-ig van nyitva, és szombaton is nyitva van, használják is egy jópáran. Hangsúlyozza, nem 
általánosít, mert az mindig sántít, de még mindig vannak felelőtlen állampolgárok. Megismétli, 
március 18. 9.00 óra, a Matine oldalt nézze meg mindenki, és mindenkit várnak szeretettel a közös 
munkára.  
 
Pakusza Zoltán: Néhány héttel ezelőtt Perecesen a Csajkovszkij és a Bodza utcák 
kereszteződésében egy közlekedési tükör került kihelyezésre. Néhány nappal később megdöbbenve 
látta, hogy leszerelték. Kérdése, hogy mi ennek az oka.  
Már említette máskor a perecesi út, a főútvonal kátyúzása szükséges lenne. Érti, hogy nagyjából 
júniusig van ütemezve, de úgy gondolja, hogy az már most balesetveszélyes, és éppen ezért meg 
kellene csinálni.  
 
Veres Pál polgármester: Válaszadásra megadja a szót Főosztályvezető Úrnak. 
 
Nagy László: Elmondja, hogy tudnak a problémáról. Egy kis nyomozásba kellett fogni, mert arra 
az utcasarokra eredendően a Városüzemeltetési Osztály dolgozói nem kívántak tükröt rakni, majd 
kiderült, hogy egy ottani lakosnak véletlenül a fészerében volt egy ilyen tábla, és sikerült meggyőzni 
a Városgazda dolgozóit, hogy azt szereljék fel. Majd a Hivatal ezt a táblát leszereltette a 
Városgazdával. Úgy gondolják, hogy egy ottani környéki lakógyűlést kellene összehívni, és ők 
döntsenek erről, a Hivatal ebbe nem kíván beleszólni. Kéri, a terület képviselőjével egyeztetve, hogy 
menjenek ki, csináljanak egy ottani lakógyűlést, ahol eldöntik. Annyira nem veszélyes ez az 
útkereszteződés. Vélhetően annak az Úrnak, aki ezt a táblát beszerezte valahonnan, neki volt 
nagyon fontos.  
 
Szopkó Tibor alpolgármester: Egy közérdekű bejelentést szeretne tenni, illetve szeretné 
tájékoztatni a Közgyűlést egy folyamatban lévő, nagyon komolynak ígérkező munkáról. Az elmúlt 
hónapokban egy nagyívű ingatlanfejlesztési városi rehabilitációs program előkészítésén dolgoztak 
a város vezetésében, és a Miskolc Holding Zrt. szakembereivel. Ezt a munkát be is jelentették még 
a téli időszakban. Elmondja, nagyon sok munkát végeztek az elmúlt hetekben, hónapokban ebben 
a programban. Szerencsére úgy tűnt az előkészítési szakaszban, hogy a tervezettnél egyre nagyobb 
lehetőségeket biztosít a városnak az a program, egyre komolyabb lehetőségeket tártak fel. Erre az 
ülésre szerették volna a Közgyűlés elé terjeszteni ezzel kapcsolatos előterjesztést, ami azonban 
néhány napot megcsúszott a munkák sokasága okán. Így a program komolyságát nem akarták azzal 
bántani, hogy ezeket az előterjesztéseket sürgősséggel küldik ki a képviselőknek. Hangsúlyozza, 
ezek már elkészültek, erről szerette volna képviselőtársait tájékoztatni, hogy a következő rendes 
Közgyűlésen számítsanak az ez ügyben előterjesztett javaslatokra. Elmondja, hogy jól haladnak 
ezzel a munkával, őszintén hisz benne. Előre is arra kéri képviselőtársait, hogy támogassák az 
előterjesztéseiket.  
 
