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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÖZGYŰLÉSE 

 
819.028-2/2018. 

 
 

Jegyzőkönyv 
 
 
Készült:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2018. március 2. napján 

07.00 órai kezdettel, a Polgármesteri Hivatal Közgyűlési Termében tartott testületi 
üléséről. 

 
Jelen van:  Dr. Kriza Ákos polgármester, Barta Gábor, Bartha György, Deák-Bárdos Mihály, 

Eperjesi Erika, Fodor Zoltán, Gazdusné Pankucsi Katalin, Glatz Katalin, Hollósy 
Endre András, Hubay György, Jakab Péter, Katona Ferenc, Dr. Kovács László, 
Kovácsné Budai Mária, Molnár Péter, Nagy-Korsa Judit, Dr. Nánási-Kocsis Norbert, 
Dr. Nehéz Károly, Novák Józsefné, Révész Péter, Soós Attila, Szécsényi Marianna, Dr. 
Tompa Sándor képviselő és Dr. Kiss János alpolgármester 

 
Távol maradt:  Földesi Norbert képviselő 
 
Később érkezett: Badány Lajos, Pakusza Zoltán, Dr. Simon Gábor és Szilágyi Szabolcs képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Pfliegler Péter alpolgármester 
 

Meghívottak:  a Polgármesteri Hivatal főosztály-, kabinet- és osztályvezetői, a Miskolc 
Holding Zrt. és tagvállalatainak képviselői, a miskolci nemzetiségi 
önkormányzatok elnökei a mellékelt jelenléti ív szerint. 

 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszönti a Közgyűlésen részt vevő képviselőtársait.  
Bejelenti, hogy a Testület 29 tagja közül a jelenléti ív alapján 24 fő van jelen, az ülés 
határozatképes, amelyet megnyit. 
Amikor 2010-ben elkezdték munkájukat, átvették a város vezetését, akkor húztak egy vonalat, 
készítettek egy mérleget. Megnézték, hogy mi az a gazdasági helyzet, ami alátámasztja Miskolc 
eljövendő fejlődését. Nagyon támaszkodni nem lehetett semmire, mivel 2010-ben a város több 
mint 3,5 milliárddal többet költött, mint amennyi bevétele volt. Ha a Kormány nem dob 
mentőövet Miskolcnak, nem vállalja át azt a 35 milliárd forintot, ami felhalmozott adósság volt, 
akkor a város már rég csődbe ment volna. Szerencsére nem ez történt, a Kormány segítette 
Miskolcot, és a város is segített magán. Kicsit Münchausen bárós módon, de stabilizálódott a 
város gazdasága. A kiszámítható gazdaságpolitika, amelyet folytatnak, az ipari parkok kialakítása, 
a munkahelyteremtés folyamata olyan eredményes volt, hogy két év romeltakarítás után, 2012. 
körül elkezdett a város gazdasága fejlődni, elkezdtek nőni az iparűzési bevételek. Nyolc év 
megfeszített munka után elmondhatják, hogy Miskolc egy stabilan fejlődő, gazdaságilag erősödő 
vidéki nagyváros, ahol nemcsak kopogtatnak a befektetők, hanem le is telepednek. A város 
iparűzési adóbevétele, amely fokmérője a helyi gazdaság működésének, közel kétszerese a 2010-
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esnek. Nemcsak az iparűzési adó, nemcsak az ipar indult meg, hanem az idegenforgalmi 
adóbevételek is megduplázódtak az elmúlt években. Az, hogy a következő évek is növekedéssel 
folytatódnak, az abból eredeztethető, hogy csak az elmúlt hónapokban is három nemzetközi 
konszern települt Miskolcra. Az elmúlt három hónap idetelepülő cégeinek az eredménye 800 új 
munkahely, és iparűzési adónövekményt is természetesen várnak ebből, amely a város bevételeit 
erősíti. Tavaly az országos GDP 4% felett növekedett, Miskolc növekedése 7%, tehát közel duplája 
volt az országos átlagnak. Csak autóipari cégeknél 7500-an dolgoznak már Miskolcon és a 12%-
os munkanélküliség már rég 5% alatt van. Éppen ezért az elkövetkezendő évek nagy kihívása a 
szakképzett munkaerő képzése, átképzése lesz, mert szerencsére újabb befektetők keresik a várost, 
ami meghatározza az egész Északkelet-Magyarország gazdasági stabilitását. Egy héttel ezelőtt 
nyolc gazdasági szakújságíróval beszélgettek. Megjegyzi, volt közöttük kormánypárti, ellenzéki és 
független is. Javasolja képviselőtársainak, nézzenek utána, hogy milyen szépen írtak Miskolcról. 
Látszik, hogy egy erősödő, sőt, már egy erős gazdasággal rendelkező városnak a jellemzését írták 
le. Ha a gazdasági szereplők nemcsak Magyarországon, hanem külföldön is olvassák ezeket a 
cikkeket, akkor világos, hogy Észak-Magyarországon egy nagyváros van, amit érdemes keresni, és 
az Miskolc.  
 
Érdemi munkájukat a mai napirend elfogadásával kezdik. 
Nagy-Korsa Judit és dr. Tompa Sándor „Javaslat a miskolci távhődíjak csökkentése 
érdekében megteendő intézkedésekre” címmel önálló képviselői indítványt nyújtottak be. 
Az SZMSZ 20. szakasz (5) bekezdése szerint az önálló képviselői indítvány napirendre tűzéséről a 
napirend megállapítása előtt szavazniuk kell. Kéri, szavazzanak az előterjesztés napirendre 
tűzéséről. 

A Közgyűlés 8 igen, 18 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett a képviselői indítványt az ülés napirendjére 
nem vette fel. 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Jakab Péter képviselő úr két indítványt nyújtott be. Kéri, hogy 
először szavazzanak a „Javaslat állásfoglalás kiadására migránsok Miskolcon történő 
elhelyezésének elutasítására” című előterjesztés napirendre tűzéséről. 
 

A Közgyűlés 7 igen, 20 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett a képviselői indítványt az ülés napirendjére 
nem vette fel. 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, most döntsenek Jakab Péter képviselő úr „Javaslat 
felterjesztési jog gyakorlására a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
módosítása tárgyában a miskolci munkavállalók fizetésemelésének elősegítése 
érdekében” című indítványának napirendre tűzéséről. 

 
A Közgyűlés 9 igen, 18 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett a képviselői indítványt az ülés napirendjére 
nem vette fel. 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az SZMSZ 20. szakasz (5) bekezdése alapján az alábbi 
javaslatokat teszi: 
 
1. sürgősségi napirend - nyílt ülés:  Javaslat a volt Diósgyőri Kórház telephely 

üzemeltetési és hasznosítási jogának Miskolc 
Holding Zrt. részére történő átadáshoz kapcsolódó 
döntések meghozatalára 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről. 

 
A Közgyűlés 19 igen, 1 nem szavazattal, 7 tartózkodás 
mellett a sürgősségi indítványt a nyílt ülés napirendjére 
felvette. 
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2. sürgősségi napirend - nyílt ülés:  Javaslat az Integrált Területfejlesztési Stratégia 
(ITS) módosításának és az Integrált Területi 
Program (ITP) 3. számú módosításának elfogadására 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről. 
 

A Közgyűlés 18 igen, 1 nem szavazattal, 7 tartózkodás 
mellett a sürgősségi indítványt a nyílt ülés napirendjére 
felvette. 

 
3. sürgősségi napirend - zárt ülés:  Javaslat gazdaságszervezéssel kapcsolatos 

együttműködési megállapodás jóváhagyására 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről. 
 

A Közgyűlés 18 igen, 1 nem szavazattal, 8 tartózkodás 
mellett a sürgősségi indítványt a zárt ülés napirendjére 
felvette. 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A tárgyalási sorrend megállapításához első javaslata, hogy 
összevontan vitassák meg az Önkormányzat költségvetésével és vagyongazdálkodásával 
kapcsolatos előterjesztéseket, azaz a meghívó szerinti 1., 2., 3., 4., 5., valamint a sürgősségi 1. 
és 2. napirendeket. Kéri, szavazzanak a javaslatról. 
 

A Közgyűlés 18 igen, 7 nem szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett a javaslatot elfogadta. 
 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Második javaslata, hogy szintén összevontan, nyílt ülésen 
tárgyalják az Önkormányzat humánszolgáltatásával és működésével kapcsolatos 
előterjesztéseket, azaz a meghívó szerinti 6., 7., 8., 9. és 10. napirendeket, majd ezt követően 
zárt ülésre kerüljön sor. Kéri, szavazzanak a javaslatról. 
 

A Közgyűlés 18 igen, 9 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett a javaslatot elfogadta. 

 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, most szavazzanak a napirendi javaslat 
elfogadásáról, figyelemmel a napirendre tűzött sürgősségi előterjesztésekre, valamint a 
tárgyalási sorrend megállapításáról hozott döntésekre. 
 

A Közgyűlés 18 igen, 9 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett az ülés napirendjét – a napirendre felvett 
sürgősségi előterjesztésekre, valamint az elfogadott 
tárgyalási sorrendre figyelemmel – a meghívóban 
foglaltak szerint állapította meg. 

(Az előterjesztések a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
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NYÍLT ÜLÉS: 
 
 
1. Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megállapításáról szóló 
1/2017. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására (IV. negyedéves előirányzat 
módosítás) 

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
 
2. Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapítására, a 
költségvetési rendelet megalkotására és egyéb kapcsolódó döntések meghozatalára 

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
 
3. Javaslat az Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítására a 
2019-2021. évekre 

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
 
4. Javaslat a Miskolc 12720/1 hrsz.-ú, természetben Miskolc, Boldva utcában 
elhelyezkedő „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan értékesítésére 

Előterjesztő: Dr. Kiss János alpolgármester 
 
 
5. Javaslat a vis maior támogatással kapcsolatos döntés meghozatalára 

Előterjesztő: Pfliegler Péter alpolgármester 
 
 
6. Javaslat a 2018. évi belső ellenőrzési terv módosításának megállapítására 

Előterjesztő: Dr. Alakszai Zoltán jegyző 
 
 
7. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere 2018. évi szabadsága 
ütemezésének jóváhagyására 

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
 
8. Javaslat a Közgyűlés utólagos tájékoztatására a halaszthatatlan önkormányzati 
ügyekben meghozott polgármesteri döntésekről 

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
 
9. Javaslat a Miskolci József Úti Óvoda Brunszvik Teréz Tagóvodájának és a 
Miskolci Százszorszép Óvoda Tündérkert Tagóvodájának Sport Óvodává történő 
átszervezésére vonatkozó elvi döntés meghozatalára 

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
 
10. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodákba 
történő beiratkozás időpontjának meghatározására 

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
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Zárt ülés: 
 
11. Javaslat a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak 
megválasztására 

Előterjesztő: Dr. Alakszai Zoltán jegyző, HVI vezető 
 
 
12. Javaslat Miskolc város kitüntető címeinek és díjainak adományozására 

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
 
13. Javaslat fellebbezések elbírálására egyedi szociális hatósági ügyekben 

Előterjesztő: Dr. Kiss János alpolgármester 
 
 
14. Javaslat fellebbezés elbírálására egyedi közterület-használati ügyben 

Előterjesztő: Dr. Kiss János alpolgármester 
 
 
 
SÜRGŐSSÉGRE FELVETT NAPIRENDEK – NYÍLT ÜLÉSRE: 

 
1. Javaslat a volt Diósgyőri Kórház telephely üzemeltetési és hasznosítási jogának 
Miskolc Holding Zrt. részére történő átadáshoz kapcsolódó döntések 
meghozatalára 

 
2. Javaslat az Integrált Területfejlesztési Stratégia (ITS) módosításának és az 
Integrált Területi Program (ITP) 3. számú módosításának elfogadására 
 
 
 
SÜRGŐSSÉGRE FELVETT NAPIRENDEK – ZÁRT ÜLÉSRE: 

 
3. Javaslat gazdaságszervezéssel kapcsolatos együttműködési megállapodás 
jóváhagyására 
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Az elfogadott tárgyalási sorrend szerint az Önkormányzat 
költségvetésével és vagyongazdálkodásával kapcsolatos előterjesztések tárgyalásával 
kezdjük munkánkat. 
 
Meghívó szerinti 1. napirend:  Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 

megállapításáról szóló 1/2017. (II.21.) önkormányzati 
rendelet módosítására (IV. negyedéves előirányzat 
módosítás) 

 
Meghívó szerinti 2. napirend:  Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 

megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására 
és egyéb kapcsolódó döntések meghozatalára 

 
Meghívó szerinti 3. napirend:  Javaslat az Önkormányzat egyes saját bevételei és 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségei várható összegének megállapítására a 
2019-2021. évekre 

 
Meghívó szerinti 4. napirend:  Javaslat a Miskolc 12720/1 hrsz.-ú, természetben 

Miskolc, Boldva utcában elhelyezkedő „beépítetlen 
terület” megnevezésű ingatlan értékesítésére 

 
Meghívó szerinti 5. napirend:  Javaslat a vis maior támogatással kapcsolatos döntés 

meghozatalára 
 

Sürgősségi 1. napirend:  Javaslat a volt Diósgyőri Kórház telephely üzemeltetési 
és hasznosítási jogának Miskolc Holding Zrt. részére 
történő átadáshoz kapcsolódó döntések meghozatalára 

 
Sürgősségi 2. napirend:  Javaslat az Integrált Területi Program (ITP) 3. sz. 

módosításának és az Integrált Területfejlesztési 
Stratégia (ITS) módosításának elfogadására 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A meghívó szerinti 2. napirendhez módosító indítványt 
nyújtott be. 
Kéri az előterjesztéseket véleményező bizottságok álláspontjának ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 

 Jogi és Ügyrendi Bizottság: a meghívó szerinti 1. és 2. napirendi pontokat tárgyalta és 
támogatta az elfogadásukat. 

 Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottság: a meghívó szerinti 1. napirendi 
előterjesztés elfogadását többségében támogatta. A 2. napirendi előterjesztés 
rendeletmegalkotását támogatta, míg a négy határozati javaslat esetében többségében 
támogatólag döntött, ahogy a 3. és 4. napirend kapcsán is. Az 5. napirend elfogadását 
egyhangúlag támogatta. 

 Pénzügyi Bizottság: a meghívó szerinti 1. napirend rendeletmódosításának elfogadását 
többségében támogatta. A 2. napirendi előterjesztés rendeletmegalkotását többségében 
támogatta, míg a négy határozati javaslat esetében támogatólag döntött. A 3. napirend 
elfogadását többségében támogatta. A 4. napirendet előterjesztő hiányában nem tárgyalta. 
Az 5. napirend elfogadását egyhangúlag támogatta. 

 Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság: az 1. napirend 
elfogadását támogatta, ahogy a 2. napirend rendeletét és határozatainak elfogadását is, 
valamint a 3. napirendi előterjesztést. 

 Rendészeti Bizottság: a meghívó szerinti 1. napirend elfogadását támogatta, a 2. 
napirend rendeletének megalkotását és négy határozati javaslatát támogatta.  
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 Egészségügyi és Szociális Bizottság: a meghívó szerinti 1. napirend elfogadását 
támogatta, a 2. napirend rendeletének megalkotását és négy határozati javaslatát, 
valamint a 3. napirendet szintén támogatta.  

Dr. Kriza Ákos polgármester: A napirend felett megnyitja a vitát. Hozzászólásra jelentkező 
képviselőknek adja meg a szót. 

