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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 
 
303075-8/2017. 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és 
Szociális Bizottsága 2017. szeptember 13. napján 13 órai kezdettel, a Polgármesteri Hivatal 
Lakosságszolgálati Főosztály Szociális Osztály I. emeleti (Miskolc, Petőfi utca 39.) 
tárgyalójában tartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Dr. Kovács László elnök, Kovácsné Budai Mária alelnök, Fodor Zoltán, Glatz 
Katalin, Kozma Istvánné, Dr. László Judit, Dr. Gonda Géza, Halona Istvánné, Varga Andrea 
Klára bizottsági tag 
 
Később érkezett: Szilágyi Szabolcs bizottsági tag 
 
Távol maradt: Hollósy Endre András bizottsági tag 
 
Meghívottak: 
Dr. Szekanecz Noémi    Szociális Osztály, osztályvezető 
Bodnár Tibor     Önkormányzati Igazgatási Osztály, osztályvezető 
Dr. Kovácsné dr. Omar Leila   Önkormányzati Igazgatási Osztály, jogi ügyintéző, 
      a jegyző képviseletében 
Leskóné Spisák Erika  Gazdálkodási Főosztály, mb. főosztályvezető-

helyettes 
Szilágyi Kornél   Pénzügyi Osztály, osztályvezető 
 
Jegyzőkönyvvezető:     Vanyó Zsanett önkormányzati ügyintéző 
 
Dr. Kovács László elnök: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Bizottság 11 tagja 
közül 9 fő jelen van, a Bizottság határozatképes, az ülést megnyitja. 
Kéri, hogy szavazzanak a napirend elfogadásáról. 
 

A Bizottság 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett 
elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint: 

 
Napirendi pontok: 
Nyílt ülés: 
 

1. Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.21.) 
önkormányzati rendelet módosítására (I. féléves korrekció) 

2. Javaslat a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás megszüntető 
megállapodásának jóváhagyására 

3. Javaslat a Közgyűlés utólagos tájékoztatására a halaszthatatlan önkormányzati 
ügyekben meghozott polgármesteri döntésekről 

4. Egyebek 
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Zárt ülés: 
 

5. Javaslat fellebbezések elbírálására egyedi szociális hatósági ügyekben 
 
 
1. napirend: Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.21.) 

önkormányzati rendelet módosítására (I. féléves korrekció) 
 
 
Dr. Kovács László elnök: A napirend ismertetésére felkéri Szilágyi Kornél osztályvezető urat. 
 
Szilágyi Kornél: A 2017. évi költségvetés módosítására ebben az évben második alkalommal 
kerül sor. Jelen módosítással az államháztartási törvény és a kapcsolódó Kormányrendelet 
előírásainak tesznek eleget. Az eredeti költségvetést a Közgyűlés 31,4 milliárd forintos 
főösszeggel fogadta el, ezt követően egyrészt az eredeti költségvetés számaira a 2016. évi 
zárszámadás maradványösszegei kerültek ráépítésre, másrészt egy év közbeni módosítás 
történt.  
 
- Szilágyi Szabolcs bizottsági tag megérkezett, így a Bizottság létszáma 10 főre növekedett. –  
 
Szilágyi Kornél: Jelen előterjesztés két részből tevődik össze. Az egyik részben szövegesen 
bemutatják az elmúlt félévben bekövetkezett, elsősorban központi költségvetésből, illetve 
pályázatokkal összefüggő módosításokból adódó változásokat. A második része az anyagnak 
pedig néhány többletigény kezelését tartalmazza. Kiemeli, hogy az Önkormányzat az elmúlt 
félévben újabb pályázati forrásokhoz jutott hozzá. Szintén említésre méltó az anyagban a 
nagyságrendje miatt a Diósgyőri Vár környezetének komplex fejlesztésével összefüggő további 
kormányzati támogatás, amely az elkövetkezendő évekre, 2019-ig, összesen további 5 milliárd 
forint fejlesztési forrást biztosít a város számára. Korábbi anyagaikban is említette, hogy a TOP 
támogatásokból megvalósuló feladatok folyamatosan haladnak előre. A pályázatok benyújtása 
folyamatos. Ebből számos tétel megjelenik a korrekciós előterjesztésben, így az orvosi 
rendelőkhöz kapcsolódó további fejlesztések előkészítési munkálatai indulnak el, energetikai 
fejlesztésekre több, mint 135 millió forint összegben tesznek javaslatot egyes feladatokkal 
kapcsolatos költség átcsoportosításokra. Óvodák, bölcsődék fejlesztésére közel 70 millió forint 
összeg kerül a költségvetésbe beépítésre. Elmondja, hogy a Miskolci Városgazda Nonprofit 
Kft. 10 millió forint összegben többlettámogatásban részesül. A miskolci sportlétesítmények 
üzemeltetésére is többletforrást biztosítanának, 10 millió forintban részesülne a Miskolci 
Sportcentrum Kft., illetve szintén tartalmaz az előterjesztés 10 millió forint összeget a Csengey 
utcán kialakítandó művészeti központ előkészítési költségeire. Jelen többletigények forrásául 
részben belső megtakarítások, részben pedig az általános tartalék szolgál fedezetül. Ezen 
módosítások eredményeként a költségvetés főösszege eléri a 81 milliárd forintot. 
 
