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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÖZGYŰLÉSE 

 
819.028-5/2018. 

 
Jegyzőkönyv 

 
 
Készült:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2018. május 17. 

napján 07.00 órai kezdettel, a Polgármesteri Hivatal Közgyűlési Termében tartott 
nyílt 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, Katona Ferenc, Dr. Kovács László, Kovácsné Budai Mária, Molnár 
Péter, Nagy-Korsa Judit, Dr. Nánási-Kocsis Norbert, Dr. Nehéz Károly, Novák 
Józsefné, Pakusza Zoltán, Révész Péter, Soós Attila, Szécsényi Marianna, Dr. 
Tompa Sándor képviselő és Dr. Kiss János alpolgármester 

 
Később érkezett: Badány Lajos, Dr. Simon Gábor és Szilágyi Szabolcs képviselő 
 
Távol maradt:  Földesi Norbert képviselő és Pfliegler Péter alpolgármester 
 
Meghívottak:  a Polgármesteri Hivatal főosztály- 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, a 
megjelenteket.  
Bejelenti, hogy a Testület tagjai közül a jelenléti ív alapján 23 fő van jelen, az ülés 
határozatképes, amelyet megnyit. 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben foglaltak alapján tájékoztatja a 
Közgyűlést, hogy Jakab Péter 2018. május 7. napjával lemondott önkormányzati 
képviselői mandátumáról. A Helyi Választási Bizottság fog dönteni a megüresedett 
kompenzációs mandátum kiosztásáról. 
 
Munkájukat a mai napirend elfogadásával kezdik. Az SZMSZ 20. szakasz (5) bekezdése alapján 
az alábbi javaslatokat teszi: 
 
1. sürgősségi napirend - nyílt ülés:  Javaslat az MVK Zrt.-vel fennálló Közszolgáltatási 

Szerződés módosítására, a 2017. évi 
közszolgáltatási tevékenységről készült éves 
Közszolgáltatói Jelentés és a 2017. évi Éves 
Pénzügyi Ellentételezés összegének elfogadására 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről. 
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A Közgyűlés 18 igen, 2 nem szavazattal, 3 tartózkodás 
mellett a sürgősségi indítványt a nyílt ülés 
napirendjére felvette. 

 
2. sürgősségi napirend - nyílt ülés:  Javaslat vagyongazdálkodási döntés tárgyában 

hozott határozat módosítására, valamint egyéb 
vagyongazdálkodással kapcsolatos döntés 
meghozatalára 

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

 
A Közgyűlés 19 igen, 2 nem szavazattal, 3 tartózkodás 
mellett a sürgősségi indítványt a nyílt ülés 
napirendjére felvette. 

 
3. sürgősségi napirend - nyílt ülés:  Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) 
önkormányzati rendelet módosítására, valamint 
egyéb vagyongazdálkodási döntések 
meghozatalára 

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

 
A Közgyűlés 19 igen, 2 nem szavazattal, 3 tartózkodás 
mellett a sürgősségi indítványt a nyílt ülés 
napirendjére felvette. 

 
4. sürgősségi napirend - nyílt ülés:  Javaslat a „Miskolc és agglomerációja digitális 

közösség” elnevezésű program keretében kiosztott 
notebookok térítésmentes tulajdonjogának 
megszerzéséhez szükséges döntések 
meghozatalára 

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

 
A Közgyűlés 19 igen, 0 nem szavazattal, 5 tartózkodás 
mellett a sürgősségi indítványt a nyílt ülés 
napirendjére felvette. 

 
5. sürgősségi napirend - nyílt ülés:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata és az Egységes Magyarországi 
Izraelita Hitközség között feladatellátási szerződés 
megkötésére 

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

 
A Közgyűlés 19 igen, 0 nem szavazattal, 5 tartózkodás 
mellett a sürgősségi indítványt a nyílt ülés 
napirendjére felvette. 

 
6. sürgősségi napirend - nyílt ülés:  Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács és 

Rehabilitációs Foglalkoztatási Tanács 
létrehozására 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről. 
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A Közgyűlés 19 igen, 2 nem szavazattal, 3 tartózkodás 
mellett a sürgősségi indítványt a nyílt ülés 
napirendjére felvette. 