 
/Az előterjesztéshez kapcsolódó informatív adatok kerülnek kivetítésre./ 

 
A vitában hozzászólók: 
 
Soós Attila: Amióta a Fidesz-KDNP Pártszövetség kapott bizalmat ennek a városnak a vezetésére, 
sokadik költségvetésüket tárgyalják és örömmel mondhatják el, hogy messzire kerültek attól a 
költségvetéstől, amelyet 2010-ben örököltek. 2011-ben pedig válságmenedzselést kellett vele 
folytatniuk. Elmondhatják a 2018-as költségvetéstől, hogy nagyon messze van ez már a 
„segélykultúrától”, a „munkakultúra” kora kezdődött el. Ez a költségvetés mindenkit szolgál, 
szándékaik szerint hatékonyan, akik ebben a városban élnek, dolgoznak, dolgoztak vagy 
rászorulnak. Ahogy Polgármester Úr évértékelő beszédében mondta, illetve a hívószavakat 
meghirdette, itt is elmondhatják, hogy stabilitás van a fejlesztésekben, kiszámíthatóság van a 
hétköznapokban a működésben, és biztonság van, nemcsak az utcákon, hanem egzisztenciálisan 
is, egyre több család életében, azok körében, akik Miskolcon élnek vagy dolgoznak. Azt gondolja, 
hogy sokszor fogják hallani mindazon fejlesztéseket, amelyek újonnan megvalósulnak meg a 
városban. Láthatják a miskolciak, hogy amit annak idején – 2010-ben és 2014-ben – ígértek, és 
amiért számon kérhetőek is, ezek a feladatok – Kriza polgármester úr városvezetése alatt - 
folyamatosan megvalósulnak, illetve az igények figyelembe vételével egyre újabb fejlesztések 
jönnek. Tovább folytatódik a Diósgyőri Várnak az építése, újabb forrásokat biztosítanak a 
nyomortelepek végleges megszüntetésére a városban. Kitérhetnek képviselőtársai azonban a 
Kemény Dénes Uszoda bővítésére, a Selyemréti Strand bővítésére, újabb sikeres csapatsportág, a 
vízilabda okán további támogatás nyújtására, révbe érhet végre a Leánykollégium helyzete és a 
város egy újabb értékes és értéket termelő épülettel gazdagodhat, beszélhetnek arról, hogy a volt 
a vendéglátóipari iskola épületéből művészeti iskola kerül kialakításra. Emellett nem csekély 
összegben növelik a működési kiadásokat is, köszönhetően annak, hogy a város bevételei 
folyamatosan gyarapodnak. Az iparűzési adó immár a 10 milliárd forint környékén jár, a 
turisztikai adóbevétel is további 10 milliókkal növekedett, és már nagyságrendileg sincs 
köszönőviszonyban az évekkel ezelőttivel. Elmondható, hogy olyan emblematikus intézményei a 
városnak, mint a Szimfonikus Zenekar vagy a Színház további 10 milliós nagyságrendben kapnak 
további pénzeket. A turisztikai feladatokat ellátó MIDMAR, illetve általában a turisztika-
marketing is további pénzekkel gyarapszik. A kisebb jelentőségű dolgokról sem szabad 
megfeledkezni, hogy több 10 millió forinttal gyarapítják a szünidei étkeztetés kasszáját is, hogy a 
rászoruló gyerekek tisztességes és normális ellátásban részesüljenek. Olyan sportágakban is 
erősödnek, mint a komoly gyökerekkel rendelkező vívás.  
Tisztában van azzal, hogy felszólalása csapongó, de öt percben nem lehet összefoglalni mindazt az 
értéket és tartalmat, amit egy költségvetés tartalmaz. Úgy gondolja, látható a miskolciak számára, 
hogy milyen érték fejlődik és teremtődik a városban annak köszönhetően, hogy a befektetők, az 
itt élők és itt dolgozók ennek a városnak bizalmat szavaztak, itt élnek és ide termelnek értéket. 
Nem szabad megfeledkezni azokról sem, akik itt dolgoztak és építették a várost a jelenkornak, ők 
az úgynevezett „salkaházisok”, a miskolci nyugdíjasok, akiknél továbbra is marad a büdzsé, a 
gazdag tartalmú szórakoztató programok. Marad mindez annak ellenére is, hogy egyesek továbbra 
is úgy gondolják, hogy az ő munkájuk és a mindennapjaik nem érnek annyit.  
Jobbikos képviselőtársának jelzi, amíg nem kér bocsánatot a nyugdíjasoktól, addig a Fidesz-
KDNP Frakció tagjai továbbra is kivonulnak a minden tartalmat és lényeget nélkülöző 
felszólalásai alatt.  
 
Hubay György: Úgy gondolja, hogy egy költségvetési vitában nem kerülhető el az a tény, hogy 
honnan indultak, hol tartanak, illetve hová érkeznek. Az előtte szóló képviselőtársa jelezte, de nem 
lehet szó nélkül elmenni amellett, hogy ne említsék meg azt a bizonyos tehertételt, azt a 35 milliárd 
forintot. Nem stílusa a visszafelé mutogatás, de a tények makacs dolgok. A tegnapi nap folyamán 
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volt szerencséje Miniszterelnök Úrral találkozni Polgármester Úr jelenlétében, ahol megbeszélték, 
hogy hogyan áll a város, milyen fejlesztések várhatók. A beszélgetés folyamán előkerült ez a szám 
– amelyet nem ők vetettek fel – Miniszterelnök Úr kérdezte, hogy mekkora összeggel segítették 
Miskolcot. Párthovatartozástól függetlenül fontos tudnia a miskolciaknak és a politikusoknak is, 
hogy a város ezzel jól járt. Olyan terhet vett le a miskolci városvezetés válláról a kormányzat, 
amelyet talán még ma is cipelnének. Ez jó hír a miskolciaknak is, mert tapasztalhatják, hogy az 
elmúlt 7 évben hová jutott a város. Mégegyszer hangsúlyozza, 35 milliárd forintos tehertől – amely 
lekerült a város válláról – szabadították meg Miskolcot. A Fidesz-KDNP városvezetés nem azt az 
utat választotta Miskolc gazdaságának a konszolidálása során, hogy megvonták volna a 
támogatást a kultúrától, a sporttól, a városfejlesztésektől, netán a közbiztonság anyagi és személyi 
feltételeinek a megteremtésétől, és így hozták volna egyensúlyba a város gazdálkodását. 
Hangsúlyozza, nem ezt az utat választották. Inkább megteremtették a lehetőséget a város 
gazdasági fejlődésének. Ma már stabil a város gazdálkodása, az adóbevételek évről évre nőnek, és 
nemcsak a város működésének feltételeit tudják biztosítani, hanem a tervezett fejlesztésekhez 
szükséges források is a rendelkezésre állnak. Miskolc gazdaságának növekedési üteme jócskán 
meghaladja az országos átlagot. Az iparűzési adóbevételek négy év alatt több mint 25%-kal nőttek, 
az idegenforgalmi adóbevételek pedig 2013-hoz képest majdnem megduplázódtak. A tervezett 
működési költségvetési bevételek összege 33 milliárd 688 millió forint, 6,2 milliárd forinttal 
magasabb a 2017. évitől. Nem véletlenül mondják azt büszkén, hogy a 2018. évi miskolci 
költségvetés a beruházások költségvetése lesz. A beruházásokra több mint 7 milliárd forintot 
költhetnek 2018-ban. 
 
Molnár Péter: A költségvetési vita mindig az egyik legnagyobb vitát kiváltó napirend szokott 
lenni, mind a települési önkormányzatok, mind az Országgyűlés esetében. A költségvetés 
meglátása szerint egy látkép arról, hogy egy város hol is áll, a költségvetésben mire is fordít, a 
költségvetésében mi az, amit vagy amiket prioritásként meghatároz maga előtt. Egyetért előtte 
felszólaló képviselőtársaival, ilyenkor egy-két mondat erejéig arról is szólni kell, hogy honnan 
jöttek. Már 2010. előtt is tagja volt a Képviselő-testületnek, minden évben hitelfelvételről döntött 
a Testület, voltak olyan esztendők – a szocialista városvezetés ideje alatt – ,amikor működési hitelt 
is fel kellett venni ahhoz, hogy működjön a város, és minden évben a közüzemi díjak emeléséről 
döntött az akkori városvezetés. 2010. után pár évig a romeltakarítással kellett foglalkozni a már 
Dr. Kriza Ákos polgármester úr által irányított önkormányzatnak. Egyértelmű gazdaságpolitika 
mentén addig nyújtózkodtak, ameddig a takarójuk ért, így sikerült rendbe tenni Miskolc 
költségvetését. Nem megkerülhető, hogy egy nagyon jelentős kormányzati injekciót is kaptak, így 
tudták a körülbelül 35 milliárd forintra tehető hiteleket eltüntetni. Elérkeztek arra a pontra, hogy 
egyensúlyi költségvetése van a városnak, évről évre beruházások erősítik Miskolcot, egyre 
mutatják a város erejét. Azt látják az elmúlt években és a mostani tervben is, hogy a 
közintézmények megújulnak. Lassan minden orvosi rendelő megújul, ahogy a bölcsődék, óvodák 
is. Belvárosi képviselőként nagyon büszke arra, hogy a Vörösmarty városrészen gyakorlatilag 
minden közintézmény megújult. Egy óvoda maradt ki a sorból, a Belvárosi Óvoda, de ez az idén 
kerül sorra. Az idei költségvetés egyértelműen a beruházások költségvetése. Az a tény, hogy az 
adóbevételek minden tekintetben növekednek, az megkérdőjelezhetetlenül azt mutatja, hogy a 
város jó pályán áll. 
 
Hubay György: Előző felszólalása végén a turisztikai fejlesztésekről beszélt. Van két olyan fontos 
terület, amiben elég tevőlegesen részt vesz, és úgy gondolja, hogy elég tisztességes munkát végez, 
illetve végeztek a munkatársaival. A Salkaházi Programról van szó. Jut erőforrás a Salkazási Sára 
Program közösségfejlesztő programjainak a színesítésére és az állandó kiadásaira, így a már 
megszokott, a miskolci nyugdíjasoknak járó 10 ezer forintos juttatásra is. Megnyugvással 
konstatálta, hogy a Kriza polgármester úrral közösen irányított Miskolci Közbiztonsági 
Programjuk anyagi és személyi feltételei is biztosítva lesznek 2018-ban. Ezen felül a biztonsági 
kamerarendszer nagyszabású fejlesztésével azt mondhatják, az évben új szakasz veszi kezdetét a 
Közbiztonsági Program hét éves történetében. Az idén természetesen tovább folytatják a 
közterület-felügyelők és rendőrökből álló párosok járőrözését, a Miskolci Önkormányzati 
Rendészet kiadásaira pedig továbbra is jelentős összeg áll rendelkezésre. Kijelenti, hogy Miskolc 
gazdasága stabil és növekedési pályára állt. Büszkén jelenthetik ki, hogy Miskolc erős és 
biztonságos település.  
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Dr. Kovács László: Elsősorban a volt Diósgyőri Kórház telephely üzemeltetési és hasznosítási 
jogának Miskolc Holding Zrt. részére történő átadásához kapcsolódó napirendhez kíván 
hozzászólni. Habár úgy tűnik, hogy ez egy technikai jellegű előterjesztés, tudni kell, hogy e mögött 
sokkal több van. Elsősorban arról szól, hogy mióta a Diósgyőri Kórház telephelye a fekvőbeteg 
ellátás vonatkozásában nagyrészt kiürült és átkerültek a funkciók az összevont Megyei Kórházba, 
azóta olyan kapacitások ürültek ki, amelynek a tartalommal történő feltöltése égető szükségként 
jelentkezett. Annak az intézménynek az elhelyezése, amely 1970. óta működik Miskolcon, az Őszi 
Napsugár Otthon bővítése az idő előrehaladtával egyre inkább látszott. A szociális szféra 
átalakulása, a társadalom mobilitása olyan arányokat öltött, hogy hosszútávon arra lehet 
számítani, hogy az elkövetkezendő néhány 10 évben ez az igény fokozódni fog, és a tartós vagy 
állandó bentlakásos intézmények fejlesztésre szorulnak. Körülbelül 580-600 közötti férőhelye 
van az Őszi Napsugár Otthonnak négy telephelyen /Szentpéteri kapuban, Aranykor Idősek 
Otthonában, az Idősek házában és az Ezüsthíd Otthonban/. Azzal, hogy a Szent Hedvig Otthon 
idén tavasszal átadásra kerül, ez újabb 75 férőhellyel bővül. Ráadásul ez az épület – a tervek 
szerint – Magyarország egyik legmodernebb ilyen típusú épülete lesz, amelyik minden ilyen 
típusú XXI. századi igényt kielégít. Úgy gondolja, hogy ez nagyon fontos dolog. Amikor arról 
beszélnek, hogy Miskolc szociális fekvőbeteg ellátásában és járóbeteg ellátásában két nagy 
zászlóshajójuk van, a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény, 
másrészt az Őszi Napsugár Otthon, akkor arról a kellemetlen tényről is be kell számolni, hogy 
Miskolcon van egy párt, a Jobbik, amelyik valami miatt olthatatlan vágyat érez aziránt, hogy 
ezeket a szociális intézményeket megtámadja. Az előző ciklusban a MESZEGYI-től érkeztek 
jelzések, hogy vegzálják őket a jobbikos képviselők. Ennek a ciklusnak az első időszakában a 
Jobbik bizonyos képviselői – a miskolci frakcióvezetője és az országos sajtószóvivője – olyan 
negatív jelzőkkel illette az ellátás színvonalát és az ott dolgozókat is, amely miatt ezek az emberek 
segélykiáltásait meghallva feljelentést történt. Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az elmúlt héten a 
Bíróság ítéletet is hozott, amely arra kötelezi a Jobbik miskolci frakcióvezetőjét és országos 
sajtószóvivőjét, hogy nyilvánosan kell bocsánatot kérnie, valamint 100 ezer forint sérelemdíjra is 
kötelezte. A problémát nemcsak abban látják, hogy megsértettek valakiket, hanem abban, hogy 
olyan személyeket sértettek meg a MESZEGYI után, a nyugdíjasok után, akik ezeket a 
nyugdíjasokat ellátják. Tájékoztatni kívánja Miskolc közvéleményét, hogy a Fidesz és KDNP 
Frakció továbbra is elkötelezett abban, hogy támogassa a szociális intézményben dolgozókat.  
Ezt az alkalmat is megragadja arra, hogy Frakciójuk nevében gratuláljon Blachné Papp 
Eleonórának, aki az elmúlt héten minisztériumi kitüntetést kapott, Pro Sanitate díjat. Mégegyszer 
gratulációját fejezi ki Intézményvezető Asszonynak, valamint további sok sikert kíván. Egyet 
bizton állíthat, hogy a Fidesz-KDNP Frakció képviselőire számíthatnak, ha bármilyen támadás éri 
őket, ott lesznek az intézmény és a dolgozók mellett.  
 
Glatz Katalin: Az 1. napirendhez kíván hozzászólni az óvoda- és bölcsődefejlesztésekkel 
kapcsolatban. Az óvodák és bölcsődék energetikai korszerűsítése 2014-ig nyúlik vissza, az I. 
ütemben is már számos intézmény megújult: a Brunszvik Teréz Óvoda, a Bársony János Óvoda, 
az Avastetői vagy a Középszer Óvoda. Az elmúlt évben adták át a Tündérkert Óvodát és a Katica 
Bölcsődét az infrastrukturális fejlesztést követően. A 2017. évi költségvetés IV. negyedéves 
korrekciójában ráépítésre kerültek és önálló tételsoron szerepelnek azok a TOP-os támogatások, 
amelyek már jóváhagyott támogatási szerződésekkel bírnak. Az óvoda- és bölcsődekorszerűsítés 
II. és III. ütemében további intézmények újulnak meg, mintegy 3 milliárd forint értékben. A II. és 
III. ütemben sor kerül a Százszorszép, a Leszich úti, a Belvárosi, a Diósgyőri és a Mesevár Óvodák 
energetikai korszerűsítésére, valamint a Bulgárföldi, a Kassai úti, a Szeder úti, a Stadion 
Sportóvoda infrastrukturális fejlesztésére is. A Szeder úti és a Stadion Sportóvodában férőhely 
bővítés is várható. Jelenleg a tervezési, engedélyeztetési és közmű-egyeztetési eljárások zajlanak. 
2018-2019. években a megújuló intézmények korszerű, barátságos és esztétikus környezettel 
várják az óvodás korosztályt. Az óvodák működésére a 2018-as költségvetésben 3 milliárd 466 
millió forint áll rendelkezésre, ami 483 millió forinttal több, mint az előző évben volt. Ez 
tartalmazza azokat a bértámogatásokat is, amiket az óvodapedagógusok, a dajkák és a pedagógiai 
asszisztensek kapnak, ez közel 86 millió forintot tesz ki. Ezen felül fedezetet biztosít az 
óvodapedagógusok minősítéséből eredő bérkülönbségekre 23 millió forint értékben. Több jut az 
óvodák dologi működésére is, mintegy 5,4 millió forinttal. 
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Bartha György: Két dolgot szeretne kérdezni. Kovács képviselő úr már említette a Diósgyőri 
Kórházat. Nem tudja, hogy jól értette-e, a kórházi funkció ezáltal megszűnik, és az idősellátás veszi 
át a szerepét a kórház mostani telephelyén? Ha rosszul értette, örülne, ha ezt még egyszer 
megismételnék. 
Másik kérdése, a költségvetés sport sorára vonatkozik, amin van egy nagy növekmény a 
sportegyesületi támogatásban, 38-ról 81 millióra emelkedik, de nincs részletezve, hogy mely 
sportegyesületek kapják ezt meg, ezt meg lehet-e tudni. Kérdése továbbá, hogy ki dönti el ezt az 
elosztást, aki ebben kompetens, illetve miért nem lehet ez az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan 
kiírni, miért kell titokban tartani? 
 

- A FIDESZ-KDNP Frakció jelenlévő tagjai elhagyják az üléstermet. - 
 
Jakab Péter: Szégyen! Szégyen, hogy Miskolcnak olyan vezetése van, aki szemrebbenés nélkül 
leszavazza a saját polgárainak a fizetésemelését, mint ahogy azt ma megtették. A Jobbik olyan 
javaslatot tett le az asztalra, ami még véletlenül sem a város, hanem a központi költségvetés 
terheire valósult volna meg, vagyis a miskolci büdzsét nem terhelte volna egyetlen forinttal sem. 
Polgármester Úr és a kormánypárti képviselők azt állítják a 2018. évi költségvetési tervezetben, 
hogy Miskolc egy versenyképes város. Szeretné őket felvilágosítani, hogy a versenyképesség nem 
ott kezdődik, hogy Orbán Viktor családi cége, az Elios Miskolcon is méregdrágán kicseréli a 
lámpákat LED-esre. Ez maximum a korrupcióban jelent versenyképességet, de erre ne legyenek 
büszkék. Az igazi versenyképesség ott kezdődik, ahol a miskolciak meg tudnak élni a fizetésükből, 
ahol a miskolciaknak nem népkonyhákra kell járni ebédelni, hanem talán néha még egy éttermet 
is megengedhetnek maguknak, ahol a Bosch dolgozóknak nem kell sztrájkolni minimális 
béremelésért, ahol a Miskolci Közlekedési Vállalat munkavállalóinak nem kell hónapokon át 
tárgyalni 10% fizetésemelésért. A versenyképesség ott kezdődik, ahol a miskolciak nem 
Szlovákiába járnak dolgozni, mert már ott is magasabbak a bérek, az ukránok meg nem Miskolcra, 
mert ezekért a rabszolgabérekért lassan már csak nekik éri meg. Az igazi versenyképesség ott 
kezdődik, hogy a miskolciakat megfizetik a saját városukban. Erre mondtak most nemet 
szemrebbenés nélkül, a miskolciak fizetésemelésére. Hamarosan azonban fordul a kocka. Ma még 
a Fidesz szavazta le a miskolciakat, április 8-án a miskolciak fogják leszavazni a Fideszt, és ez így 
lesz igazságos.  
 