Dr. Kovács László elnök: Köszöni a tájékoztatást. A napirend felett megnyitja a vitát. Kérdése, 
hogy az orvosi rendelők közül melyek és milyen ütemezésben kerülnek felújításra, és az mikor 
lesz látható a költségvetésben? 
 
Szilágyi Kornél: 2017. október 2-ára minden, Miskolc rendelkezésére álló 35,2 milliárd 
forintos TOP forrásnak a végleges támogatási feladatai meghatározásra kerülnek, addig be kell 
nyújtani minden pályázatot, ezekben szerepelnek az orvosi rendelők is. Az anyagban 
részletesen szerepelnek a már eddigi orvosi rendelőkkel kapcsolatos, előkészítésre megbontott 
összegek. Pontos eredményeket csak a Miskolc Holding Zrt. Projekt Osztályával történő 
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egyeztetést követően tud mondani. Amennyiben Elnök Úr igényli, írásban tájékoztatja erről. 
 
Dr. Kovács László: Megköszöni. Megállapítja, hogy nincs hozzászólás, javaslat, így a vitát 
lezárja. Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti rendelettervezet támogatásáról. 
 
 

A Bizottság 8 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett elfogadásra javasolja az előterjesztés szerinti 
rendelettervezetet a Közgyűlés számára. 

 
 
 
2. napirend: Javaslat a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás megszüntető 

megállapodásának jóváhagyására 
 
 
Dr. Kovács László elnök: A napirend ismertetésére felkéri Bodnár Tibor osztályvezető urat. 
 
Bodnár Tibor: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2017. júniusi közgyűlési ülésen 
döntött a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulásból történő kiválásáról. A döntést a 
meghatározott időben bejelentette mind a Társulásnak, mind a Társulást alkotó településeknek. 
Ezt követően a települések is hoztak döntéseket, egy kivétellel mindegyikük bejelentette a 
kiválást. Ebből az következik, hogy a Társulás jelenlegi formájában nem tud tovább működni, 
ezért a Társulási Tanács 2017. augusztus 31. napján tartott ülésén döntött a Társulás 
megszüntetéséről, ahol egy megszüntető megállapodás elfogadására került sor. Ez a 
megállapodás akkor realizálódik, ha a Társulást alkotó minden település képviselő-testülete 
elfogadja, és ezt követően a Kincstár részére benyújtásra kerül a megszüntető megállapodás. 
Az előterjesztés kapcsán a Bizottság támogatását kéri. 
 
Dr. Kovács László elnök: Köszöni a tájékoztatást. A napirend felett megnyitja a vitát.  
 
Varga Andrea Klára: Két kérdése van. Az anyagban le van írva konkrétan, hogy más 
szerkezeti struktúrában kívánja ellátni a feladatokat a város. Kérdése, hogy van-e erre elérhető 
koncepció, szakmai egyeztetések zajlanak-e ezzel kapcsolatban és kik azok a szervezetek, akik 
ezeken részt vesznek? Másik kérdése, hogy lehet-e már látni azt, hogy mi lesz ennek a 
következménye a MESZEGYI munkavállalói részére, illetve hány embert érint ez a feladat? 
 