 
7. sürgősségi napirend - nyílt ülés:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatalának szervezetét, működését érintő 
döntések meghozatalára  

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

 
A Közgyűlés 18 igen, 3 nem szavazattal, 3 tartózkodás 
mellett a sürgősségi indítványt a nyílt ülés 
napirendjére felvette. 

 
8. sürgősségi napirend - nyílt ülés:  Javaslat egyes helyi adókat érintő önkormányzati 

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

 
A Közgyűlés 18 igen, 2 nem szavazattal, 4 tartózkodás 
mellett a sürgősségi indítványt a nyílt ülés 
napirendjére felvette. 

 
9. sürgősségi napirend - zárt ülés:  Javaslat a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjével 
kapcsolatos munkáltatói döntés meghozatalára 

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

A Közgyűlés 19 igen, 0 nem szavazattal, 5 tartózkodás 
mellett a sürgősségi indítványt a zárt ülés 
napirendjére felvette. 

 
10. sürgősségi napirend - zárt ülés:  Javaslat fellebbezés elbírálására egyedi 

közterület-használati ügyben 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről. 
 

A Közgyűlés 18 igen, 2 nem szavazattal, 4 tartózkodás 
mellett a sürgősségi indítványt a zárt ülés 
napirendjére felvette. 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A tárgyalási sorrend megállapításához az SZMSZ 20. 
szakasz (1) bekezdése alapján első javaslata, hogy összevontan vitassák meg az 
Önkormányzat működésével és gazdálkodásával kapcsolatos előterjesztéseket, 
azaz a meghívó szerinti 1., 2., 3., valamint a sürgősségi 7. és 8. napirendeket. Kéri, szavazzanak 
a javaslatról. 

A Közgyűlés 17 igen, 7 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett a javaslatot elfogadta. 
 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Második javaslata, hogy szintén összevontan, nyílt ülésen 
tárgyalják a város működéséhez kapcsolódó, beszámoló jellegű előterjesztéseket, 
azaz a meghívó szerinti 16., 17., 18., 19. és 20., valamint a sürgősségi 1. napirendet. 
 

A Közgyűlés 17 igen, 8 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett a javaslatot elfogadta. 
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Harmadik javaslata, hogy összevontan, nyílt ülésen 
tárgyalják az Önkormányzat humánfejlesztésével kapcsolatos előterjesztéseket, 
azaz a meghívó szerinti 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., valamint a sürgősségi 5. és 6. 
napirendeket. 

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

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Negyedik javaslata, hogy szintén összevontan, nyílt 
ülésen tárgyalják a településfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos 
előterjesztéseket, azaz a meghívó szerinti 4., 5., 6. és 7. napirendeket, valamint a sürgősségi 
2., 3. és 4. napirendeket, majd ezt követően zárt ülésre kerüljön sor. 

 
A Közgyűlés 17 igen, 8 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 17 igen, 8 nem szavazattal, 1 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.) 
 

 
NYÍLT ÜLÉS: 
 
 
1. Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozat meghozatalára 
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
2. Javaslat az önkormányzati adóbevallások benyújtására vonatkozó adóeljárási 
szabályokról szóló 48/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezésére 
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
3. Javaslat a közterületek rendjéről szóló 13/1998. (III.30.) önkormányzati 
rendelet módosítására 
Előterjesztő: Dr. Kiss János alpolgármester 
 
4. Javaslat kiemelt fejlesztési területté nyilvánításra 
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
5. Javaslat településfejlesztési döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
6. Javaslat az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) módosításának 
elfogadására 
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
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7. Javaslat közterületek elnevezésére 
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
8. Javaslat a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár alapító okiratának 
módosítására és az egységes szerkezetű alapító okirat jóváhagyására 
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
9. Javaslat a Miskolci József Úti Óvoda Brunszvik Teréz Tagóvodájának és a 
Miskolci Százszorszép Óvoda Tündérkert Tagóvodájának sportóvodává történő 
átszervezésére vonatkozó végleges döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
10. Javaslat időskorúakkal foglalkozó civil szervezetek támogatásával 
kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
11. Javaslat közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
12. Javaslat védett sír felújítására 
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
13. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a város területén 
működő nemzetiségi önkormányzatok között megkötött Együttműködési 
Megállapodásokkal kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
14. Javaslat a Miskolci Szakképzési Centrum fenntartásában működő 
intézmények átszervezésével kapcsolatos véleményezési jog gyakorlására 
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
15. Javaslat a Miskolci Tankerületi Központ fenntartásában működő 
intézmények átszervezésével kapcsolatos véleményezési jog gyakorlására 
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
16. Javaslat a Miskolci Rendőrkapitányság 2017. évi munkájáról szóló beszámoló 
elfogadására 
Előterjesztő: Dr. Kiss János alpolgármester 
 