- A FIDESZ-KDNP Frakció tagjai visszatérnek az ülésterembe. - 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Egy dolognak örültek volna, ha Képviselő Úr egyszer az 
életében dolgozott volna, akkor úgy hiszi, hogy jogosan léphetne fel bárkinek a bér és-
fizetésemeléséért, de aki életében nem dolgozott, nem érti, hogy milyen jogon követel bármit is 
bárkitől. 
 
Pakusza Zoltán: A költségvetéshez szeretne hozzászólni, de megdöbbenve hallgatta 
Polgármester Úr szavait. Úgy véli, egy polgármesterhez méltatlan, hogy olyat állít, amiről ő maga 
is tudja, hogy nem igaz. Mi az, hogy Jakab Péter úr soha nem dolgozott? Elképesztő, és méltatlan 
egy polgármesterhez. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri Képviselő Urat, hogy a napirendi témáról szóljon a 
felszólalása. 
 
Pakusza Zoltán: Pont akkor vette el a szót tőle Polgármester Úr, amikor a költségvetésről 
kezdett volna el beszélni. 
Úgy véli, hogy egy város gazdasági erejét, mint egy lakmuszpapír, pontosan jól jellemzi az, hogy 
milyen abban a városban az ingatlanok árai és milyen árban vannak az albérletek. Egy olyan város, 
amely gazdaságilag stabil, amely gazdaságilag fejlődik, ott az emberek szeretnek élni, a lakosok 
száma gyarapszik, nem vándorolnak el. Ha gyarapszik az emberek száma, akkor nőnek az 
ingatlanok árai, felmennek az ingatlan- és albérletárak. Az előtte szólók próbáltak országos 
kitekintésben gondolkodni. Elmondja, hogy néhány hete jelent meg egy helyi hírportálon az a cikk, 
amelyben leírták, hogy Miskolcon az albérletárak országos szinten az utolsó előtti helyen állnak. 
Egyetlen egy várost előz meg Miskolc, Salgótarjánt, Nógrád Megyében. Úgy véli, ez pontosan 
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mutatja, hogy hol tart Miskolc gazdasági ereje országos szinten. Nem kell más, meg kell nézni az 
ingatlanárakat és az albérletárakat, és pontosan lehet tudni, hogyha valaki egy életen át dolgozik 
Miskolcon, ha valaki egy élet munkájával egy házat fel tud építeni, akkor az mennyit fog érni. Ezt 
pontosan mutatja. Ez mutatja Miskolc város gazdasági erejét.  
A költségvetés kapcsán azt hiányolja, hogy bizonyos tételek nincsenek kibontva. Van benne olyan 
rész, hogy utak, járdák, hidak felújítására fognak „x” tízmillió forintokat elkölteni, de nem derül 
ki, hogy mely utak, hidak, járdák, mely választókörzetben vannak ezek. Kérdése, hogy meg lehet-
e ezeket tudni. Bizottsági ülésen erre rákérdezett. Polgári Mátyás úr azt mondta, hogy megkapja 
ennek a részletes listáját. Tudni szeretné, mint a 17. választókörzet önkormányzati képviselője, 
hogy választókörzetében valósul-e meg ilyen. Mint minden képviselő, ő is minden évben leadja a 
következő évre vonatkozó fejlesztési terveit. Polgármester Úr sajnos évek óta nem hajlandó erről 
tárgyalni. Csak a költségvetésből próbálnak következtetni arra, hogy mi kerül be a költségvetésbe 
ezekből a tervekből, de sajnos így még nem derült ki. Kérdése tehát, hogy ezt részletesen meg 
lehet-e tudni. Molnár Péter képviselőtársa mondta, hogy orvosi rendelők újulnak meg. Lejárt a 
felszólalási időkerete, így később folytatja. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A közgyűlési munka az arról szól, hogy ezeket a javaslatokat 
áttárgyalják. Pakusza képviselő úr még módosító indítványt sem tett a költségvetéshez. Nem 
leveleket kell írogatni, hanem a Közgyűlésre felkészülten kell jönni és vitatkozni kell arról, hogy 
mi újuljon meg és mi ne, mire allokáljanak forrásokat. Úgy gondolja, hogy ez a munka, a 
Képviselő-testület előtt kell, hogy folyjon. Ebben Képviselő Úr csak a kritikájával vesz részt, 
semmiféle javaslatot nem nagyon hallottak tőle.  
 
Deák-Bárdos Mihály: A 2018. évi költségvetéshez kíván hozzászólni. Ahogy előtte is elhangzott, 
ez az idei év költségvetése a beruházások költségvetése. Az idén a tervek szerint egy újabb 
nagyszabású sportinfrastruktúra fejlesztés veszi kezdetét, amelynek előkészületi munkálataihoz a 
beruházás előirányzataiból biztosít forrást az Önkormányzat. A Kemény Dénes Uszoda bővítése 
nemzetközi mérkőzések lebonyolítására alkalmas, 33 méteres medencetér kialakítása, beléptető 
rendszer kiépítése, 800 és 1000 fős nézőtér, a hozzátartozó vendég- és VIP szektor, parkoló és a 
befogadó létszámhoz kapcsolódó helyiségek létrehozása szerepel a tervekben. Azért van erre 
szükség, mert a miskolci úszó és vízilabda sport fejlődése, valamint a Miskolc Városi Sportiskola 
és a Miskolci Vízilabda Club versenyzői, és az úszást kedvelő nagyközönség növekvő létszáma 
indokolja az uszoda bővítését. Az egyik ok az, hogy a sportolói létszámhoz képest kevés a vízterület, 
a másik, hogy alacsony a lelátó befogadóképessége. A beruházás az MVLC sportfejlesztési 
programja keretében 70% társasági adóból és 30% önerőből valósul meg. A miskolci úszó- és 
vízilabdasport továbbfejlődése érdekében kéri, támogassák ezen beruházási terveket.  
 
Novák Józsefné: A 2018. évi költségvetés a beruházások költségvetése lesz, hiszen láthatják, 
hogy mennyi beruházás fog elkészülni. A stabil gazdálkodásnak köszönhetően ez évben is 
rendelkezésre áll 12 millió forint körzetenként, amely a fejlesztési alaplehetőséget biztosítja és a 
továbbfejlesztésre, korszerűsítésre ad alapot. Ezt minden ellenzéki egyéni képviselőnek is 
lehetőség. A költségvetés nagyon fontos az ellenzék számára is. Ha azt bírálják, önmagukat is 
bírálják, pedig büszkék lehetnek rá. Körzetében 2017-ben megvalósult eredmények, amelyekre 
büszkék lehetnek, többek között szól az elfeledett településről. Tovább halad a játszóterek 
fejlesztése, az Aranykor Idősek Otthonában támogatta a liftfelújítást 1 millió forinttal. Nagyon sok 
helyen kérték a parkolók kialakítását, amit 3.162.000 forintért valósult meg. Választókörzetében 
két utca is megújult, a Lorántffy és a Kuruc utca, valamint a Szinva híd is. 2017. évben TOP keretén 
belül elkészült a Nagy Lajos Király Általános Iskola multifunkcionális pályája is. Minderre 
büszkék lehetnek, de a városon végig sétálnak, ott is lehet látni a fejlődést minden egyes körzetben 
érezni lehet, hogy ez a stabilitás éve. 2018. évben egy régi álom teljesülhet, okos zebra lesz a 
Könyves Kálmán Általános Iskolánál, hiszen a gyermekek védelme elsődleges.  
 
Dr. Simon Gábor: A 2017. és a 2018. évi költségvetés összevont tárgyalásakor Soós Attila 
frakcióvezető történelmi léptékbe próbálta beilleszteni a költségvetést, amellyel egyetért, hiszen 
nyilván folyamatokról van szó. Ennek a történelmi, ciklusokon átívelő léptéknek úgy gondolja, 
hogy két alapvető sajátossága van. A városvezetés az elmúlt 8 évben a költségvetésben két alapvető 
csatát próbáltak megvívni. Az egyik az egyensúly csatája a költségvetés tekintetében. 
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Számtalanszor elmondták, hogy csak olyan költségvetést tudnak csak elképzelni, ahol a bevételek 
és kiadások egyensúlyban vannak. 2017. évi zárszámadás, ami ott van minden képviselő előtt, az 
1. napirendi pont azt mondja, hogy a város bevétele 2017-ben 71 milliárd, kiadása 89 milliárd 
forint, közte van 18 milliárd forint hiány. 2018. évben – amit most terveznek – a város bevétele 
37,7 milliárd, kiadása 39,2 milliárd, közte van 1,5 milliárd forint hiány. Ebből egyértelműen 
megállapíthatják, hogy amire a vezetés olyan büszke, hogy az egyensúly csatáját megnyerték, az 
nem igaz, ezt a csatát csúnyán elvesztették. Másik ilyen csata, a hitelcsata. Azzal kezdték a ciklust, 
hogy a Kormány átvállalta a város hiteleit, azt mondták. Soós Attila minden költségvetési vitában 
azt mondja, hogy rosszul látja az ellenzék a helyzetet, nincs a költségvetésben semmi probléma, 
nincs hitelfelvétel, a vezetés nagyszerűen gazdálkodik. Arra kéri képviselőtársait, hogy a 3. 
napirendi pontot vegyék elő, az utolsó oldalon van egy szép táblázat. Hogyha a városnak nincs 
hitele és vissza lett fizetve, akkor meg szeretné kérdezni, hogy 2018. évben miért akarnak 540 
millió hitelt visszafizetni, 2019-ben 715 milliót, 2020-ban 741 millió forintot, 2021-ben pedig 750 
millió forintot. Ebből megállapíthatják, hogy a vezetés a második nagy csatáját, a hitelcsatát is 
elveszítette. Ebből a két csatából látszik, hogy amiről a kormánypárt beszél, az szimplán marketing. 
Ki van vetítve, minden képviselő láthatja, hogy a miskolciak több adót fizetnek be a város 
kasszájába, milliárdokkal több pénz jön be a város kasszájába, mint korábban, ami örvendetes 
folyamat. Az a kérdés, hogy ezek a milliárdok hol vannak, ezek az évről évre bejövő milliárdok hol 
hasznosulnak, merthogy a fejlesztésekben nem hasznosulnak, az egészen biztos. A vezetés a város 
költségvetéséből egy rozsdás szöget nem tud az ajtófélfába beütni, mert ami történik ebben a 
városban, az mind uniós forrásból valósul meg. A kérdés tulajdonképpen az, hogy ezeket a 
milliárdokat hova élik fel. Látnak persze a költségvetésben rész dolgokat, hogy tavaly odaadtak a 
MIKOM-nak 300 millió forinttal többet, idén is ennyit terveznek. Ezt nagyszerű dolognak nevezi, 
mert a MIKOM ebből kiad egy újságot. Hubay képviselő úr a mostani hétvégi lapszámban is csak 
hatszor szerepelt, fotóval. Sajnálja, hogy a cég nem tudta minden oldalon megmutatni. Szeretné 
biztatni, hogy több munkát kell végezni, a 12 oldal minden oldalán ott kell lenni, a hat, az szerinte 
kevés. Ha tényleg milliárdok jönnek be a város kasszájába, akkor fontos lenne néhány célkitűzést 
közösen meghatározni, és néhány célkitűzésnek ki kellene világlani. Az egyik ilyen célkitűzés, hogy 
hogyan maradnak itt a fiatalok, saját forrásokból mit lehet tenni. Fel kívánja idézni, a vezetés által 
leszavazott programjukat, ez a Családbarát Miskolcért Program, aminek egy fontos része lehet és 
komoly támogatásokat is lehetne szerezni, egy bérlakás építési program. Kérdése, hogy miért nem 
építenek Miskolcon bérlakásokat. Fontos lenne szerinte, hogy lerongyolódott utak megújuljanak, 
hogy a környezetvédelemre valamit lehessen szánni. Említi a levegőminőségét, folyamatosak a 
szmogok, illetve folyamatosak a szélsőséges időjárás okozta problémák. Sokkal jobb lenne, ha a 
város ebben előre tudna gondolkodni, hiszen ezek a folyamatok, a szélsőséges és egyre 
szélsőségesebbé váló időjárás okozta károk részben előre láthatók. Ezeknek kellene például 
kiviláglani.  
 
Pakusza Zoltán: Farizeus az a magatartás, amit Polgármester Úr az előbb állított. Csak az elmúlt 
két évben 14 módosító javaslatát szavazta le a kormánypárt, többek között Polgármester Úr. 
Hangsúlyozza, 14-et. Egyébként Polgármester Úrék pátjához tartozik Cser-Palkovics András, 
Székesfehérvár polgármestere, aki tartott a képviselőknek költségvetési egyezető tárgyalásokat. 
És nemcsak a képviselőknek, a lakókat is fogadta Székesfehérváron. Ezt Kriza polgármester úrnak 
leírta egy levélben, hogy ennek mintájára lehetne ezt Miskolcon is megvalósítani. Tényleg nem 
érti, hogy miért lesz ebből politikai vita, miért nem tudják ezt megvalósítani, miért félnek ettől. A 
képviselő - teljesen mindegy, hogy milyen színekben -, javaslatot tesz le az abban a választókörben 
élőkkel egyeztetve, az ott élők javaslatait teszi le az asztalra, és ezt meg szeretné vitatni a 
városvezetéssel. Ez miért jelent ekkora problémát ebben a városban? Komolyan nem érti, hogy 
miért megy át ez városmarketingbe. Még egyszer hangsúlyozza, 14 módosító javaslatát szavazták 
le az elmúlt két évben. 
Molnár Péter képviselőtársa mondta, hogy megújulnak az orvosi rendelők. Elmondja, hogy a 
tavalyi évben több orvosi rendelőnek a felújítási költségét év végén visszavonták. Akkor 
megkérdezte a Közgyűlésben, hogy miért történt meg, hova lettek ezek a pénzek átcsoportosítva, 
a későbbiekben fogják-e ezt pótolni, illetve van-e olyan terv, hogy összevonják például a perecesi 
orvosi rendelőt a leendő dél-kiliánival. Akkor nem kapott választ, de azóta küldött hivatalos levelet 
az ügyben, arra sem kapott még választ. Szeretne választ kapni kérdésére. 
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Képviselő Úr most bizonyította, hogy itt vitatkoznak arról a 
kérdésről, amit felvetett. Mi ez, ha nem vita a Közgyűlésben? A Közgyűlésben publikusan, nyíltan 
kell a vitákat lefolytatni, nem összezárva egy zárt szobában, és ott vitatkozni a történetekről. A 
Közgyűlés a helye a vitáknak, és vitatkoznak is. 
 
Katona Ferenc: Kéri a Jobbik Frakcióvezetőjét, Jakab Péter képviselőtársát, hogy ne riogassa a 
selyemrétieket migránsok elhelyezésével. Nem tudja, hogy melyik barkácsműhelyben készülnek 
ezek a valótlanságot állító hírek. Ebből is látszik, hogy ami negatív a közösségnek, az pozitív a 
Jobbiknak. Kéri, ne tegye, mert nemcsak szánalmas, hanem káros is. A költségvetési vitában a 
Selyemrét kapcsán kért szót. A strand a városrész emblematikus szolgáltatója. Emlékezhetnek a 
2010-es évekre, amikor rozsdásodó tábla jelezte, hogy ott épül a családi fürdő. Igaz, várni kellett 
néhány évet, amíg rendbe tették a pályázati gondokat, de azóta mindenki örömére működik a 
strandfürdő. Most újabb bővítés és fejlesztés előtt állnak. A mellette lévő ingatlan megvásárlásával 
33 méteres sportmedence épül, és a meglévő 50 méteres úszómedence is megújul. Remélhetőleg 
ez évben utoljára látták a sátor építményét, mert nyitható tető kerül fölé. Jogosan nevezhetik ezt 
a városrészt Miskolc keleti kapujának, hiszen a közösségi közlekedéssel érkezők itt lépnek a város 
területére. A legforgalmasabb szakaszokon több 100 méter járdát újíttatott meg, és a zöld sáv 
rekonstrukciójával szépült a környezet. A Bajcsy-Zsilinszky úti orvosi rendelő megújult, amely két 
felnőtt körzetnek biztosít ellátást. Természetesen nincs minden rendben, a környéken lévő 
zúzalékos utcák aggasztó állapotban vannak. Legalább egyszer már rendbe hozatta ezeket, de a 
szinten tartás is komoly feladat. Ebben az évben külön gondot fordít ezen utcákra. Polgármester 
Úr az évértékelő beszédében zuhanó repülőhöz hasonlította a 2010. előtti gazdasági állapotot, de 
ő egy hegycsúcs megmászásához hasonlítja. Több útvonalon is meg lehet közelíteni a csúcsokat, 
de ha hosszú menetelés után is egyre távolabbá kerül, az már aggasztó. Megnyugtat mindenkit, 
még ugyan nem értek fel, de jó útvonalon haladnak. 
 