Barta Gábor: Három olyan, a választókörzetét érintő dologra szeretné a városvezetésnek, illetve a 
Városgazdának felhívni a figyelmét, ami a képviselői hatáskörön túlmutat. Az egyik a Hejő-patak 
medernek a tisztítása, különösen a Gárdonyi Géza Művelődési Ház mögötti résztől, a Sütő János 
utca mögött elvezető szakaszon át, egészen a 3-as út alatt levezető, úgynevezett Malomárok 
részben, különösen a Balassi Bálint utcától a Sütő János utca részig terülő patakmeder el van 
sásosodva, tele van vízinövénnyel. Már-már úgy lehet nézni, hogy a beton patakmeder nem látszik 
sehol sem, és ez akadályozza a lefolyását a víznek. Amennyiben lesz egy nagyobb esős időszak, nem 
biztos, hogy a meder el tudja vinni azt a vízhozamot, ami ott keletkezik, volt már erre példa, hogy 
a környékbeli udvarokra befolyt a víz, és ebből a városnak gondja lett. Mivel folyamatosan keresik, 
főleg a Sütő János utcai lakók, kéri, hogy ezt valamilyen módon próbálják meg orvosolni. 
Második ilyen, ami túlmutat rajta, az négy utcának az állapota. Azért mondja csak ezt a négy utcát, 
mert fel tudna sorolni ötven utcát is, amit kellene csinálni, de az említett négy esetében már 
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balesetveszély is van. Nevesítve ez a Kertész, a Híd, a Gátőr és a Koboz utcák. A Kertész és Koboz 
utcán olyan kátyúk és olyan útakadályok vannak most már a felgyűrődés és az útpadka hiánya miatt, 
hogy az már komoly balesetveszélyt jelent. Kéri, hogy ezt, amennyiben lehetséges, a kátyúzási 
programban oldják meg.  
Harmadik olyan dolog, amit biztos nem tud, mint képviselő megcsinálni, csak támogatni, az a 
Soltész Nagy Kálmán utcai fák koronaalakítása. Többször visszatérő dolog ez, már tavalyi évben, 
még választás előtt is keresték meg ezzel, és azóta is többször. Ezek, a jelentős részben platánfák 
már most az épületek tetőszerkezetét is bontják, rá vannak nőve. Egy koronaalakítással most a 
nagyobb probléma megoldható lenne addig, amíg nem kezdődik el a vegetációs időszak, nem kezd 
zöldülni. Utána nyilvánvaló, hogy nem lehet megoldani ez a kérdést, mert a platánok lágy lombos 
fának minősülnek, és nem tudják a sebeket begyógyítani, elpusztulnak a koronaalítás után, ezt csak 
most lehet még megcsinálni.  
 
Révész Péter: Egy választókerületét érintő problémával fordul Polgármester Úrhoz. Körülbelül 
1,5 évvel ezelőtt voltak egy közös bejáráson, ahol a Vörösmarty utcaiak kérésére egy közterületi 
kamera felszerelését ígérték. A Holding ezt megígérte, az ott lakók biztosították a helyet, sőt a 
kamerának a működéséhez szükséges energiaforrást is. A Holding felmérte, kijelölte a helyet, csak 
azóta a kamera nem érkezett meg. Hangsúlyozza, a lakosok várják a kamerát. Elmondja, sajnálatos 
módon ez alatt a 1,5 év alatt több olyan eset is történt, mint például autórongálás, amely indokolná 
ennek a kamerának a kihelyezését.  
 