17. Javaslat a Miskolci Önkormányzati Rendészet 2017. évi munkájáról szóló 
beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Dr. Kiss János alpolgármester 
 
18. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési 
Koncepciójának 2018. évi felülvizsgálatára, valamint gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolójának elfogadására 
Előterjesztő: Dr. Kiss János alpolgármester 
 
19. Javaslat a 2017. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyására  
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
20. Javaslat a Közgyűlés utólagos tájékoztatására a halaszthatatlan 
önkormányzati ügyekben meghozott polgármesteri döntésekről 
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
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Zárt ülés: 
 
21. Javaslat Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti 
Intézménnyel kapcsolatos fenntartói döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
22. Javaslat fellebbezések elbírálására egyedi szociális hatósági ügyekben 
Előterjesztő: Dr. Kiss János alpolgármester 
 
 
 
SÜRGŐSSÉGRE FELVETT NAPIRENDEK – NYÍLT ÜLÉSRE: 
 
1. Javaslat az MVK Zrt.-vel fennálló Közszolgáltatási Szerződés módosítására, a 
2017. évi közszolgáltatási tevékenységről készült éves Közszolgáltatói Jelentés és 
a 2017. évi Éves Pénzügyi Ellentételezés összegének elfogadására 
 
2. Javaslat vagyongazdálkodási döntés tárgyában hozott határozat módosítására, 
valamint egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos döntés meghozatalára 
 
3. Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 
40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint egyéb 
vagyongazdálkodási döntések meghozatalára 
 
4. Javaslat a „Miskolc és agglomerációja digitális közösség” elnevezésű program 
keretében kiosztott notebookok térítésmentes tulajdonjogának megszerzéséhez 
szükséges döntések meghozatalára 
 
5. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Egységes 
Magyarországi Izraelita Hitközség között feladatellátási szerződés megkötésére 
 
6. Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács és Rehabilitációs Foglalkoztatási Tanács 
létrehozására 
 
7. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetét, 
működését érintő döntések meghozatalára 
 
8. Javaslat egyes helyi adókat érintő önkormányzati rendeletek módosítására 
 
 
 
SÜRGŐSSÉGRE FELVETT NAPIRENDEK – ZÁRT ÜLÉSRE: 
 
9. Javaslat a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
ügyvezetőjével kapcsolatos munkáltatói döntés meghozatalára 
 
10. Javaslat fellebbezés elbírálására egyedi közterület-használati ügyben 
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Az elfogadott tárgyalási sorrend szerint az 
Önkormányzat működésével és gazdálkodásával kapcsolatos előterjesztések 
tárgyalásával kezdik munkájukat. 
 
Meghívó szerinti 1. napirend:  Javaslat az Önkormányzat 2017. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló 
zárszámadási rendelet megalkotására és 
kapcsolódó határozat meghozatalára 

 
Meghívó szerinti 2. napirend:  Javaslat az önkormányzati adóbevallások 

benyújtására vonatkozó adóeljárási szabályokról 
szóló 48/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezésére 

 
Meghívó szerinti 3. napirend:  Javaslat a közterületek rendjéről szóló 13/1998. 

(III.30.) önkormányzati rendelet módosítására 
 
Sürgősségi 7. napirend:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatalának szervezetét, működését érintő 
döntések meghozatalára 

 
Sürgősségi 8. napirend:  Javaslat egyes helyi adókat érintő önkormányzati 

rendeletek módosítására 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri az előterjesztéseket véleményező bizottságok 
álláspontjának ismertetését. 
 
Bizottsági vélemény: 

 Jogi és Ügyrendi Bizottság: az 1., 2. és 3. napirendi előterjesztéseket tárgyalta és 
elfogadásukat többségében támogatta.  

 Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottság: az 1. napirendi előterjesztés 
rendelet és határozati javaslat elfogadását többségében támogatta, a 2. és 3. napirendet 
egyhangúlag támogatta. 

 Pénzügyi Bizottság: az 1. napirendi előterjesztést többségében, a 3. napirendet 
egyhangúlag támogatta. 

 Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság: az 1. 
napirendi előterjesztés rendeletét és határozati javaslatát többségében támogatta. 

 Rendészeti Bizottság: az 1. napirendi előterjesztés rendeletét és határozati javaslatát 
többségében támogatta. 

 Egészségügyi és Szociális Bizottság: az 1. napirendi előterjesztés rendelet 
tervezetét és határozati javaslatát többségében támogatta. 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A napirend felett megnyitja a vitát. Megállapítja, hogy nincs 
felszólalásra jelentkező, a vitát lezárja. 
 
A város működéséhez kapcsolódó, beszámoló jellegű előterjesztések tárgyalásával 
folytatják munkájukat. 
 
Meghívó szerinti 16. napirend:  Javaslat a Miskolci Rendőrkapitányság 2017. évi 

munkájáról szóló beszámoló elfogadására 
 
Meghívó szerinti 17. napirend:  Javaslat a Miskolci Önkormányzati Rendészet 

2017. évi munkájáról szóló beszámoló 
elfogadására 
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Meghívó szerinti 18. napirend:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Szolgáltatástervezési 
Koncepciójának 2018. évi felülvizsgálatára, 
valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról szóló beszámolójának 
elfogadására 

 
Meghívó szerinti 19. napirend:  Javaslat a 2017. évi összefoglaló ellenőrzési 

jelentés jóváhagyására  
 
Meghívó szerinti 20. napirend:  Javaslat a Közgyűlés utólagos tájékoztatására a 

halaszthatatlan önkormányzati ügyekben 
meghozott polgármesteri döntésekről 

 
Sürgősségi 1. napirend:  Javaslat az MVK Zrt.-vel fennálló Közszolgáltatási 

Szerződés módosítására, a 2017. évi 
közszolgáltatási tevékenységről készült éves 
Közszolgáltatói Jelentés és a 2017. évi Éves 
Pénzügyi Ellentételezés összegének elfogadására 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri az előterjesztéseket véleményező bizottságok 
álláspontjának ismertetését. 
 
Bizottsági vélemény: 

 Jogi és Ügyrendi Bizottság: a 19. napirendi előterjesztést tárgyalta, elfogadását 
egyhangúlag támogatta. 

 Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottság: a 19. napirendi előterjesztést 
tárgyalta, elfogadását egyhangúlag támogatta. 

 Pénzügyi Bizottság: a 19. napirendi előterjesztést tárgyalta, elfogadását többségében 
támogatta. 

 Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság: a 19. 
napirendi előterjesztést tárgyalta, elfogadását támogatta. 

 Rendészeti Bizottság: a 16. 17. napirendi előterjesztés elfogadását többségében, a 19. 
napirendét egyhangúlag támogatta. 

 Egészségügyi és Szociális Bizottság: a 18. napirendi előterjesztést többségében, a 
19. és 20. napirendet egyhangúlag támogatta.  

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A napirend felett megnyitja a vitát. Hozzászólásra 
jelentkező képviselőknek adja meg a szót. 
 
A vitában hozzászólók: 
 