- A FIDESZ-KDNP Frakció jelenlévő tagjai elhagyják az üléstermet. - 
 
Jakab Péter: Egyetért azzal, nem jó, hogyha zárt ajtók mögött történnek tárgyalások vagy éppen 
politikai alkuk. Ezért kérdezné Polgármester Urat, hogy az Elios pontosan hogyan tarolt 
Miskolcon nagyságrendileg fél milliárd forint értékben. Megjegyzi, mint tudható, Orbán Viktor 
vejének cégéről van szó. Azt is jó lenne tudni, hogy tegnap a Miniszterelnök miért titokban 
érkezett Miskolcra, miért kellett elrejteni a nép elől, miért nem lehetett például azt a kérdést 
feltenni neki, hogy a Tiszai pályaudvarra megígért 8 milliárd forint hova tűnt. Ami most talán 
ennél is fontosabb kérdés, hogy mi a helyzet a Miskolci Közlekedési Vállalat dolgozóinak 
béremelésével. Úgy tudja, hogy ők 10%-os béremelést kérnek, hónapok óta zajlanak elvileg a 
tárgyalások. A városvezetés arra kérte a munkavállalókat a közlekedési cégnél, hogy mondják meg 
ők, milyen forrásból kellene mégis az ő bérüket emelni. Nem is érti, hogy miért hozzájuk fordulnak. 
Polgármester Úr mondta nem is olyan rég, hogy hangsebességgel fejlődik Miskolc, tehát akkor 
nem lenne nehéz megtalálni a forrásokat. Tudomása szerint a tavalyi évben az MVK Zrt. 
vezérigazgatójának vásároltak 7 millió forint értékben egy luxusautót, amit idén le is kellett 
cserélni egy 10 milliósra. Ezek szerint nem áll rosszul a cég, hogyha ilyen presztízsberuházásokra 
van pénz. Jó lenne, ha a közlekedési vállalat igazgatója nemcsak a saját közlekedéséről 
gondoskodna, hanem a munkavállalók béremeléséről, és ezáltal arról, hogy a miskolciak kipihent 
és nyugodt sofőrök mögött utazzanak a városban. 
 

- A FIDESZ-KDNP Frakció tagjai visszatérnek az ülésterembe. - 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Úgy véli, a város közbeszerzéseit rendben találta mindenki, de 
felkéri Jegyző Urat, hogy a Képviselő Úr által utalt közbeszerzés vonatkozásában mondja el a 
Városháza véleményét. 
 
Dr. Alakszai Zoltán jegyző: Tájékoztatja Képviselő Urat, hogy a 2015-ben a miskolci 
közvilágítás korszerűsítése kapcsán nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás zajlott le. Ezzel a 
közbeszerzési eljárással kapcsolatban semmilyen szabálytalanságot nem állapított meg senki. 
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. A következő felszólalásra 
jelentkező képviselőnek adja meg a szót. 
 
Révész Péter: A költségvetés témaköréhez kíván hozzászólni. Az előtte felszólaló fideszes 
képviselőtársai folyamatosan magasztalták ezen költségvetést, hogy mekkora bevételek és 
mekkora beruházások jönnek létre. Ezzel nem is kíván vitatkozni. Kérdése, hogy mit szólnak a 
Magyar Közlönyben megjelent 2058/2017. (XII. 27.) Korm. határozathoz, amely az 
önkormányzatok adósságkeletkeztetését, valamint kezesség, illetve garanciavállalásra vonatkozó 
ügyletekhez történő 2017. novemberi és decemberi előzetes kormányzati hozzájárulást taglalják. 
Miskolc a 36-tól a 36.11-es pontig 2,6 milliárd forintos hitelt kért és kapott. Nem tudja, hogyha 
ennyire egyensúlyban van a város költségvetése, akkor ezt a 2,6 milliárd forintot miért is kérték. 
Kérdése, hogy azokra a dolgokra, amikről a TÁMOP-os és TOP-os beruházások szólnak, mint a 
közműépítés, útépítés és közületi épületek felújítása.  
 
Soós Attila: Úgy gondolja, hogy az igazság és a tények okán, elhangzott itt több valótlan állítás 
ellenzéki képviselők részéről, amit nyilvánvalóan részben a tudatlanság, részben a képzetlenség, 
részben talán pedig a ferdítés szándéka vezérelt. Itt az ideje, hogy lássanak tisztán az itt elhangzott 
álláspontok, illetve vélemények kapcsán. Arra emlékezteti ez, hogy 20 évvel ezelőtt, az első 
választások idején az SZDSZ-nek volt a jelmondata, hogy „Tudjuk-Merjük-Tesszük”. A Jobbik 
oldalán azt látja, hogy ez a „Rosszul tudjuk-Nem merjük-Tönkre tesszük” állapot, amit visznek. 
Nagyon fontosnak tartja, hogy Pakusza képviselő úr otthon építőkockázik, de arra nem emlékszik, 
hogy verné a Hivatal ajtaját költségvetési egyeztetési ügyben. Úgy gondolja, hogy ez megint puszta 
színészkedés a választók érdekében. Azon választók érdekében, akik ebben a városban dolgoznak 
és a következőt látják talán: sokkal kevésbé vagyunk leszakadva ingatlan- és albérletárakban, mint 
voltunk 8, 10 vagy 28 évvel ezelőtt. Kétségtelen, hogy Miskolc előtt van több város is, a város előtt 
is lesz még, de azt is meg kell nézni, hogy milyen arányban zárkóznak fel a bérleti díjak és 
lakásárak az országos piachoz. Azt is látnia kell a miskolciaknak, hogy járnak a buszok, van 
tömegközlekedés, működik az intézményrendszer, a gyermekek kapnak oktatást és étkezést, a 
város fejlődik, évi ezerrel gyarapszik a munkahelyek száma, egyre több a munkahely, a bevétel és 
a felújítás. Időben elkezdődnek a kátyúzások, közlekedni lehet az útvonalakon, eltakarítják a havat, 
nyírják a füvet. Ezt kell látni, azt, hogy ez a város élhető, hasznos, értékes. Minden egyéb csak 
természetszerű csúsztatást, amelyre példaként hozza fel Simon képviselő úr táblázatból kiragadott 
és idézett számait. Az pedig a magyar akaratból és a magyar erőből jön, hogy mindig elégedetlenek 
lesznek, mindig lesz olyan, amit fejleszteni akarnak, olyan, amiben előrébb akarnak jutni. Úgy 
gondolja, hogy pusztán kritizálni és javaslatokkal élni, az nem más, mint kákán csomót keresni és 
akadékoskodni. Simon képviselő úr ezt nem először játssza el nyolc év alatt, hogy úgy tesz, mint 
aki dolgozik, úgy tesz a Közgyűlésben, mint aki akar valamit. Ehhez képest nem ez történik. A 
miskolciaknak a tényeket kell látni, a mindennapi életüket kell látni. 
 
Dr. Tompa Sándor: Ha már Polgármester Úr ilyen engedékeny volt és Jegyző Úrra bízta ennek 
a bizonyos Elios szerződésnek, illetve ügynek az elmagyarázását, akkor szeretne arra emlékeztetni, 
hogy azon túl, hogy a közvilágítás egy komoly tétel a város költségvetésében, azt is kérték – február 
13-án kérdésekkel fordultak Nagy-Korsa képviselőtársával Polgármester Úrhoz -, hogy hozzanak 
nyilvánosságra mindent, ezzel a közvilágítási pályázattal kapcsolatos dokumentumot, energetikai 
tanulmányt. Ebből tudnák meg, hogy annak idején mit vállalt Tiborcz István és üzlettársa a 
miskolci közvilágítási takarékosság jegyében, ki írta ezt a pályázatot, kik pályáztak a 
megvalósítására. Igaza van Jegyző Úrnak, a közbeszerzési hivatal honlapján a döntés ott van, 
ahogy az is, hogy két pályázó volt. Szeretnék megismerni mind a két pályázatot, az Elios, Tiborcz-
féle pályázatot és a másikat is. Milyen szempontok alapján döntöttek mégis Orbán Viktor vejének 
a pályázata mellett? Ezek azok a kérdések, amik foglalkoztatják őket. Szeretné Jegyző Urat 
felszólítani, hogy a szakmai tisztessége megőrzése érdekében valljon arról, hogy mit tud ebben az 
ügyben. Látják országszerte, hogyan dőlnek ki a csontvázak a szekrényből. Szeretnék látni, hogy 
a város honlapján hol van a Tiborczékkal kötött szerződés, mit tartalmaz, milyen mellékletei 
vannak. Megjegyzi, ez már más városok honlapjain megtalálható, de Miskolc egyelőre dugdossa. 
Polgármester Úr mindig kikéri magának, amikor mutyit emlegetnek. Itt kiderült, hogy mutyi van. 
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Nem tudja, hogy Képviselő Úr mindezt honnan gondolja. 
Hagyta, hogy felszólalását végigmondja, noha semmi köze nincs a költségvetéshez. Úgy gondolta, 
hogy meghallgatják, mert számukra a transzpanencia a legfontosabb. Képviselő Úr nyugodtan 
bejöhet, megnézheti a szerződést, ahogy Jegyző Úr is mondta. Egyeztessenek Jegyző Úrral egy 
időpontot, és akkor nyugodtan betekinthet. Hangsúlyozza, teljesen transzpanens Miskolcon az 
önkormányzat működése, nyugodtan meg lehet nézni. A dokumentumok fogják bizonyítani, hogy 
semmiféle mutyi nincs 8 éve. 
 
Dr. Tompa Sándor: Valóban csodálkozott, ilyen még nem fordult elő az elmúlt 8 évben, és a 
végén még Kriza-rajongó lesz demokrácia ügyben, de úgy gondolja, hogy súlyos tévedés lenne 
részéről, és nem akar éket verni Polgármester Úr és jegyzője közé. A jegyző azt válaszolta erre a 
február 13-án feltett kérdésükre, hogy nincs lehetőség ezeknek a közzétételére, de egyébként, ha 
nagyon akarnak, forduljanak a bírósághoz. Ezek szerint Polgármester Úr a bíróság? 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Ismételten felkéri Jegyző Urat, hogy reagáljon az 
elhangzottakra. 
 
Dr. Alakszai Zoltán jegyző: Felhívja Képviselő Úr figyelmét, hogy idézni csak pontosan szabad. 
Nem azt mondta, hogy nincs lehetősége nyilvánosságra hozni, hanem azt, hogy minden 
jogszabályi kötelezettségnek eleget tettek, és ahogy Polgármester Úr az előbb elmondta, 
természetesen egy előre egyeztetett időpontban ezeknek a dokumentumoknak a megismerésére 
van mód. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megköszöni a választ. 
 
Dr. Kovács László: A költségvetés kapcsán talán az egyik legfontosabb, hogy az elmúlt nyolc 
évben olyan fejlesztések és előremutató beruházások történtek Miskolcon, amely szinte példátlan 
a rendszerváltozás óta, de sok évtizedekre visszamenve Miskolc történetében. Azt szeretné 
kiemelni, hogy a miskolci városvezetés nem azt az utat választotta, hogy ezeket a fejlesztéseket 
amellett hajtja végre, hogy megnyirbál egyébként más támogatásokat. 1941-ben, amikor 
bombázták Londont és jelentősebb angliai városokat, és a háborús kabinet azt javasolta Churchill 
miniszterelnöknek, hogy a következő évi költségvetésnél a kulturális büdzsét nyirbálják meg, a 
színházi előadásokat csökkentsék. Erre azt válaszolta az angol miniszterelnök, hogy akkor miért 
háborúznak. Nem kívánja magukat Churchillhez, vagy az angol háborús kabinethez hasonlítani. 
Az tény viszont, hogy ahelyett, hogy a kultúrától, a sporttól vagy egyéb városi fejlesztésektől 
vonták volna meg a támogatást, amellett, hogy a Diósgyőri Várat felújították, a miskolc-tapolcai 
fejlesztéseket elindították, autóbusz beszerzések voltak, olyan színházat működtetnek, amelynek 
az egyik előadását tavaly az év előadásának választottak, a nagy budapesti színházak előtt. A 
sportban a miskolci labdarúgócsapat ebben az időszakban kupadöntőt játszott, a jégkorongcsapat 
többszörös magyar bajnok lett, a vízilabda csapat pedig a semmiből Európa egyik nagy nemzetközi 
kupájában jeleskedett. Igenis büszkék lehetnek minderre, ahogy arra is, hogy Miskolc működik, 
és nemcsak működik, hanem mellette komoly beruházások is történnek. 
Bartha képviselő úr kérdése kapcsán elmondja, hogy a tartalmi összefoglaló jelezte, hogy hol tart 
a Vasgyári Kórház telephelyén az egészségügyi és szociális ellátás. A stroke épületében van, és 
ismeretei szerint továbbra is ott fog működni az a járóbeteg szakellátás, amely korábban a 
Vasgyári SZTK-ban volt. Mellette, az Ápolási Osztály is a kórház kezelésében van, ott működik, 
valamint a volt korbonctan épülete is. A többi része az, amely részben a város kezelésében szociális 
feladatokat fog szolgálni, a Szent Hedvig Szociális Otthon működik majd benne, másik részében 
pedig azok a felnőtt háziorvosi rendelők, az a három, amely nem költözik. Megjegyzi, a héten az 
Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén tárgyalták és bizottsági előterjesztésként támogatták 
azt, hogy négy háziorvosi rendelő március 31-ét követően visszaköltözik az Első utcára. A maradék 
három, ami jelenleg a volt Vasgyári SZTK épületében működik, az beköltözik a kórház bizonyos 
épületébe. Ugyanígy a 11 vagy 12 fogorvosi alapellátási körzetből 9 szintén ide költözik be. Tehát 
nem marad egészségügyi ellátás nélkül a diósgyőri telephely rész. Részben ott van most az Ápolási 
Osztály, részben a volt stroke épületében a teljes diósgyőri járóbeteg szakellátás működik, és a 
háziorvosi és fogorvosi alapellátás is ott fog tovább helyt kapni. 
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Szilágyi Szabolcs: Úgy érzi, Polgármester Úr még a tegnapi látogatás lázában ég. Ki kell, hogy 
ábrándítsa, nem Jakab Péter az, aki egy napot sem dolgozott még életében. Az idei költségvetéssel 
kapcsolatban meglepően tapasztalta, hogy egyetlen egy képviselői indítvány sem került be az idei 
évi költségvetésbe. A korábbi évekkel ellentétben ez azt is jelenti, hogy a kormánypárti képviselők 
javaslatai sem kerültek bele a költségvetésbe. Ez egy dolgot sugall számára, azt, hogy a városban 
nincs pénz. A költségvetés módosítókkal kapcsolatban azt tudja mondani, hogy az elmúlt három 
évben két kezén nem tudná megszámolni, hogy mennyit nyújtott be, és egyen se, hogy mennyit 
fogadtak el úgy, hogy ugyanazt a költségvetési funkciót jelölte meg benne, mint más, 
kormánypárti képviselő, akinek viszont elfogadták az indítványát. Úgy véli, a vezetés oldalán 
pattog a labda.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Nem érti, Képviselő Úr mire gondolt, hogy ő nem dolgozott 
soha, magára vállalta ezt a nemes feladatot? 
 
Nagy-Korsa Judit: A kérdés, amit feltettek – és Polgármester Úr azt válaszolta, hogy itt minden 
transzparens – úgy hangzott, hogy ki készítette az energetikai tanulmányt, ki volt a pályázatíró, 
kik pályáztak a megvalósításra, ki és milyen szempontok alapján döntött a nyertes mellett… 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kérné Képviselő Asszonyt, hogy egy pillanatra álljon meg. 
 
Nagy-Korsa Judit: Muszáj, hogy válaszoljon! 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Hangsúlyozza, ennek semmi köze a költségvetéshez. 
 
Nagy-Korsa Judit: Ez nem költségvetési tétel? 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Tisztelettel kéri, hogy a napirendek után tegye fel ezt a kérdést, 
megválaszolják. 
 
Nagy-Korsa Judit: Rendben van, csak az előbb beszéltek róla.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A napirend után van annak a helye. 
 
Nagy-Korsa Judit: Fel fogja tenni a kérdést. 
Ellenben a mostaniakhoz szeretne hozzászólni. Tömjén szagot érez, esküszik. Ennyi dicséretet, 
öndicséretet hallani, nem semmi. Nagyon örül annak, hogy a város fejlődik, nagyon örül annak, 
hogy ilyen bevételek vannak. De nem kell itt mindenkinek a mellét döngetni, mert ez a dolguk, 
egy városvezetésnek ez a dolga. A képviselőknek is az a dolguk, hogy tegyék azt, amit lehet az itt 
lakók érdekében. Ha már ennyire átkozottul jól megy, hála az Istennek és a munkának, akkor 
mondják már meg, hogy miért nem tudnak egy kicsikével több pénzt szánni azokra az emberekre, 
azokra a nyugdíjasokra – akiket annyira védenek –, akik itt majdhogynem térden állva 
könyörögnek némi gyógyszertámogatásért. Olyan emberek, akik hallókészüléket nem tudnak 
venni, mert nem telik rá, olyan ember, aki hajléktalanná vált, és három hónapig nem tudta 
kiváltani a gyógyszereit, olyan asszony, aki egyedül neveli gyermekét, aki más városban tanul. Ők 
könyörögnek támogatásért, de nem tudnak adni, mert Miskolcon a határ 3500 forint. Egyszer 
jussanak már el odáig, hogy legyenek bőkezűbbek a rászoruló emberekkel kapcsolatosan. Ha már 
telik rá, tessék! Miért nem nyújt be ezzel kapcsolatban önálló indítványt? Azért, mert amit eddig 
beadtak, azt se fogadják el, soha nem fogadják be. Igaza van Révész és Pakusza képviselőtársának. 
A vezetés fütyül arra, hogy mit gondol az ellenzék. A kormánypártiak ne mondják azt, hogy nem 
verik az asztalt. Fölösleges az asztalt verni. 
 

