
SIMON GÁBOR: Megerősítettük a miskolciak szociális hátterét 

 

Simon Gábor, a 13. számú egyéni választókerületi képviselője. 

 

Az elmúlt egy év során önkormányzati képviselőként folyamatosan és többféle feladatban 

kellett helyt állnunk. Képviselői tevékenységem középpontjába a városi közgyűlési és 

bizottsági munka került, emellett frakcióvezetőként a képviselőcsoport is számos feladatot 

adott, és természetesen a választói körzetem működésére, fejlesztésére is kiemelten 

figyeltem. A ciklus elején kitűzött célt, a Nagy-Miskolc program megvalósítását változatlan 

tartalommal folytatjuk. A Fidesz-kormány pénzelvonása, az előző városvezetéstől örökölt 

10 milliárdos hiány és a koronavírus által okozott egészségügyi és gazdasági válság 

ellenére is lépésről lépésre haladunk előre. 

 

Különösen fontos eredményeknek tartom, hogy bővítettük a jövedelemarányos 

fűtéstámogatási rendszert, a tűzifatámogatás keretét, kiterjesztettük az önkormányzati 

gyógyszertámogatást, és bevezettük a születési támogatást. Növelni tudtuk a szociális 

juttatások jövedelemhatárát, a temetési támogatás összegét. Vitathatatlan sikernek tartom, 

hogy ismét elérhetővé tettük a közép- és felsőfokú tanulmányokat folytató diákok számára 

a Bursa Hungarica ösztöndíjat az alacsony jövedelmű családok körében. Kifizettük a 

Salkaházi programban az egyszeri 5 ezer forintot, illetve 10 százalékkal megemeltük a 

támogatási összegét, ezen kívül a nyugdíjasklubok működését 50 ezer forintos 

támogatással segítettük. Összességében elmondhatjuk, hogy a városban élők szociális 

hátterét megerősítő intézkedésekkel a miskolciakat a születéstől az életük végéig segítjük. 

 

Pályázati támogatással a kultúra és környezetvédelem területére is forrásokat juttattunk, 

megkezdődött a vállalt 10 ezer fa ültetése, a komposztkeretek kiosztása. Folytattuk a 

megkezdett fejlesztéseket út- és kerékpárút építéssel, intézmények felújításával. 

Megkezdtük a rendészet munkájának racionalizálását, új terepjárókat vásároltunk, 

megdupláztuk a kutyás járőrök számát, és növeltük a rendőrség támogatását. 

 



Számos városüzemeltetési probléma halmozódott fel a korábbi évek során, összesen 43 

ügy megoldását kezdtük meg, többségét sikeresen lezártuk. Tulajdonképpen szinte 

minden héten újabb ügyeket, lakossági panaszokat kellett menedzselni. Ezek közül 

kiemelném a közvilágítás javítását, a közösségi közlekedési megállóhelyek fertőtlenítő 

takarítását, homokozók és ülőkék cseréjét. 

 

Állandó gondként jelentkezett az elöregedett vagy életveszélyessé vált fák átláthatósági 

gallyazása, a veszélyes ágak és fák eltávolítása. Erre került sor a Győri kapuban több 

helyen, az Aba utcán, a Thököly utcában és a Szent István utcán is. Ősszel minden fát 

pótolni fogunk, úgy, ahogy azt ígértük és vállaltuk. Teljesült a lakók kérése az Aba és a 

Tizeshonvéd utcában, ahová több új padot telepítettünk. Áttekintettük közlekedési táblák 

indokoltságát, néhány helyen cseréltük, újakat helyeztünk ki. 

 

Körzetemben is fel kellett venni a harcot az illegális szemetelőkkel, sajnos többször 

előfordult, hogy már csak az éj leple alatt leöntött szemetet tudtuk felszámolni, de ezt is 

meg kellett tenni. Gondot jelentett a patkányok elszaporodása, ezt több rendkívüli irtás 

elrendelésével kezeltük. Sokak által ismert, hogy az előző vezetés szétverte a 

választókerületeket, ezzel természetes egységeket, lakóházakat szakított szét, ami sajnos 

jelentősen megnehezíti az egyéni képviselői munkát. Ennek ellenére aktívan tartottam a 

körzet lakóival a kapcsolatot, több fogadóórát és utcafórumot rendeztem, választóim 

számára elektronikus felületeken állandóan rendelkezésre állok. 