Molnár Péter: A Fidesz-KDNP Frakciószövetség nevében köszönetet kíván mondani mind a 
Miskolci Önkormányzati Rendészet, mind a Rendőrkapitányság munkájáért a vezetőknek és 
természetesen rajtuk keresztül mindenkinek, aki az állományban szolgál. Azért támogatják ezt 
az előterjesztést, mert mind a rendőrség, mind a rendészet az elmúlt esztendőben nagyon jó 
munkát végzett. A városi lakosság számára a legfontosabb, mindentől fontosabb a szubjektív 
biztonságérzet. Ezt frakciójuk belátta és felismerte, ennek érdekében próbáltak meg minél 
többet tenni. Az Önkormányzat évek óta rendkívül sokat áldoz arra, hogy a rendet megtartsa 
és fenntartsa. Pár éve azt kellett mondja, hogy erőn felül fordítanak erre a költségvetési 
forrásokból. Hála Istennek már olyan Miskolc költségvetésének állapota és egyenlege, hogy ki 
tudják bőven gazdálkodni. Ha az idei költségvetést is nézik, akkor láthatják, hogy az 
Önkormányzati Rendészetet már több mint 1 milliárd forinttal támogatja éves szinten Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzata. A rendőr és rendész járőrök, a vegyespárosok úgy véli 
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beváltották a hozzájuk fűzött reményt. Nemcsak Miskolc főutcáján és főbb utcáin, hanem 
egyértelműen látszik, hogy a kertvárosokban, a mellékutcákban, tehát nemcsak a frekventált 
helyeken, szolgálatot teljesítenek és látható az a biztonság, amit nyújtanak. Nem szabad 
elfelejteni azt, hogy már most is Miskolcnak egy meglehetősen kiépült és kiépített 
kamerahálózata van, amely sikeres mind a bűnüldözés, mind a bűn megelőzése szempontjából. 
El kell azonban mondania, hogy a Modern Városok Program keretében 800 térfigyelőkamera 
kerül kitelepítése a város közterületeire, amelyhez egy diszpécserközpont is épül, illetve már 
megépült, csak létre fog jönni. Ez egy olyan jelentős lépés lesz, amely még inkább hozzájárul 
ahhoz, hogy Miskolcon a közrend és közbiztonság még erősebb legyen. Azt sem szabad 
elfelejteni, hogy Dr. Kriza Ákos polgármester úr és az őt támogató Fidesz-KDNP 
Frakciószövetség már 2010-ben azt tűzte ki célul, hogy minden területen rendet teremtenek a 
városban. Vonatkozott ez a gazdálkodásra is, ahol sikerült rendet teremteni, és vonatkozott a 
közbiztonságra és a közrendre is. Az elmúlt évi rendőrségi és rendészeti beszámolók azt 
mutatják, hogy nemcsak jó úton haladnak, hanem a feladatot tulajdonképpen már teljesítették 
is. Megjegyzi, tennivaló folyamatosan van, problémák mindig voltak, vannak és lesznek is. 
Továbbra is szükséges, hogy a Miskolci Önkormányzati Rendészetet támogassa az 
Önkormányzat. A vezetés ezen van, mert az elmúlt évi beszámolók alapján egyértelműen azt 
látják, hogy jó úton haladnak.  
Még egyszer köszönetet mond a rendőrség és a rendészek teljes állományának az egész éves 
feszített és odaadó munkájáért.  
 
Soós Attila: A költségvetésből néhány számot szeretne ismertetni a közbiztonsági téma 
kapcsán. Az anyagból látható, hogy már 2017-ben is milliárdos nagyságrendben költöttek 
Miskolc közbiztonságának a fejlesztésére, további építésére. A számoknál maradva azt is 
érdemes látni és tudni, hogy 2010-ben, amikor a Fidesz-KDNP Frakciószövetség kapott 
bizalmat a város vezetésére, nagyságrendileg ez a szám 340 millió forint volt, 2015-ben már 
650 millió, 2016-ban 700 millió. A vezetés továbbra is azt gondolja, hogy Miskolcnak a 
közbiztonsága, a szubjektív biztonságérzetnek a növelése, amit az itt élők és dolgozók éreznek 
a mindennapok kapcsán, nem pénzkérdés, soha nem is lesz az. A szándék sosem az 
elsődlegesen, hogy megakadályozzák a bűncselekményeket, hanem az a szándék, hogy 
elrettentsék egyáltalán a szándéktól is azokat, akik ilyesmiben törik a fejüket. Hangsúlyozza, 
ez a szándék nem változik, ahogy az sem, hogy Miskolc legyen Magyarország legbiztonságosabb 
városa. Tisztában vannak azzal, hogy ez egy végtelen út. Folyamatosan lehet fejleszteni egy 
város közbiztonságát – ahogy teszik is –, mindig lesznek kritikák és észrevételek, de nyilván a 
trend, ami számukra fontos. Aki tanulmányozta a rendőrség és a rendészet beszámolóját, az 
láthatta a bűncselekmények és az esetek számából a csökkenő trendet. Úgy véli, a miskolciak a 
mindennapjaikban érezhetik azt, hogy ez a város egyre élhetőbb, egyre biztonságosabb és 
komfortosabb. Nemcsak olyan intézkedések kellenek, amik láthatatlanok az emberek számára, 
hanem olyanok is, amelyek határozottan láthatók. Az előbbi a kamerarendszer, utóbbi a 
járőrpárosok alkalmazása. Ez mind fontos. Más városokban is látható, akár belföldön, akár 
külföldön is, hogy a mindennapok része az, hogy egy adott önkormányzat mindent megtesz a 
város biztonságáért. Miskolc ezen az úton tovább halad és megy, ez nem pénzkérdés továbbra 
sem. 
 