Szilágyi Szabolcs: Választókerületét érintő problémákkal kapcsolatban kért szót. Nemrég a 
Városgazda a Sályi utcán található kutyafuttatónak a hibás kerítését megjavította, viszont a 
hegesztési pontok elengedtek, tehát most ugyanolyan állapotban van, mint korábban. Kéri, hogy 
ezt orvosolják. A Sályi utca 3. déli oldalán található egy belső tér, aminek a közterületi része 
takarítást igényel, nemcsak a falevelek, hanem a vízelvezető csatornák is. A Sályi utca 4. déli 
oldalában található egy parkoló, ahol áll egy roncsautó. Kéri a rendészetet, hogy ennek az 
elszállításában intézkedjen. A Korach Mór és a vasúti sínek között egy illegális szemétlerakat is 
keletkezett, aminek az elszállítását szintén kéri a Városgazdától, amennyiben szükség van 
választókerületi alap bevonására, abban is partner.  
A Szilvás utca idén is nagyon kikátyúsodott, ahogy tavaly. Múlt évben is megtörtént ennek a 
kátyúzása. Kéri, hogy a tavaszi nagy volumenű kátyúzás esetén ez a terület semmiképp se maradjon 
ki.  
Bajusz képviselőtársa felvetésére szeretne továbbá röviden reagálni. Azt tudni kell, hogy Árnyék-
miniszterelnök Asszony egy országos kampánykörúton van, illetve országjáráson. Korábban 
Pécsen járt, nyilván jön Miskolcra is, ez egy teljesen esetleges és véletlen, hogy pont a 
Kocsonyafesztivál hétvégéjére esik ez az időpont. Könnyen belátható, hogyha erre rá akartak volna 
szervezni, akkor éppen a nyitónapon is lehetett volna, amikor talán még többen vannak, mint 
egyébként. Ezt a propaganda sajtóban is megjelent állítást határozottan visszautasítja, hogy ebben 
bármiféle tudatos szervezés lenne. Az, hogy a DK Tv-be mikor fog témaként szerepelni, azt tudja 
mondani, akkor, amikor a közmédiában beszélnek majd az Orbán infláció okozta nyugdíjasok 
kilátástalan helyzetéről, arról, hogy az oktatás milyen nehézségekkel küszködik. Arról, hogy 
tökéletesen felesleges volt a konzultációs propaganda plakát kampányt elindítani, és nemzeti 
konzultációt, amire eltapsolták közel Miskolc egész éves költségvetésének a felét. Tekintve, hogy 
ugyanúgy rendre megszavazzák a FIDESZ-KDNP képviselői a szankciós politikát Brüsszelben. 
Akkor, hogyha erről beszélnek, a pénzükből is fenntartott köztévében, akkor megígéri, mint 
Dévényi Tibi bácsi, egy kívánságát teljesíti. Elintézi, hogy a DK Tv-be be tudjon menni, és 
elmondhassa a világról alkotott képét.  
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Bazin Levente: Amikor gombot nyomott, Bartha György képviselőtársa nem mondta el, de azt 
gondolja, nem árt megismételni. Március 18-án 9.00 órától, a közösségi médiában is megtalálhatóan 
lesz a Szinva takarítás 2023., ez az eseménynek az elnevezése. Ott lesz ő is. Tudja ajánlani a 
Lórántffy és az edzőközpont mögötti, úgynevezett strekkig tartó szakaszt, itt torkollik a Szinva 
patakba a Pereces patak. Legyenek minél többen, akár más szakaszokon is. Próbálják megtisztítani 
ezt az élővizet.  
Köszönetet szeretne mondani a projekt lezárultával majd a Stadion úti Óvoda kapcsán a hivatali 
kollégák részére. Hamarosan birtokba vehetik az épületet, nehéz kormányhivatalos küzdelmeket 
követően a gyermekek. Óvoda bővítése, energetikai korszerűsítése történt.  
Szintén a Közgyűlés előtt szeretné megerősíteni azt, amit Polgármester Úrral megbeszélt már. Ez 
két dolog az idei évre. A ravatalozó felújítása Perecesen a temető mögött. Az Egri Főegyházmegye 
szépen felújította a templomot, azonban az önkormányzati tulajdonú temetővel nem volt 
foglalkozva. Beázott, a cserepek széttörtek, így el kell, hogy bontsák ezt a faszerkezetet, és újat 
fognak – a Városgazdával együttműködve – építeni. Másik ilyen a 2020-as költségvetésből 
megvalósult Finkey utcán az ivóvíz vezetékcsere. Itt is – ahogy megígérte – az utcát újra fogják 
aszfaltozni. Azt gondolja, hogy nagyon sok probléma van minden választókerületben, és nagyon 
nehéz gazdasági körülmények, de mindannyian tettek esküt képviselőként, hogy a körzeteiket 
megpróbálják segíteni. Azon van, hogy a perecesiek ne érezzék többé magukat mostohagyerekként.  
 