- Az ülés vezetését dr. Kiss János alpolgármester veszi át. - 

 
Dr. Kiss János alpolgármester: Ha Képviselő Asszony szóbahozta a miskolci nyugdíjasokat, 
szeretné emlékeztetni arra, hogy a magyarországi nagyvárosok közül Miskolc viszi a 
legjelentősebb nyugdíjas programot. A Salkaházi Sára Program keretében évente a 
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költségvetésben 400 millió forintot fordítanak a miskolci idősek és nyugdíjasok támogatására. 
Annak ellenére is fordítják ezt az összeget erre a programra, hogy Képviselő Asszonyék és ellenzéki 
társaik 2014-ben azt mondták, hogy ezt a programot nem lehet kigazdálkodni egy város 
költségvetésében, csak egyetlen egyszer. Hangsúlyozza, ezt a programot ötödszörre gazdálkodják 
ki Miskolc város költségvetésében, ez az ötödik év, hogy a Salkazási Sára Program folyik. Ez azt 
jelenti, hogy öt év alatt közel 2 milliárd forintot fordítottak Miskolcon a nyugdíjas politikára. 
 

- A FIDESZ-KDNP Frakció jelenlévő tagjai elhagyják az üléstermet. - 
 
Jakab Péter: Polgármester Úr nem akarta érteni Szilágyi képviselőtársának a szavait, hogy ki az, 
aki egész életében nem dolgozott egy percet se, legalábbis a vezetés fogalmaival élve. Szilágyi Úr 
Orbán Viktorra gondolt, ő az, akit Soros György kinevelt és Soros György pénzén tanult, majd 
beejtőernyőztették a politikába, és azóta már Mészáros Lőrincnek sem kell dolgoznia, és az itteni 
vezetés is csak nyomogatja a gombot.  
 
Dr. Kiss János alpolgármester: Kéri Képviselő Urat, hogy témájában maradjon a 
költségvetési keretek között.  
 
Jakab Péter: Szeretné emlékeztetni a városvezetést, hogyha annyira tiszta lapokkal játszanak, 
akkor elmondja, hogy február 15-én közérdekű adatigényléssel fordultak a Miskolci Polgármesteri 
Hivatalhoz, kérve, hogy az Elios ügynek minden dokumentumát adják részükre, hozzák 
nyilvánosságra. A mai napon lejárt a határidő, de még nem kapták meg a választ, így kéri, ezt 
pótolják. Alpolgármester Úr pedig adjon választ arra, hogyha mégis úgy alakul, hogy vissza kell 
fizetni az Elios kapcsán felvett pályázati pénzeket, közel fél milliárd forintot, a költségvetés melyik 
soráról fogják elvenni ezt az összeget. Várja a választ. 
 

- A FIDESZ-KDNP Frakció tagjai visszatérnek az ülésterembe. - 
 
Dr. Kiss János alpolgármester: Frakcióvezető Úrnak azt tudja mondani, amit az előbb 
Polgármester Úr mondott Nagy-Korsa Judit képviselő asszonynak. Megérti, hogy vannak 
Képviselő Úrnak politikai buzgalmai, és talált magának egy gumicsontot, amit a mai Közgyűlésen 
Képviselő Úr rágni akar. Mégis úgy gondolja, hogy tiszteletben kell tartani a Szervezeti és 
Működési Szabályzatot. Vannak olyan kérdések, amelyeket Képviselő Úrnak joga van feltenni, 
azonban türelemre inti. Eljön a Közgyűlés napirendi keretei között az az időpont, amikor 
Képviselő Úrnak ezt a kérdést jogában áll feltenni és természetesen választ is kap rá, Polgármester 
Úrtól, Jegyző Úrtól. Megjegyzi, szerinte a választ már eddig is megkapta.  
Megállapítja, hogy nincs több hozzászólásra jelentkező, a vitát lezárja. Néhány szóban reagálni 
kíván a pártok felvetéseire.  

 

- Az ülést dr. Kriza Ákos polgármester vezeti. - 
 
Dr. Kiss János alpolgármester: Csodák nincsenek, különösen nincsenek a miskolci 
Közgyűlés ellenzéki felszólalásaiban, sok újdonságot nem hallhattak. Annak mindenesetre örül, 
hogy a miskolci baloldal frakcióvezetője panaszkodott arra, úgy látja, hogy a Fidesz-KDNP 
elvesztette az egyensúly és a hitelfelvételi csatát. Nagyon örült volna, hogyha akkor dobálózott 
volna ezekkel a fogalmakkal, amikor 2002-2010. között irányították a várost. Ha ők is vívtak volna 
egyensúlyi és hitelfelvételi csatát, akkor nem került volna a város 2010. környékén abba a 
helyzetbe, amibe került. Az előző vezetés nem vívott egyensúlyi csatát, nagyon egyszerűen 
megoldották a költségvetés kérdését a baloldali pártok 2002-2010. között. Megjegyzi, az akkori 
jogszabályi környezet persze megengedte, mert az ő kormányaik ezt még megengedték. A 
költségvetéseket kényelmesen hiányra tervezték, a hiányt pedig kényelmesen banki hitelfelvétellel 
finanszírozták. Mindennek az volt a következménye, hogy 35 milliárd forinttal adósodott el a 
város, csak a bankok felé, az egyéb eladósodottságról nem is beszél. Ez az eladósodottsági spirál 
oda vitte a várost, hogy 12% volt a munkanélküliség, elég reménytelennek látszott Miskolc 
helyzete 2010. előtt. A költségvetési hiányok permanensek voltak, ahogy Polgármester Úr is 
mondta az expozéjában. A város folyamatosan, évről évre, hol 3,5 milliárd, hol 4 vagy 4,5 milliárd 
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forinttal többet költött, mint amennyi bevétele volt. Teljesen nyilvánvaló volt, hogy ez a modell 
megbukik. A kérdés csak az volt 2002-2010. között, hogy ki lehet-e húzni addig, amíg eljön az 
igazság pillanata, vagy ezt a hiányt, problémát másnak kell kezelnie. Ennek tekintetben kétség 
kívül szerencséje volt az MSZP-nek és SZDSZ-nek, a problémát nem nekik kellett megoldani. A 
probléma megoldása 2010. után a Fideszre és KDNP-re maradt. Ez egy igazi ördögi kör volt, 
aminek volt egy tragikus következménye, hogy nem állt meg önmagában a gazdaság hanyatlása, 
hanem a társadalom szintjeire továbbcsúszott. Ez a hanyatlás azt jelentette, hogy 2010. előtt 
elkezdtek zuhanni, rohamosan csökkeni a miskolci ingatlanárak. Ezek a zuhanó ingatlanárak 
melletti lakásokat az Avason megtalálták a spekulánsok, jöttek a fészekrakók, melynek 
következtében még tovább zuhantak az ingatlanárak, majd jöttek az újabb fészekrakók. El se lehet 
képzelni, hogy mi lett volna ennek a vége, hogyha nem konszolidálták volna a várost. Ez a 
konszolidáció nemcsak gazdasági volt, hanem ebből egy nagyon erős társadalmi konszolidáció 
fakadt, az, ami megfordította az egész város létezését, mivoltát. Ha azt mondja a baloldal 
frakcióvezetője, hogy ez egy szakszerűségi kérdés, hogy hogyan is állnak az egyensúlyi és 
hitelfelvételi csatában, majd nem restell kiállni a pulpitushoz és számokat idézni a költségvetésből. 
Nagyon sajnálja, hogy újra és újra ki kell javítani. Nem kellett volna sokat lapozgatni a 
költségvetésben, csak az első táblázatig, a főösszegeket kellett volna megnézni. Láthatta volna, 
hogy a bevétel mindösszesen 39 milliárd 760 millió forint, a kiadás pedig 39 milliárd 760 millió 
forint. Hangsúlyozza, az első táblázatot kellett volna megnézni, és onnantól kezdve a baloldal 
idegessége alább hagyhatott volna, miszerint a jelen vezetés elveszít bármiféle egyensúlyi csatát. 
Elmondja, semmiféle hitelfelvételi csatát sem veszítettek el. Amikor a várost 2010-ben a baloldal 
átadta, érdekes, akkor nem volt számára fontos a hitelfelvételi csata. Csak a banki tartozás 35 
milliárd forint volt, úgy, hogy mellette az iparűzési adóbevétel 5,9 milliárd. A tartozásokat 
sohasem magában kell nézni, hanem úgy, hogy milyen bevételei vannak akár egy családnak, 
magánszemélynek vagy önkormányzatnak. Amikor a város iparűzési adóbevételei majdnem 
megkétszereződnek 2010-hez képest, 5,9 milliárdról 9,8 milliárd forintra nőnek, akkor a 
szocialista logikával akár 70 milliárd forint banki tartozása is lehetne ennek a városnak. Jelenleg 
3 milliárd forint a banki hiteltartozása a városnak. Amiről Szilágyi képviselő úr beszélt és a Magyar 
Közlönyt idézte, az egy tartalékkeret, amit a város tartalékkeretként megnyitott, egy biztonsági 
háló arra az esetre, hogyha szükség lenne. Leszögezi, ha szükség is lesz rá, az a pénz mindig 
beruházásokat fog szolgálni, olyan beruházásokat, amelyek megtérülnek, szemben a 2002-2010. 
közötti időszakkal, amikor a hiteleknek működési kiadásokat kellett finanszíroznia. Azoknak 
esélyük sem volt megtérülni semmiből. Elmondja, annak a kevés hitelnek, amit jelen vezetés vett 
fel, azok megtérülő beruházásokra fordított hiteleket takarnak maguk mögött. 
Egy fontos dolgot még el kíván mondani. Ma, az önkormányzat költségvetéséről vitáznak, az 
úgynevezett látható költségvetésről, amely ebben a költségvetési füzetben van. Van ennek a 
városnak azonban egy láthatatlan költségvetése, egy konszolidált költségvetése. Ebben a városban 
nemcsak önkormányzat működik, nemcsak önkormányzati vállalatok és intézmények működnek, 
hanem ebben a városban működik a piacgazdaság, amelynek szintén van költségvetése. Úgy 
érdemes nézni Miskolcnak a költségvetését, hogy kitekintenek erre a láthatatlan, konszolidált 
költségvetésre, és akkor látható, hogy az elmúlt 7 év alatt több mint 100 milliárd forint működő 
tőke érkezett a városba. Láthatják, hogy 7 év alatt duplázódott a miskolci gazdaság kibocsátása, 
200 milliárdról 500 milliárdra nőtt a 2017-es számok szerint. Ez a 300 milliárd forinttal 
megemelkedett városi összköltségvetés az, ami biztosítja ennek a városnak a felemelkedését, azt 
az érzetet, amit jelen pillanatban a városban érezni lehet. De, hogy ez a konszolidált 
összköltségvetés ilyen szintekre tudjon emelkedni, azért új költségvetési prioritásokat kellett tenni 
a város költségvetésében. Oda kellett tenni a hangsúlyokat 2010-től, amelyek az üzenhették a 
miskolci gazdálkodóknak, vállalkozóknak, hogy érdemes ebben a városban beruházni, fejleszteni, 
munkahelyeket létrehozni. Oda kellett, azokra a területekre koncentrálni az erőforrásokat, az 
oktatásra, a szakképzésre, a kultúrára és az infrastruktúra fejlesztésre, amelyek azt a hitet 
keltették a miskolci vállalkozásokban, hogy ebben a városban van lehetőség, van potenciál és van 
jövő. Ezeket az üzeneteket a miskolci gazdálkodók, a miskolci vállalkozások komolyan vették. 
Ezek hatására történtek azok a beruházások, érkezett meg az a 102 milliárd forint működő tőke a 
miskolci gazdaságba, ami ezt a felfutást lehetővé tette, amire az expozéban Polgármester Úr is 
utalt, hogy a miskolci gazdaság növekedési üteme jelen pillanatban kétszerese a magyar gazdaság 
növekedési ütemének. Ez nem volt mindig így. 2002-2010. között ez a város nem mondhatta el 
magáról, hogy a növekedési ütem kétszeres, sőt. Abban a szégyenben volt, hogy bár a 2008. előtt 
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Magyarországban és a világban konjunktúra volt, addig Miskolc 2008. előtt is dekonjunktúrában 
volt, ellentétes pályát tudott be. Jelenleg nem rosszabb az átlagnál, hanem sokkal jobb annál, így 
áll Miskolc 2018-ban. Bár Nagy-Korsa képviselő asszony azt mondta, hogy egy politikusnak nem 
büszkélkednie kell. Hangsúlyozza, ezt nem a politikus büszkélkedése, erre a teljesítményre az 
egész város büszke lehet, hogy idáig eljutottak. Ezeket a számokat el kell mondani, nem lehetnek 
örökké kishitűek. Nem gondolhatják örökre azt, hogy Miskolc egy leszakadt város, soha nem fogja 
utolérni a többieket. Felhívja Pakusza képviselő úr figyelmét, hogy amikor statisztikai adatokat 
emleget, akkor ne csak az ellenzéki miskolci bulvársajtót olvassa, és onnan merítse az adatait, 
hogy hol állnak Miskolcon az ingatlan és a lakásárak. A szakportálokat és a szaksajtót is olvasnia 
kellene, mert láthatta volna, hogy az OTP értéktérkép szerint Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 
a lakásárak 2017-ben 14%-kal emelkedtek, ami a 7. legmagasabb emelkedés Magyarországon, 
ezen belül Miskolcon 26%-kal, Zalaegerszeg után a 2. legmagasabb az emelkedés. Ez szerinte nem 
rossz teljesítmény, és egyre jobb lesz. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megköszöni a kiegészítést. 
Munkájukat az Önkormányzat humánszolgáltatásával és működésével kapcsolatos 
előterjesztések tárgyalásával folytatják. 
 
 
Meghívó szerinti 6. napirend:  Javaslat a 2018. évi belső ellenőrzési terv módosításának 

megállapítására 
 

Meghívó szerinti 7. napirend:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere 2018. 
évi szabadsága ütemezésének jóváhagyására 

 
Meghívó szerinti 8. napirend:  Javaslat a Közgyűlés utólagos tájékoztatására a 

halaszthatatlan önkormányzati ügyekben meghozott 
polgármesteri döntésekről 

 
Meghívó szerinti 9. napirend:  Javaslat a Miskolci József Úti Óvoda Brunszvik Teréz 

Tagóvodájának és a Miskolci Százszorszép Óvoda 
Tündérkert Tagóvodájának Sport Óvodává történő 
átszervezésére vonatkozó elvi döntés meghozatalára 

 
Meghívó szerinti 10. napirend:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 

által fenntartott óvodákba történő beiratkozás 
időpontjának meghatározására 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A meghívó szerinti 6. és 8. napirendhez módosító 
indítvány került benyújtásra. 
Kéri az előterjesztéseket véleményező bizottságok álláspontjának ismertetését. 
 
Bizottsági vélemények: 

 Jogi és Ügyrendi Bizottság: a meghívó szerinti 6. napirendi előterjesztést tárgyalta és 
támogatta az elfogadását. 

 Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottság: a meghívó szerinti 6. napirendi 
előterjesztést tárgyalta és mindkét határozati javaslatát – a másodikat pontosítással –
támogatta. 

 Pénzügyi Bizottság: a meghívó szerinti 6. napirendi előterjesztést tárgyalta – a 
módosítás nélkül –és mindkét határozati javaslat elfogadását többségében támogatta. 

 Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság: a 6. napirend 
mindkét határozati javaslatát támogatta, a 9. és a 10. napirend elfogadását egyhangúlag 
támogatta.  

 Rendészeti Bizottság: a meghívó szerinti 6. napirendi előterjesztést tárgyalta és 
mindkét határozati javaslat elfogadását támogatta. 
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 Egészségügyi és Szociális Bizottság: a meghívó szerinti 6. és 8. napirendi 
előterjesztést tárgyalta és elfogadásukat támogatta. 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A napirend felett megnyitja a vitát. Hozzászólásra jelentkező 
képviselőknek adja meg a szót. 
 