Bodnár Tibor: Az a felvetés, hogy az önkormányzat új struktúrában kívánja ellátni a feladatot, 
az azt jelenti, hogy nem társulási formában. Nem kötelező a társulási forma, ezt a feladatot 
elláthatják az önkormányzatok is. Az, hogy társulásban látta el, arra azért volt szükség, mert az 
akkori jogszabályok alapján kedvezőbb volt az állami pénzügyi támogatás. Az biztos, hogy 
2018. január 1-jétől a MESZEGYI Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
fenntartásába kerül, ezt a Társulási Megállapodás is rögzíti. Az eddig társult települések 
vonatkozásában 2017. szeptember 15-éig megkeresik a településeket, hogy kívánnak-e feladat-
ellátási szerződést kötni a MESZEGYI-vel. Ha mindkét fél számára előnyös lesz a szerződés, 
lehetőség van arra, hogy továbbra is a MESZEGYI lássa el a feladatokat. A munkavállalók 
vonatkozásában elmondja, hogy a feladat-ellátási szerződés kapcsán mutatkozik meg, hogy 
milyen módon alkalmazzák a munkavállalókat. Véleménye szerint, amennyiben a települések 
feladat-ellátási szerződést kötnek, úgy a munkavállalókat a MESZEGYI tovább fogja 
foglalkoztatni. Amennyiben nem, akkor át kell venniük az adott településeknek az érintett 
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feladatokkal együtt a szakembereket. Ezt még konkrétan nem tudja megmondani, a következő 
1-2 hónapban dől el. 
 
Dr. Kovács László elnök: Megállapítja, hogy nincs további hozzászólás, javaslat, így a 
napirend feletti vitát lezárja. Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat 
támogatásáról. 
 

A Bizottság 7 igen, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás 
mellett elfogadásra javasolja az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot a Közgyűlés számára. 

 
 
 
3. napirend: Javaslat a Közgyűlés utólagos tájékoztatására a halaszthatatlan 

önkormányzati ügyekben meghozott polgármesteri döntésekről 
 
Dr. Kovács László elnök: A napirend ismertetésére felkéri Bodnár Tibor osztályvezető urat. 
 
Bodnár Tibor: Mind az önkormányzati törvény, mind az SZMSZ lehetővé teszi azt, hogy a két 
ülés közötti időszakban Polgármester Úr a halaszthatatlan önkormányzati ügyekben döntést 
hozhat, ide nem értve azokat, amelyek a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe 
tartoznak. Polgármester Úr a 2017. júniusi közgyűlést követően 11 ügyben hozott döntést, 
amelyek az előterjesztés határozati javaslatának mellékleteit képezik. Ami az Egészségügyi és 
Szociális Bizottság vonatkozásában releváns információ, hogy Polgármester Úr nyolc olyan 
fogorvosi, iskola-fogorvosi vagy gyermekorvosi feladatellátási-szerződés módosításáról hozott 
döntést, ami a rendelési idő, praxisjog, illetve helyettesítő orvosok kijelöléséről szólt. Kéri a 
Bizottságot, hogy támogassák az előterjesztést. 
 
Dr. Kovács László elnök: Köszöni a tájékoztatást. A napirend felett megnyitja a vitát. 
Megállapítja, hogy nincs hozzászólás, javaslat, így a vitát lezárja. Kéri, hogy szavazzanak az 
előterjesztés szerinti határozati javaslat támogatásáról. 
 

A Bizottság 7 igen, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás 
mellett elfogadásra javasolja az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot a Közgyűlés számára. 

 
Dr. Kovács László elnök: Bejelenti, hogy a zárt ülésre felvett napirend tárgyalása következik, 
ennek megfelelően zárt ülést rendel el. 
 
 

/A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül./ 
 

- A nyílt ülés 13 óra 18 perckor folytatódik. – 
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4. napirend: Egyebek 

 
Dr. Kovács László elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait, hogy az „Egyebek” napirenden belül 
van-e javaslatuk. Megállapítja, hogy nincs, az ülést 13 óra 18 perckor bezárja. 
 

k.m.f. 
  
 
 
 Dr. Kovács László …………………………… 
 elnök jegyzőkönyv-hitelesítő 

 
A jegyzőkönyvet készítette: 

 
 
 

Vanyó Zsanett 
 

A jegyzőkönyv törvényességi véleményezésre bemutatva: 
 
 
 

Dr. Alakszai Zoltán 
jegyző 

 