Pakusza Zoltán: Megköszöni a reakcióra a lehetőséget. Tisztázni szeretné, hogy 2022. szeptember 
23-án írt levelet ezzel, a Bodza utcai tükörrel kapcsolatban Lévai István úrnak. Nyilvánvalóan úgy 
indult el, hogy a Városgazda szerelte fel a tükröt, valóban, egy magánszemély kvázi adományából 
kapta meg a város ezt a tükröt. Hangsúlyozza, ez a tükör nem került pénzbe a városnak, a felszerelés 
került pénzbe mindösszesen. Arról el lehet vitatkozni, hogy az az útszakasz veszélyes-e vagy sem. 
Amikor felszerelésre került a tükör, az ott lakók örültek neki, megköszönték, és utána ők keresték 
meg őt, hogy mi lett vele, hova lett a tükör. Hívhatnak össze lakógyűlést, de azt gondolja, hogy 
senkinek hátrányt nem okoz, hogy ki van oda téve egy tükör, ebből csak előny van, komfortosabb 
lesz az élet. Nem is érti ezt a megoldást.  
 
Fodor Zoltán: Egy olyan dologról szeretne tájékoztatást adni, nemcsak az Avas III. ütemben 
élőknek, hanem az egész Avasnak és akár egész Miskolcnak is. Az Avastetőn van egy úgynevezett 
sportpálya, ami a ’80-as években, az akkori tanácsi rendszerben épült. Akkor döntöttek úgy, hogy 
ott legyen egy ilyen szabadidő park, amit az akkori KISZ-esek, szocialista brigádok építettek. Aztán 
ez tovább fejlődött, a 15 évvel ezelőtti Kormánytól nyert 6,5 millió forintot, amivel leaszfaltozhatta 
a városvezetés segítségével a kosárlabda pályát, a röplabda pályát és a kis foci pályát. Körülötte van 
egy salakos pálya, amire minden évben sok pénzt költött, mivel ki kellett kapálni a füvet, le kellett 
gyomirtózni, salakkal feltölteni, és sajnos a természet ezt mindig visszafoglalta. A mai napig be van 
nőve fűvel. Úgy döntött, hogy nem akar erre több pénzt költeni, ezért arra kérte Polgármester Urat, 
hogy a TOP-os pályázatnál ez élvezzen előnyt, nevezetes az, hogy egy rekortánpálya kerüljön itt 
kiépítésre. Ez be is ment a pályázatba, megköszöni neki és Miklós Viktor főosztályvezető úrnak, 
aki szívén viselni ezt a dolgot. Nagyon örül majd annak, hogy ez a nyár folyamán, ha minden igaz, 
megvalósul. Nemcsak a két általános iskolának a többszáz gyereke, és a két óvodának mintegy 150 
gyereke fog tudni ott sportolni, hanem felnőttek is kijárnak. Annyit tudnak, hogy a legrosszabb 
futni betonúton, utána az aszfalton, földúton, salakon, és a legjobb ezen a rekortánpályán. Az a 
lényeg, hogy ez egy rugalmas szerkezetű anyag, ez nem fogja tönkre tenni a fiatalok láb, boka és 
térdizületeit, és egy egészséges generáció fog felnőni. Minden adott ahhoz, hogy ez a dolog 
megvalósuljon, bízik abban, hogy a nyáron az utolsó, vagy talán ősszel az első közgyűlésen számot 
tud arról adni, hogy megépült és használhatják. 
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Veres Pál polgármester: Megállapítja, hogy nincs több felszólalásra jelentkező. Ezzel az ülés 
végére értek.  
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a soron következő ülésük előre láthatólag 2023. március 30-án 
lesz. Megköszöni mindenki munkáját. Jó egészséget kíván mindenkinek és jó szórakozást a 
Kocsonyafesztiválra, ahol szívesen látnak mindenkit. Az ülést 14 óra 05 perckor bezárja.  

 
 

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