A vitában hozzászóló: 
 
Nagy-Korsa Judit: A 8. napirendhez kíván hozzászólni, azzal kapcsolatosan vannak kérdései. 
Keresett, de nem talált mellékletet a Szimfonikusok ÁSZ vizsgálatáról és az intézkedésekről. Erről 
szeretne hallani részletesen. Megjegyzi, nem találja a város honlapján sem. A város és a 
Vezetőképző Akadémia közötti megállapodásról sem, valamint az Egyetem és a város közötti 
együttműködési megállapodásról sem. Volt egy módosító indítvány a 8. napirendhez, miszerint 
könnyűszerkezetes sportcsarnok épül 120 millió forintból az Egyetemváros területén. A szerződés 
3.2. pontjában az szerepel, hogy a sportcsarnok számára kijelölt területeket az Önkormányzati és 
Területfejlesztési Minisztérium 1 milliárd forintnyi jelzálogjoga terheli. Kérdése, hogy mióta, mire 
vették ezt fel. Másik kérdése, hogy 15 éves fenntartási kötelezettséget vállal az Önkormányzat, de 
tudják-e már, hogy mibe kerül ezt fenntartani, mert tudják, hogy kicsit nehéz a stadionokat is fenn 
tartani, nem is nagyon lehet működtetőt, fenntartót találni hozzá. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Válaszul elmondja, hogy az ÁSZ jelentés, az fenn van az ÁSZ 
honlapján, ott meg lehet találni minden egyes jelentést.  
Jelzálog azóta van rajta, amióta a Kemény Dénes Uszoda megépült, akkor helyezték rá, és addig 
tart, amíg le nem vetetik, ami lassan megtörténik. 
Egy vitát már jó lenne lezárni, a stadion fenntartásokkal kapcsolatos vitát. Régen is volt stadion, 
azt is fenntartották, most is lesz, ezt is fenn fogják tartani. Nem érti, hogy miért kell, hogy ekkora 
vitát generáljon az országban, hogy találnak-e üzemeltetőt vagy sem. A város és az állam ezt majd 
megoldja, ahogy eddig is. Ha arról vitatkoznának, hogy a csarnokokat fenntartják-e vagy sem, 
akkor az életben nem is kezdenének el sportolni. Valahol sportolni kell, és természetesen fenn 
fogják tartani ezeket az intézményeket, csarnokokat. 
Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás, a vitát lezárja. 
 
Az elfogadott tárgyalási sorrend szerint a zárt ülésre felvett napirendek tárgyalásával folytatják 
munkájukat, ennek megfelelően zárt ülést rendel el. 

 
 
 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 
 

– A zárt ülést követően a nyílt üléssel, 
a közérdekű bejelentésekkel, hozzászólásokkal folytatják munkájukat. – 

 
 
 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Bejelenti, hogy a „Közérdekű bejelentésekkel, 
hozzászólásokkal” folytatják munkájukat. 
 
Megadja a szót a felszólalásra jelentkező képviselőknek. 
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Közérdekű bejelentések, hozzászólások 
 
 
Hozzászólók: 
 
Dr. Tompa Sándor: Kérdése, hogy mi van az egyetemi fűtőművel. Emlékei szerint 2014-ben 
Polgármester Úr feljelentést tett. Most 2018-at írunk. Szeretné végre megtudni, szeretnék 
meglátni a fűtőmű dossziét is, hogy hol tart az ügy, mennyibe került. Ismeretük szerint, a 
költségvetési beszámolók rekonstruálása alapján 2,5 milliárdot invesztáltak bele abba az 
ingatlanba, ami csak ott áll. Tehát 2500 millió forintja bánja ezt a városnak és az országnak, 
valamint az Európai Uniónak is.  
 

- Az ülést Dr. Kiss János alpolgármester vezeti. – 
 

Dr. Tompa Sándor: Ennek kapcsán szeretné azt is megkérdezni, hogy igaz-e az a városi legenda, 
hogy a fűtőmű projekt bukása okozta Kiss Gábor más, egyéb fontos megbízatásába való 
elhelyezését.  
 
Dr. Kiss János alpolgármester: Félbeszakítja Képviselő Urat azzal a kérdéssel, hogy Tompa 
Úr szerint ez mióta közérdekű téma? 
 
Dr. Tompa Sándor: A fűtőmű közérdekű téma.  
 
Dr. Kiss János alpolgármester: Nem arra kérdezett rá, hanem a másik témára. 
 
Dr. Tompa Sándor: Azt is közérdekűnek tartja.  
 
Dr. Kiss János alpolgármester: Képviselő Úr egy magánszemélyről beszél jelen pillanatban, 
egy miskolci magánszemélynek a személyi kérdéseit feszegeti a Miskolci Közgyűlési Teremben.  
 
Dr. Tompa Sándor: Közszereplő. 
 
Dr. Kiss János alpolgármester: Nem közszereplő, egy miskolci magánszemélyről beszélnek. 
 
Dr. Tompa Sándor: Arra kéri Alpolgármester Urat, hogy ezt a közvélemény döntse el. Úgy tudja, 
hogy Kiss Gábor valamiféle nyugdíjas szövetkezetek szervezetének a valamije. 
 
Dr. Kiss János alpolgármester: Aki egy szövetkezetet vezet, az sem közszereplő. 
Hangsúlyozza, nem a közvélemény dönti el ebben a Közgyűlési Teremben, hogy mi a közérdekű 
kérdés, hanem a Szervezeti és Működési Szabályzat, amelyet ő képvisel ebben a pillanatban. 
Megállapítja, hogy ez nem közérdekű téma. Kéri Képviselő Urat, hogy térjen át a következő 
kérdésére. 
 
Dr. Tompa Sándor: Második közérdekű kérdése dr. Nánási-Kocsis Norbert tanácsnokhoz szól, 
aki közismereten ingatlanfejlesztésekkel foglalkozik. Szeretné megkérdezni Tanácsnok Úrtól, 
igaz-e, hogy megvásárolt a MIK Zrt.-től egy Szeles utcai ingatlant, és ennek az ingatlannak a 
kapcsán …. 

/A felszólalási időkeret végét jelző csengőhang jelez./ 
 
Dr. Tompa Sándor: … természetesen várja Jegyző Úr által javasolt időpontot, ahol az Elios 
üggyel kapcsolatos szerződéseket, az Elios-hoz kapcsolódó összes dokumentumot megnézzék. Azt 
gondolja, hogy egy ilyen dosszié összeállítására időre van szüksége Jegyző Úrnak, így szerda, 
csütörtöki nap állnak rendelkezésre és szeretnék felkeresni a témában. 
 
Dr. Kiss János alpolgármester: Emlékeztetni kívánja Képviselő Urat a Szervezeti és 
Működési Szabályzatban foglaltakra, miszerint képviselők egymásnak kérdéseket a napirendek 
tárgyalása után nem tehetnek fel.  
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A fűtőművel kapcsolatos kérdés vonatkozásában elmondja, a Közgyűlésben is több alkalommal 
kifejtették, hogy Polgármester Úr az ügyben feljelentést tett. Az ügy most nyomozati szakaszban 
van. Amennyiben Képviselő Úr kíváncsi ezekre az aktákra, akkor a nyomozó hatóságokhoz kell 
fordulnia. 
Megjegyzi, jelen pillanatban nem a Demokratikus Koalíció osztja be Miskolc város jegyzőjének a 
munkaidejét. Azt a tájékoztatást, amelyet Polgármester Úr ígért Jegyző Úr részéről, azt megadja, 
az általa javasolt időpontban. 
 
Szilágyi Szabolcs: Választókerületét érintően több kérdéssel készült. Kéri a járdákról történő 
hó eltakarítását és sózását az utcáknak, jellemzően azokról a kis közökről beszél, amelyek még 
nem a társasházak kell eltakarítania.  
Az avasi liftek nagyon rossz állapotban vannak. A fészekrakók által hagyott tartozások miatt még 
mindig rendkívül sok a kintlévősége a társasházaknak, ami miatt nem tudják felújítani a lifteket. 
Kérdése arra vonatkozik, hogy tervez-e a város egy Otthonvédelmi Alaphoz hasonló támogatást 
juttatni a társasházaknak, amelyből ezeket a lifteket tudják korszerűsíteni.  
A Munkácsy Mihály Általános Iskola előtti aszfaltsüllyedést kéri, hogy hárítsák el. Ebben a rossz 
időben különösen rossz, mert az iskolásokat felcsapják az arra közlekedő autók. 
Következő kérdésköre a kátyúzásra vonatkozik, amely kapcsán már írásos kérvény is nyújtott be 
a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.-hez, amelyet szeretne ezúton is megerősíteni. Rendkívül 
rossz állapotban van az úthálózat, mindenképp szükséges egy felmérő terepbejárás.  
Ugyanígy szeretné ismételten kérni, a parkolók felfestését, illetve a Felsőruzsin körút 31. szám 
nyugati oldalán lévő parkoló esetében a SAG cég által végzett karbantartási munka után maradó, 
helyre nem állított aszfaltrész kijavítását.  
Megjegyzi, hogy az előző Közgyűlés alkalmával feltett kérdéseire nem kapott választ sem írásban, 
sem szóban. Kéri ennek mielőbbi pótlását.  
 

- Az ülést Dr. Kriza Ákos polgármester vezeti. – 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Tájékoztatja Képviselő Urat, hogy feltett kérdéseire írásban fog 
választ kapni. 
 
Bartha György: Két dolgot szeretne kérdezni. Tekintettel arra, hogy Miskolc városában is az 
Elios cég végzett munkálatokat, első kérdése az lenne, hogy az OLAF Korrupcióellenes Ügynökség 
írt-e levelet ezzel kapcsolatban Miskolc városának? Ha igen, akkor megnézhetné-e a levelet, illetve 
a választ, amennyiben született rá. 
A Széchenyi utca üzleteinek bérlői a napokban 90-100-110%-os bérleti díj emelésről kaptak 
értesítést. Konkrét példát is tud, ahol 168.000,- forintról 320.000,- Ft összegre emelték a bérleti 
díjat, ami körülbelül 95%. Megnézte azt a közgyűlési döntést, ami alapján az értesítések ki lettek 
küldve. Abban százalékos arányt nem talált, ezért kérdése az lenne, hogy ki döntött az emelések 
mértékéről, mi alapján dőlt el, hogy kinek mennyivel emelték a bérleti díját? Kíváncsi arra is, hogy 
a Városházával szoros kapcsolatot ápoló bérlőknek mennyivel emelkedtek a díjak, ha emeltek 
nekik egyáltalán.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megkéri Képviselő Urat, nevezze meg azokat az üzleteket, 
melyekkel szoros kapcsolatot ápol ő maga, vagy akár a Városháza, mert ilyenről nem tud. Felkéri 
Szélyes Domokos urat, hogy válaszoljon a felmerült kérdésre.  
 
Szélyes Domokos: Két okból vizsgálták felül a kereskedelmi célú ingatlanok bérleti díjait. Az 
egyik cél, ami a Közgyűlésen is elhangzott, és a Testület támogatása is az volt, hogy a város az 
általa bérbe adott ingatlanokból anyagi haszonban részesüljön, valamint ezzel korlátozzák az 
albérletbe adás lehetőségét. Azzal talán mindenki egyet tud érteni, hogy a város által kiadott 
helyiségek bérleti díjából ne a főbérlő, hanem maga a város gazdagodjon. Másik nagyon fontos 
intézkedés az volt, hogy mindenki a piaci bérleti díjakat fizesse. Nem tudja, ki kivel ápol, vagy nem 
ápol szoros kapcsolatot, de az intézkedés lényege pontosan az volt, hogy mindenki egyformán a 
piaci bérleti díjakat fizesse meg. Vannak olyan nagyon régi bérleti szerződések, – a városban nem 
sok – amelyeknél a régóta fennálló jogviszony miatt sokáig nem volt emelés, a díj elmaradt a piaci 
ártól. A rendelkezés pontosan azt tartalmazza, hogy minden esetben évente felülvizsgálatra kerül 
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majd, egy értékbecslő szakember által a piaci bérleti díj mértéke. Amennyiben jelentős az eltérés 
a piaci, illetve az alkalmazott bérleti díj között, tárgyalásokat kezdeményeznek a bérlővel. Ha 
sikertelen az egyeztetés, akkor megfelelő idő biztosítása mellett, felmondják a szerződést. Az 
egységes szemlélet a legfontosabb, mindenkit egyformán kezelnek, minden bérlőre ugyanaz 
vonatkozik, az önkormányzat érdekeit szem előtt tartva.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megköszöni a tájékoztatást, Dr. Alakszai Zoltán jegyző úrnak 
adja meg a szót. 
 
Dr. Alakszai Zoltán jegyző: Az OLAF Ügynökség értesítette az Önkormányzatot, hogy a 
vizsgálatot lezárta, ezzel kapcsolatos ajánlást az Önkormányzat számára nem küldött. Küldött 
azonban egy listát különböző tényállási elemekről, de ezek zömében nem érintik a várost. 
Természetesen Képviselő Úr ezt megismerheti.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megköszöni a tájékoztatást, Pakusza Zoltánnak adja meg a szót. 
 
Pakusza Zoltán: A vita során az ingatlanok áraival kapcsolatosan zavarba hozta Alpolgármester 
Úr azzal, hogy rossz adatokat nézett. Olyan hírek láttak napvilágot, mi szerint 10,5 millió forint 
értékben, Nánási képviselő úr nevéhez köthető cég hat ingatlant vásárolt Miskolcon. Ez is mutatja, 
hogy milyenek alacsonyak az ingatlan árak, hacsak nem arról van szó, hogy Nánási képviselő úr 
cége, a piaci árnál olcsóbban vásárolhatott a MIK Zrt.-től. Ez nem statisztikai adat, hanem a 
valóság.  
Nagyon fontos kérdés az útfelújítások kérdése. Tavaly 1 milliárd forint kormányzati támogatást 
kapott a város erre, ami nagyon jó. Kilenc utca meg is újult, ami szintén nagyon jó, hiányolta 
azonban, hogy a képviselők véleményét nem kérték ki. Javaslattételi lehetősége sem volt a 
területileg illetékes képviselőknek ara, hogy mely utcák felújítása lenne szükséges. Írt egy levelet 
Polgármester Úrnak, melyben megkérdezte, ki döntött erről. Válaszként azt írták neki, hogy a 
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. egy szakmai listát vezet az utak állapotáról, ez alapján 
történtek meg a felújítások. Szerette volna kikérni ezt a szakmai listát, hogy a városvezetés 
segítségére legyen, illetve tájékozódjon. Legnagyobb meglepetésére azt mondták neki, hogy a 
szakmai előkészítő anyag nem nyilvános. Miért nem tudhatja meg a képviselő, hogy a körzetében 
lévő utak, milyen szakmai besorolás alá tartoznak? Borzasztó nehéz így együtt dolgoznia a 
városvezetéssel az ott lakók érdekében. A perecesi főútvonalon a közlekedés, úgy lett megoldva, 
hogy kátyúzás helyett – ami úgy gondolja, már nem is lenne elég – táblák lettek kihelyezve 
„Vigyázat rossz útszakasz” felirattal több, mint 1 km-en keresztül. Ezt szerette volna elkerülni 
azzal, hogy betekintést kért.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Válaszadásra kéri fel Szélyes Domokos urat, az ingatlanokkal 
kapcsolatosan felmerült kérdésekre.  
 
Szélyes Domokos: Nem tud róla, hogy Nánási képviselő úr számára értékesítettek volna bármit 
is, de utána fognak nézni. Az ingatlanárakkal kapcsolatosan elmondja, hogy 2010-től azért 
korlátozták az eladások számát, mert nem akarták elherdálni Miskolc ingatlanvagyonát. 2010. 
évben egy avasi panellakás ára 1-2 millió forint között volt. Most a legrosszabb állapotban lévőt is 
4 millió forint körüli áron adják el. Az eladásra szánt ingatlanokat azok közül választják ki, 
amelyek nem illeszkednek a stratégiai ingatlanok közé, nem illeszkedik tartósan a Miskolc városa 
által megtartandó portfólióba. Ezeken 4-7 millió forint közötti áron tudják értékesíteni. Nem érti 
Pakusza képviselő úr milyen ingatlanpiaci árakról beszél.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kérdése, hogy megvan a pontos címe Képviselő Úrnak, vagy 
honnan veszi, hogy kihez tartozik az ingatlan. Mire vonatkozott a kérdés, melyik ingatlannál 
milyen mutyi? Kéri Pakusza képviselő urat, hogy fáradjon vissza a mikrofonhoz és pontosítsa a 
kérdését.  
 
Pakusza Zoltán: Arra vonatkozott a kijelentése és nem kérdése, hogy Alpolgármester Úr azt 
mondta, hogy az ingatlanárak Miskolcon nem alacsonyak. Erre mondta azt, hogyha igazak azok a 
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hírek, hogy 6 lakást lehetett vásárolni Miskolcon 10,5 millió forint értékben, akkor az 
ingatlanonként alig 2 millió forint, ami bizony jóval alatta van az országos áraknak.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Azzal az ingatlannak milyen problémája volt? 
 
Pakusza Zoltán: Arra válaszolt, hogy a vitában Kiss János alpolgármester úr azt mondta, hogy 
az országos átlagban magasan vannak az ingatlanárak. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kérdése, hogy mi köze van Nánási-Kocsis Norbertnek ehhez 
vagy bármilyen ingatlanhoz? 
 
Pakusza Zoltán: Azt mondta erre, hogyha 10,5 millió forintért lehetett Miskolcon ingatlant 
szerezni, hatot, akkor az átlagban 2 millió forint. Az nyilvánvaló, hogy ezek az ingatlanárak 
nincsenek az országos átlag szintjén. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az igaz, de meg kell nézni, hogy milyen ingatlan volt. 
Mindegyik esetében értékbecslés volt, meg volt hirdetve. Hangsúlyozza, mindegyik nyilvánosan 
kelt el. Valószínűleg valami butykákról lehetett szó. 
 
Pakusza Zoltán: Az ingatlanárakról beszéltek, és ezek az ingatlanárak nem olyan magasak, mint 
az országos átlag. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Ez attól függ mindig, hogy milyen ingatlanról beszélnek, meg 
kell nézni és akkor meg lehet állapítani.  
 
Pakusza Zoltán: Bent van a városban. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: El kell olvasni azokat a szakmai tanulmányokat, amik alapján 
az ingatlanárakat publikussá teszik az ország különböző részein.  
 
Pakusza Zoltán: Az előző felszólalásában pontosan ilyen szakmai eredmények alapján 
kiragadott albérlet- és ingatlanárakról beszélt, és erre válaszolt Kiss alpolgármester úr, ő pedig 
csak Alpolgármester Úr felvetésére válaszolt. 
 
Révész Péter: Két kérdése van. Az első, miszerint szépkorúak fordultak hozzá, hogy a régebben 
meghirdetett számítástechnikai képzésüket 65 felett nem vehetik ingyenesen igénybe. Nem tudja, 
hogy ez mennyire fedi vagy sem a valóságot. 
Az utak felújításával kapcsolatban érkezett hozzá az Árpád utcaiak megkeresése, hogy a 
főútvonalon, ahol a busz is jár, nincs karbantartva az út. A Szikla utcán is több, évek óta tátongó 
nagyobb kátyú van, ami még nem sikerült a városvezetésnek megjavítania. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Tájékoztatja Képviselő Urat, hogy a városnak semmi olyan 
projektje nincs, amely keretében szépkorúakat oktatnának informatikai ismeretekre. Megjegyzi, 
amikor volt ilyen, az esetben nem volt korhatár. 
Az utak állapotára vonatkozó észrevételeket megvizsgálják. 
 
Nagy-Korsa Judit: Jegyző Úrtól kéri, hogy a válaszadásnál pontosan készüljön fel, mert 
konkrétumokat szeretnének hallani, azzal kapcsolatosan, hogy ki készítette az energetikai 
tanulmányt, ki volt a pályázatíró, kik pályáztak a megvalósításra és milyen szempontok alapján 
döntöttek a nyertes mellett, valamint hogy hol van a szerződés. Ezekre mind választ szeretnének 
kapni.  
Sokakat érintő kérdés Miskolcon, akik tüzelővel fűtenek, hogy a város mennyi pénzt szánt, és 
mennyit adott a fával, illetve szénnel fűtő rászoruló miskolciaknak? Ezen az akción ugyan már túl 
vannak, de jó lenne, ha még egyszer támogatni tudnák ezeket az embereket, mert rettenetes 
hidegek vannak még mindig.  
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Megköszöni Képviselő Asszony hozzászólását, Jakab Péternek 
adja meg a szót.  
 

- A FIDESZ-KDNP Frakció jelenlévő tagjai elhagyják az üléstermet. - 
 
Jakab Péter: Őszintén megdöbbenti a mai szavazás. Számtalanszor elhangzott Polgármester 
Úrtól, hogy amíg ő vezeti a várost, addig egyetlen migránst sem fognak betelepíteni. Ehhez képest 
a mai napon a Jobbik letett egy javaslatot az asztalra, ami pont arról szólt volna, hogy Miskolc ne 
csak Soros György, de Orbán Viktor migránsait se engedje be. Ezt a javaslatot leszavazták, vagyis 
úgy tűnik, hogy az utóbbiakkal semmi baj nincs, ők nyugodtan jöhetnek. A városvezetés is úgy 
viselkedik, mint a kormányfő, aki azt mondta, hogy ide egyetlen migráns sem fog jönni, nem 
leszünk bevándorló ország, ehhez képest kiderült, hogy titokban 2300 migránst engedtek be. 
Kaptak készpénzt, lakhatási támogatást, segélyt, munkalehetőséget. Polgármester Úr legutóbb azt 
mondta, hogy azok a menekültek, akiket beengedtek az országba új otthonra leltek itt és egyébként 
erősítik hazánkat. Azóta a belügyminisztérium egy közleményben elismerte, hogy ezek között 
bűnözők, késes rablók, szexuális bűnözők, embercsempészek is vannak, de még lehetne sorolni. 
Azt gondolta, hogy ezek után felülbírálva ezt az álláspontot, ma együtt fognak nemet mondani a 
migránsokra. 2015-ben a migránsválság közepén Orbán Viktor egy arab konferencián azt mondta, 
hogy az iszlám az emberiség nagy szellemi és lelki alkotása és Magyarország nagy tisztelettel 
fogadja az iszlám világból érkezőket. 2300 főt fogadott is. Tegnapi nap folyamán pedig azt mondta, 
hogy ezek az emberek Budapesten és Miskolcon képzeli el a jövőjüket. Ezért lett volna nagyon 
fontos ma nemet mondani. Azzal hogy a Jobbik javaslatát leszavazták, azt üzenik, hogy április 8. 
után, ha Orbán Viktor marad a miniszterelnök, akkor továbbra is jöhetnek a migránsok. A Jobbik 
viszont azt mondja, hogy nem jöhetnek.  
 

- A FIDESZ-KDNP Frakció tagjai visszatérnek az ülésterembe. - 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Nem érti, hogy Képviselő Úr hogyan tud ennyi mindent össze-
vissza beszélni. Orbán Viktor egyetlen szót sem szólt arról, hogy a Kormány bárkit is el akarna 
helyezni Miskolcon. Arra a veszélyre hívta fel a figyelmet, hogy ezek az emberek általában 
nagyvárosokat céloznak meg, abban az esetben, ha az ország kapui nyitva állnak. Elmúlt 
Közgyűlésen döntöttek arról, hogy Miskolc mindenféle betelepítést elutasít. Kéri Képviselő Urat, 
mondja meg hány migránssal találkozott a városban. A Közgyűlés egyértelműen elutasította a 
betelepítést, de Képviselő Urat hajtja az állandó szereplési vágy.  
Megállapítja, hogy nincs több felszólalásra jelentkező. 
 
Bejelenti, hogy a napirendekről történő tételes szavazás következik. 
 
 
 
Meghívó szerinti 1. napirend:  Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 

megállapításáról szóló 1/2017. (II.21.) önkormányzati 
rendelet módosítására (IV. negyedéves előirányzat 
módosítás) 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy rendelettervezetről kell 
dönteniük. A rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 15 igen szavazat szükséges. 
 

 
A Közgyűlés 17 igen, 6 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
megalkotta a 1/2018. önkormányzati rendeletét az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megállapításáról 
szóló 1/2017. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 

/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Az államháztartásról szóló törvény 29/A. szakasza értelmében 
a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatot kell hozni az Önkormányzat egyes saját bevételei 
és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét a 
költségvetési évet követő három évre vonatkozóan. Erre tekintettel kéri, hogy a meghívó szerinti 
3. napirendről szavazzanak. 
 
Meghívó szerinti 3. napirend: Javaslat az Önkormányzat egyes saját bevételei és 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségei várható összegének megállapítására a 
2019-2021. évekre 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell 
dönteniük.  

A Közgyűlés 17 igen, 7 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot és meghozta a  

 
 

11/2018. (III.2.) számú határozatát 
 
Tárgy: Az Önkormányzat egyes saját bevételeinek és adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összege a 2019-2021. 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 2019-2021. 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 2019-2021. 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./ 
 
 
 
Meghívó szerinti 2. napirend: Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 

megállapítására, a költségvetési rendelet 
megalkotására és egyéb kapcsolódó döntések 
meghozatalára 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy rendelettervezetről és négy 
határozati javaslatról kell dönteniük. Az előterjesztéshez kapcsolódó rendelettervezethez 
módosító indítvány került benyújtásra. Kéri, hogy elsőként erről szavazzanak, minősített 
többséggel. 

A Közgyűlés 17 igen, 4 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett 
a módosító indítványt elfogadta. 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, most szavazzanak a rendelettervezetről, melyhez 
minősített többség szükséges. 
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A Közgyűlés 17 igen, 8 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
megalkotta a 2/2018. önkormányzati rendeletét az 
Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapításáról. 

 
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Most az I. határozati javaslatról szavaznak. 
 

A Közgyűlés 22 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztés szerinti I. 
határozati javaslatot és meghozta a  

 
12/2018. (III.2.) számú határozatát 

 
Tárgy: Nyilatkozat a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. 2018. évi önkormányzati 
támogatásáról, a közösségi közlekedés 2018. évi fenntartásáról 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az 
Önkormányzat 2018. 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 kötelezettséget vállal arra, 
hogy a helyi közösségi közlekedést 2018. január 1-jétől december 31-ig folyamatosan 
fenntartja. 
 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi közlekedés 
működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz), 
valamint fejlesztéséhez 2017. évre vonatkozóan – a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. 2017. 
évre vonatkozó éves beszámolójának elkészítéséig - a Közszolgáltatási Szerződésében 
meghatározott Pénzügyi Kompenzáció részeként nettó 1.075 millió Ft összegű, saját 
forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatás átadásával járult 
hozzá.  

 
3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2012. évi XLI. tv. 24. § (6) bekezdése alapján 

a Miskolc Városi Közlekedési Zrt.-t mint szolgáltatót, pályáztatás nélkül, közvetlenül bízta 
meg a közszolgáltatási tevékenység ellátásával. 

 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Társaságfelügyeleti Osztály 
Közreműködik:  MVK Zrt. 
Határidő:   folyamatos 
 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak a II. határozati javaslatról. 

 
A Közgyűlés 22 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztés szerinti II. 
határozati javaslatot és meghozta a  

 
13/2018. (III.2.) számú határozatát 

 
Tárgy: A 2018. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak 
csökkentését szolgáló támogatás pályázat útján történő igénylése 
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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az 
Önkormányzat 2018. 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 2018. 
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:  Társaságfelügyeleti Osztály 
Közreműködő:  MIVÍZ Kft. 
 Határidő:  azonnal 
 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés szerinti III. határozati 
javaslatról. 

A Közgyűlés 17 igen, 6 nem szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztés szerinti III. 
határozati javaslatot és meghozta a  

 
14/2018. (III.2.) számú határozatát 

 
Tárgy: A költségvetéshez kapcsolódó fejlesztési hitelek 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az 
Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet 
megalkotására és egyéb kapcsolódó döntések meghozatalára” című előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Közgyűlés dönt a 2018. évi költségvetési rendeletének 5. mellékletében szereplő 
fejlesztési célú feladatainak megvalósításához előirányzott, legfeljebb 1.987.000.000,- 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 lefolytatását. 
 

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

a) a hitelek, vagy kölcsönök biztosítékaként az Önkormányzat saját bevétele, illetve 
szükséges esetben ingatlan fedezet biztosítása is felajánlható a megfelelő 
ajánlattétel érdekében, továbbá  

b) a hiteltörlesztés tekintetében legfeljebb egy évi türelmi időt követő és 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. Egyúttal felhatalmazza a 
Polgármestert a beszerzési eljárás eredményeként megkötendő hitel-, vagy kölcsön-
szerződés, illetve szerződések – a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény 
szerinti Kormány engedélyezetést követően, valamint a Városgazdálkodási és-
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üzemeltetési Bizottság elnökének ellenjegyzés után történő – aláírására. 
 
Felelős:    Polgármester 
Közreműködik:   Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal ill. folyamatos 
 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Most a IV. határozati javaslatról döntsünk.  
 

A Közgyűlés 22 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztés szerinti IV. 
határozati javaslatot és meghozta a  
 

15/2018. (III.2.) számú határozatát 
 
Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákban dolgozó közalkalmazottak 
étkezési térítési díjának meghatározása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az 
Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet 
megalkotására és egyéb kapcsolódó döntések meghozatalára” című előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az önkormányzati fenntartású 
óvodákban dolgozó közalkalmazottak által igénybe vehető étkezés térítési díjának összegét 2018. 
évre a nyersanyagnorma 63%-ában hagyja jóvá. 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában 
működő óvodákban dolgozó közalkalmazottak által fizetendő  

étkezési térítési díj mértéke  
2018. évi nyersanyagnorma alapján 

(Ft/nap) 

  Nettó 
érték Áfa Áfá-val növelt 

érték 

Tízórai 32 8 40 

Ebéd 120 30 150 

Uzsonna 32 8 40 

Összesen 184 46 230 

 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Közreműködik:  Lakosságszolgálati Főosztály 
Határidő:  azonnal 
 
 
Meghívó szerinti 4. napirend: Javaslat a Miskolc 12720/1 hrsz.-ú, természetben 

Miskolc, Boldva utcában elhelyezkedő „beépítetlen 
terület” megnevezésű ingatlan értékesítésére 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell 
dönteniük. 

A Közgyűlés 20 igen, 0 nem szavazattal, 5 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot és meghozta a  
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16/2018. (III.2.) számú határozatát 
 
Tárgy: Miskolc 12720/1 hrsz.-ú, természetben Miskolc, Boldva utcában található 
ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntések meghozatala 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc 
12720/1 hrsz.-ú, természetben Miskolc, Boldva utcában található „beépítetlen 
terület” megnevezésű ingatlan értékesítésére” című előterjesztést és a következő 
határozatot hozza: 
 
I. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése – az Önkormányzat vagyonáról és 

vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdése 
alapján eljárva – kétfordulós eljárás (első forduló: nyílt írásos ajánlattétel, második forduló: 
versenytárgyalás) alkalmazásával, az alábbi feltételekkel, értékesítésre kijelöli a Miskolc 
12720/1 hrsz.-ú, természetben Miskolc, Boldva utcában elhelyezkedő, 9676 m2 alapterületű 
„beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant: 

 
1. Az ingatlan induló, egyben minimál eladási árát bruttó 62.700.000,- Ft összegben 

határozza meg, amely összeg az esetlegesen fizetendő általános forgalmi adó összeget már 
tartalmazza. 
 

2. Teljesítési határidőként kerüljön rögzítésre a szerződésben, hogy az ingatlan vevője a 
vételárat az adásvételi szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül köteles 
egyösszegben megfizetni. 
 

3. Vevő késedelmi és meghiúsulási kötbérrel, valamint az eladó elállási jogával biztosítottan 
az adásvételi szerződésben kötelezettséget kell, hogy vállaljon az ingatlan – okirat hatályba 
lépését követő négy éven belüli, jogerős használatba vételi engedéllyel dokumentáltan 
történő – beépítésére. A beépítési kötelezettség akkor minősül teljesítettnek, amennyiben 
a vevő a fenti határidőn belül – legalább az ingatlanra érvényes, a miskolci Építési 
Szabályzatban meghatározott beépíthetőségi maximum 50%-át meghaladó – 
felépítményre vonatkozó használatbavételi engedély iránti kérelmet terjeszt elő a 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező építési hatóságnál, és ezen tényt az eladó felé 
közokirattal igazolja. 
 

4. A vevői kötelezettség teljesítését visszavásárlási jog, elidegenítési és terhelési tilalom 
kikötésével kell biztosítani a vevői kötelezettségek tényleges teljesítéséig, de legfeljebb 5 
évig azzal, hogy a finanszírozás érdekében a visszavásárlási jog, illetve tilalom alól – 
indokolt kérelemre – felmentés adható, továbbá a visszavásárlási jog határidejének 
kikötése, valamint a tilalom időtartama meghosszabbítható. 
 

5. Szerződést biztosító mellékkötelezettségként késedelmi és meghiúsulási kötbér kerüljön 
kikötésre. A késedelmi kötbér mértéke napi 30.000,- Ft összegben kerüljön 
meghatározásra, amelyet vevő a szerződésben vállalt teljesítési határidő lejáratát követő 
naptól a tényleges teljesítés napjáig köteles megfizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a 
nettó vételár 25 %-ában kerüljön maximalizálásra. Továbbá a megkötendő szerződésben a 
vevő vállaljon kötelezettséget arra, hogy a késedelmi kötbér, továbbá a meghiúsulási 
kötbér vonatkozásában a kötbér mérséklésének jogáról kifejezetten lemond, A szerződéses 
feltételeket akként kell megállapítani, hogy azok együttes fennállása esetén a késedelmi és 
a meghiúsulási kötbér együttesen is érvényesíthetővé váljon. 
 

6. Vevő vállaljon kötelezettséget arra, hogy tulajdonjogának bejegyzését követő 6 hónapon 
belül az ingatlan északi részén az építési szabályzat szerint út céljára kijelölt területrész 
önálló ingatlanként történő kialakítása érdekében az ingatlan 99/9676 tulajdoni- 
illetősége vonatkozásában az adásvételi szerződésben rögzített fajlagos vételáron Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzatával adásvételi szerződést köt és saját költségén 
telekalakítási eljárást folytat le 
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II. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy a Miskolc 
Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 
40/2012. (XII.15) önkormányzati rendelet előírásai szerint gondoskodjon az értékesítési 
eljárás teljes körű (az ajánlattételi felhívás határozat szerinti elkészítését, a versenyeztetési 
eljárás lefolytatását magába foglaló) lebonyolításáról. Egyúttal felhatalmazza a Miskolc 
Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaságot az adásvételi szerződés értékesítési eljárás 
eredményeként történő megkötésére, aláírására, valamint az adásvételi szerződésben 
rögzítettek szerinti további jogügylet lebonyolítására és annak eredményeként szerződés 
megkötésére, aláírására. 

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt.  
Végrehajtást felügyelő osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: azonnal, illetve az értékesítési eljárás lefolytatása és a 

szerződéskötés tekintetében a döntést követő 60 napon belül 
 
 
Meghívó szerinti 5. napirend: Javaslat a vis maior támogatással kapcsolatos döntés 

meghozatalára 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell 
dönteniük. 

A Közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot és meghozta a  

 
17/2018. (III.2.) számú határozatát 

 
Tárgy: a „Miskolc-Görömböly, Tapolcai út 16/a-20/a. sz. ingatlanok közötti út-és 
vízelvezető árok helyreállítása” című vis maior pályázat benyújtására vonatkozóan a 
Közgyűlés utólagos tájékoztatása és jóváhagyása, a pályázathoz kapcsolódó döntések 
meghozatala és a pályázathoz szükséges önrész biztosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a vis 
maior támogatással kapcsolatos döntés meghozatalára” című előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza.  
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 60. §-ában foglaltak 
szerint tudomásul veszi a Polgármester utólagos tájékoztatását „Miskolc-Görömböly, Tapolcai út 
16/a-20/a. sz. ingatlanok közötti út-és vízelvezető árok helyreállítása” tárgyú, vis maior 
pályázatok benyújtásáról. 
 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   Koordinációs Osztály 
Határidő:   azonnal   
 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a „Miskolc-Görömböly, Tapolcai út 
16/a-20/a. sz. ingatlanok közötti út-és vízelvezető árok helyreállítása” című, vis maior 
káresemény elhárítása érdekében benyújtott pályázathoz az alábbi, a vis maior támogatás 
felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés c) 
pontja szerinti nyilatkozatot adja: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kijelenti, hogy az Önkormányzat nem 
rendelkezik a közterületeire vonatkozó, káreseményhez kapcsolódó biztosítással, így annak a 
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„Miskolc-Görömböly, Tapolcai út 16/a-20/a. sz. ingatlanok közötti út-és vízelvezető árok 
helyreállítása” című pályázat anyagához történő csatolása nem lehetséges. 
Az Önkormányzat vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. Saját erejéből a vis maior okozta helyzetet csak 
részben tudja megoldani. 

 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   Koordinációs Osztály  
Határidő:   azonnal 
 
3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a „Miskolc-Görömböly, Tapolcai út 
16/a-20/a. sz. ingatlanok közötti út-és vízelvezető árok helyreállítása” vis maior káresemény 
elhárítása érdekében benyújtandó pályázathoz az alábbi, a vis maior támogatás felhasználásának 
részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. § 
(3) bekezdés l) pontja szerinti nyilatkozatot adja: 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kijelenti, hogy az adott tárgyakban 
korábban vagy egyidejűleg nem nyújtott be másik támogatási igényt. 

 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Koordinációs Osztály  
Határidő:  azonnal 
 
4. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlés tudomásul veszi és jóváhagyja, hogy 
a pályázat az alábbi forrásösszetételben került benyújtásra és felhatalmazza a Polgármestert a 
pályázat elbírálását követően a szükséges intézkedések megtételére. 
 
A megvalósítandó „Miskolc-Görömböly, Tapolcai út 16/a-20/a. sz. ingatlanok közötti út-és 
vízelvezető árok helyreállítása” beruházás teljes összege: 20 687 829 Ft. A saját erő összege 
előreláthatólag 6 206 349 Ft. A beruházási összköltség 70%-ára az alábbiak szerint nyerhető 
támogatás: 
 

Megnevezés 

Beruházás összes költségének megosztása 

Beruházás 
összesen 

Vis maior pályázatból 
elnyerhető saját forrás 

kiegészítésére 
(70%) 

Fennmaradó 
biztosítandó saját erő 

 
(30%) 

„Miskolc-Görömböly, 
Tapolcai út 16/a-20/a. 
sz. ingatlanok közötti 
út-és vízelvezető árok 
helyreállítása”   

14 481 480  Ft 6 206 349 Ft 20 687 829 Ft 

 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Koordinációs Osztály 
Határidő:  azonnal 
 
5. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a 
káresemény elhárításhoz szükséges 30%-os önrészt - a „„Miskolc-Görömböly, Tapolcai út 16/a-
20/a. sz. ingatlanok közötti út-és vízelvezető árok helyreállítása” esetében előreláthatólag 6 206 
349 Ft - a 2018. évi költségvetés „vis maior pályázati önrész ” soron rendelkezésre álló 
költségvetési fedezet terhére biztosítja. 
 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  sikeres pályázat esetén azonnal 
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Meghívó szerinti 6. napirend: Javaslat a 2018. évi belső ellenőrzési terv 

módosításának megállapítására 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztéshez módosító indítvány került benyújtásra. 
Kéri, hogy elsőként erről szavazzanak.  

 
A Közgyűlés 17 igen, 4 nem szavazattal, 4 tartózkodás 
mellett a módosító indítványt elfogadta. 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, most szavazzanak a határozati javaslatról. 
 

A Közgyűlés 17 igen, 5 nem szavazattal, 3 tartózkodás 
mellett elfogadta a határozati javaslatot, a 
módosító indítvány kapcsán meghozott döntésre 
figyelemmel, és meghozta a  

 
18/2018. (III.2.) számú határozatát 

 
Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési 
tervének módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a 2018. évi 
belső ellenőrzési terv módosításának megállapítására” című előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2018. évi belső ellenőrzési terv 
módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a 
módosítással egységes szerkezetbe foglalt 2018. évi belső ellenőrzési tervet aláírja. 
 
Felelős:   Jegyző 
Végrehajtásért felelős:  Belső Ellenőrzési Osztály 
Határidő:   az 1. pont tekintetében a döntés vonatkozásában azonnal, 

egyebekben 2018. december 31. 
a 2. pont tekintetében: azonnal 

 
/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 
 
Meghívó szerinti 7. napirend: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere 

2018. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyására 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell 
szavazniuk. 

A Közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot és meghozta a  

 
19/2018. (III.2.) számú határozatát 

 
Tárgy: Polgármester 2018. évi szabadságával kapcsolatos döntések 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc 
Megyei Jogú Város polgármestere 2018. évi szabadsága ütemezésének 
jóváhagyására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
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1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kijelenti, hogy a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/C. § (1) és (3) 
bekezdésében foglaltak alapján Dr. Kriza Ákos főállású polgármester  

a. 2017. évben járó 41 munkanap szabadságból 39 munkanap szabadságot vett igénybe, a ki 
nem vett szabadság mértéke 2 munkanap; 

b. 2018. évben 43 munkanap szabadságra jogosult az alábbiak szerint:  
 

Alapszabadság/év (2018.01.01. – 2018.12.31.):  25 munkanap 
Pótszabadság/év (2018.01.01. – 2018.12.31.): 14 munkanap 
Gyermekek után járó pótszabadság/év  
(2018.01.01. – 2018.12.31.): 2 munkanap 
2017. évben (2017.01.01. – 2017.12.31.)  
ki nem vett, tárgyévi szabadsághoz hozzászámítandó napok 
száma: 2 nap 

 
2.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1. pontban megállapított 43 

munkanap szabadság ütemezését a határozat melléklete szerint jóváhagyja. 
3.  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a Jegyzőt arra, hogy 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere részére a jelen határozat 1. pontja szerint a 
2018. 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:  Jegyzői Iroda, 3. pont tekintetében Jegyző 
Határidő:   azonnal, 3. pont tekintetében folyamatos 
 

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 

Meghívó szerinti 8. napirend: Javaslat a Közgyűlés utólagos tájékoztatására a 
halaszthatatlan önkormányzati ügyekben meghozott 
polgármesteri döntésekről 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell 
dönteniük, melyhez módosító indítványt nyújtott be. Kéri, először erről szavazzanak. 
 

A Közgyűlés 17 igen, 0 nem szavazattal, 8 tartózkodás 
mellett a módosító indítványt elfogadta. 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, most döntsenek a határozati javaslatról, a módosító 
indítvány kapcsán meghozott döntésre figyelemmel. 
 

A Közgyűlés 17 igen, 0 nem szavazattal, 7 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot és meghozta a  

 
20/2018. (III.2.) számú határozatát 

 
Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének utólagos 
tájékoztatása halaszthatatlan önkormányzati ügyekben meghozott polgármesteri 
döntésekről 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a 
Közgyűlés utólagos tájékoztatására a halaszthatatlan önkormányzati ügyekben 
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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 1-29. számú mellékletét 
képező polgármesteri határozatok vonatkozásában.  
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  azonnal 

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
Meghívó szerinti 9. napirend: Javaslat a Miskolci József Úti Óvoda Brunszvik Teréz 

Tagóvodájának és a Miskolci Százszorszép Óvoda 
Tündérkert Tagóvodájának Sport Óvodává történő 
átszervezésére vonatkozó elvi döntés meghozatalára 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell 
dönteniük. 

A Közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot és meghozta a 

 
21/2018. (III.2.) számú határozatát 

 
Tárgy: A Miskolci József Úti Óvoda Brunszvik Teréz Tagóvodájának és a Miskolci 
Százszorszép Óvoda Tündérkert Tagóvodájának Sport Óvodává történő átszervezése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a "Javaslat a 
Miskolci József Úti Óvoda Brunszvik Teréz Tagóvodájának és a Miskolci 
Százszorszép Óvoda Tündérkert Tagóvodájának Sport Óvodává történő 
átszervezésére vonatkozó elvi döntés meghozatalára”című előterjesztést és a következő 
határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kifejezi azt a szándékát, hogy a 

Miskolci József Úti Óvoda Brunszvik Teréz Tagóvodáját és a Miskolci Százszorszép Óvoda 
Tündérkert Tagóvodáját sport óvodává átszervezi. 

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humánszolgáltatási Osztály 
Határidő: azonnal 
  

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 

átszervezéshez szükséges egyeztetéseket folytassa le. 
 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humánszolgáltatási Osztály 
Határidő: 2018. április 30. 
  

 
3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 

óvodák átszervezéséről szóló végleges előterjesztést a Közgyűlés májusi rendes ülésére 
terjessze elő.  
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Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humánszolgáltatási Osztály 
Határidő: 2018. májusi rendes ülés 

 
 
Meghívó szerinti 10. napirend: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 

által fenntartott óvodákba történő beiratkozás 
időpontjának meghatározására 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell 
dönteniük. 

A Közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot és meghozta a 
 

22/2018. (III.2.) számú határozatát 
 
Tárgy: Az óvodai beiratkozás időpontjainak meghatározása és a beiratkozásról szóló 
közleménnyel kapcsolatos döntés meghozatala 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a "Javaslat a Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodákba történő beiratkozás 
időpontjának meghatározására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2018/2019-es nevelési évre 

vonatkozóan az Önkormányzat fenntartásában működő óvodák tekintetében az óvodai 
beiratkozás idejét a következők szerint állapítja meg: 

 
2018. április 25. (8.00-tól 17.30 óráig) 
2018. április 26. (8.00-tól 17.30 óráig) 
2018. április 27. (8.00-tól 17.30 óráig) 

 
Felelős:    Polgármester 
Határidő:   azonnal 

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az óvodába történő jelentkezés 

módjáról szóló fenntartói hirdetményt a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja. 

 
Felelős:    Polgármester 
Határidő:   azonnal 

 
3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy gondoskodjon az önkormányzati fenntartású óvodákba történő beiratkozásról szóló 
fenntartói hirdetmény közzétételéről. 

 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Lakosságszolgálati Főosztály 
Határidő:    2018. március 24. 

 
/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Bejelenti, hogy a sürgősségi előterjesztésekről történő szavazás 
következik. 
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Sürgősségi 1. napirend: Javaslat a volt Diósgyőri Kórház telephely üzemeltetési és 
hasznosítási jogának Miskolc Holding Zrt. részére történő 
átadáshoz kapcsolódó döntések meghozatalára 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell 
dönteniük. 

A Közgyűlés 17 igen, 3 nem szavazattal, 5 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot és meghozta a  

 
23/2018. (III.2.) számú határozatát 

 
Tárgy: a volt Diósgyőri Kórház telephely üzemeltetési és használati jogának átadása 
a Miskolc Holding Zrt. részére 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a volt 
Diósgyőri Kórház telephely üzemeltetési és hasznosítási jogának Miskolc Holding 
Zrt. részére történő átadáshoz kapcsolódó döntések meghozatalára” című 
előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet 
(a továbbiakban: Vagyonrendelet) 19. § (2) bekezdése alapján, a Miskolc 23486/1 hrsz.-
ú, természetben Kórház u. 1. szám alatti (volt Diósgyőri Kórház telephely) ingatlan 
43735/45635-öd arányú vagyonkezelt illetőségének üzemeltetőjeként és a hasznosítási 
jog gyakorlójaként a Miskolc Holding Zrt.-t jelöli ki, azzal, hogy: 
 

a)  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jogosult a Miskolc 
23486/1 hrsz.-ú ingatlan 43735/45635-öd arányú ingatlanilletőségére 
vonatkozóan létrejött vagyonkezelési szerződésben rögzített egészségügyi, 
szociális, idősügyi cél megvalósítása érdekében az ingatlanra vonatkozóan 
használót, bérlőt jelölni, továbbá  

 
b)  az üzemeltetési feladatokat a használatba adott ingatlanrészeken is a Miskolc 

Holding Zrt. látja el. 
 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a 
Polgármestert az 1. pontban foglaltak szerint a hasznosítási- üzemeltetési szerződés 
előkészítésére és aláírására.  
 

3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése dönt arról, hogy a Miskolc 
23486/1 hrsz.-ú ingatlan 43735/45635-öd arányú vagyonkezelt ingatlanilletőségéből az 
Őszi Napsugár Otthon részére, közfeladatainak ellátása céljából, térítésmentes 
használatba adja a közfeladat ellátásához szükséges ingatlanrészeket, azok tényleges 
használatának megkezdésétől, határozatlan időre, legfeljebb a közfeladat ellátási 
kötelezettség fennálltáig azzal, hogy az üzemeltetési feladatokat a Miskolc Holding Zrt. 
látja el. 
 

4. Az üzemeltetéssel és hasznosítással összefüggő költségek Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 2018. évi költségvetésében biztosítottak. 
 

5. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1. pont szerinti 
hasznosítási- üzemeltetési szerződés megkötésével egyidejűleg utasítja a Miskolc 
Holding Zrt.-t a 3. pont szerinti döntés végrehajtására. 
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Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   Vagyongazdálkodási Osztály 
Közreműködő:  Miskolc Holding Zrt. 
Határidő:   az 1. pont tekintetében azonnal 
   a 2. pont tekintetében 2018. március 15. 
   a 3. pont tekintetében azonnal 
   a 4. pont tekintetében folyamatosan 
   az 5. pont tekintetében folyamatosan 
 
 
 
Sürgősségi 2. napirend: Javaslat az Integrált Területfejlesztési Stratégia (ITS) 

módosításának és az Integrált Területi Program (ITP) 3. 
számú módosításának elfogadására 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint két határozati javaslatról kell 
dönteniük. Kéri, szavazzanak az I. határozati javaslatról. 
 

A Közgyűlés 17 igen, 0 nem szavazattal, 8 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztés szerinti I. 
határozati javaslatot és meghozta a  

 
 

24/2018. (III.2.) számú határozatát 
 
Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 
módosításának jóváhagyása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az 
Integrált Területfejlesztési Stratégia (ITS) módosításának és az Integrált Területi 
Program (ITP) 3. számú módosításának elfogadására” című előterjesztést és a következő 
határozatot hozza: 
 
1./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a város Integrált 
Településfejlesztési Stratégiájának 3. számú módosítását a jelen határozat melléklete szerint 
jóváhagyja, és megállapítja az Integrált Településfejlesztési Stratégiát a jelen határozat melléklete 
szerinti módosított tartalommal. 
 
2./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
jelen határozat 1. pontja szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Integrált 
Településfejlesztési Stratégia elkészítésére. Továbbá felkéri a Polgármestert, hogy 
gondoskodjon a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Integrált Településfejlesztési 
Stratégia Önkormányzat honlapján való közzétételéről, valamint a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Kormányrendelet 30. § (13) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettség teljesítéséről. 
 
Felelős: Dr. Kriza Ákos polgármester 
Végrehajtásért felelős: Koordinációs Osztály 
Közreműködő: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Főépítésze 
Határidő:  az 1. pont tekintetében: azonnal 
 a 2. pont tekintetében 5 napon belül 
 

 
/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak a II. határozati javaslatról. 
 
A Közgyűlés 17 igen, 0 nem szavazattal, 8 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztés szerinti II. 
határozati javaslatot és meghozta a 

 
25/2018. (III.2.) számú határozatát 

 
Tárgy: Az Integrált Területi Program (ITP) 3. sz. módosításának elfogadása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az 
Integrált Területfejlesztési Stratégia (ITS) módosításának és az Integrált Területi 
Program (ITP) 3. számú módosításának elfogadására” című előterjesztést és a következő 
határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a jelen határozat 
mellékletét képező módosított Integrált Területi Programot. 
 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Jegyzői Kabinet 
Közreműködik:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal 
 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy a módosított Integrált Területi Program dokumentumait, és az azt elfogadó 
Közgyűlési határozatot a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési 
Programok Irányító Hatóságához megküldje.  
 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Jegyzői Kabinet 
Határidő: 2018. április 30. 
 

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
 
 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Ezzel a mai munkájukat befejezték. 
Tájékoztatja képviselőtársait, hogy a következő rendes ülésre várhatóan 2018. május 17. napján 
kerül sor. 
Megköszöni a jelenlévők mai munkáját. Az ülést 10 óra 15 perckor bezárja. 
 

 
 

K. m. f. 
 
 
 Dr. Alakszai Zoltán  Dr. Kriza Ákos 
  jegyző  polgármester 
 
 