Szécsényi Marianna: A Miskolci Önkormányzati Rendészet beszámolójához szeretne 
hozzászólni. 2013. április 1-jén az országban egyedülállóan alapította a városvezetés a Miskolci 
Önkormányzati Rendészetet azzal a céllal, hogy Miskolc legyen a legbiztonságosabb város. Az 
elmúlt években soha nem látott összegeket költöttek a közbiztonság javítására. 2017-ben már 
az 1 milliárd forintot is meghaladta a támogatás, így elmondhatják, hogy ez az év a 
költségvetésben egy nagy volumenű közbiztonsági költségvetés elfogadását jelentette. A 
beszámoló áttekintése után megállapítható, hogy a MIÖR a mindennapi általános és 
járőrszolgálati feladatellátása, társszervekkel történő együttműködése, képzései és 
megvalósított fejlesztései tekintetében a városban élők javára, a közrend és közbiztonság 
javítása érdekében végezte tevékenységét. Létszámuk folyamatosan nőtt az évek során, ma már 
160 főről beszélhetnek. Az elmúlt év történéseit, adatait, számait, statisztikáit nézve egyértelmű, 
hogy a rendészet sikeres esztendőt zárt. Nemcsak a beszámolóban látható számok a beszédesek, 
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hanem maga a tapasztalat. Miskolc város biztonságának a megteremtése, az összefogás és 
együttműködés elvére épült. Beszélniük kell a seriff munkájáról, illetve a seriff és rendőr, 
úgynevezett vegyespáros munkájáról. Az előterjesztés alapján megtudhatják, hogy heti 400 
órás közös járőrszolgálat történt, valamint több, mint 3 ezer alkalommal hajtottak végre 
szolgálatot és intézkedést közösen. Néhány számot kiemel a körzeti rendészek munkájából is. 
Több mint 5696 esetben történt kapcsolatfelvétel, és mintegy 7530 esetben történt terület 
ellenőrzés. Az alközpontok kialakítása egy újabb lépés a közrend és közbiztonság 
megerősítésére tett intézkedések sorában. Négy rendészeti alközpontot adtak át eddig, 
valamint elkezdődött egy közös rendészeti diszpécser központ kialakítása, amely központi 
helye lesz a Modern Városok Program részeként kiépülő közel 800 kamerából álló rendszernek, 
ami gyökeresen fogja megváltoztatni a közrendvédelmi munkát. 2013-as megalapítása óta a cél 
a folyamatos fejlesztése volt az Önkormányzati Rendészetnek, aminek meg is van a hatása és 
az eredménye. Elmondható, hogy a rendészet 2017-ben is kiválóan végezte munkáját, 
eredményes évet zárt. Nincs még olyan vidéki város Magyarországon, amelyik annyit fordítana 
közvetlenül erre a célra, mint Miskolc. 
 
Dr. Kovács László: A 16., 17. és 18. napirend kapcsán kért szót. Mindegyik olyan téma, 
amelyről úgy véli, a város életéről és a város életét jellemző mostani helyzetről nagyon jó 
értékelést ad. A rendőrkapitányság és a rendészet kapcsán elmondja, hogy amikor 2010-ben 
Dr. Kriza Ákos polgármester úr vezetésével felállt egy új vezetése a városnak, akkor az egyik 
prioritásnak határozták meg azt, hogy rövid-, illetve majd középtávon is Miskolc az ország 
egyik legbiztonságosabb nagyvárosává váljon. Frakciójuk nevében üdvözli azt a rendőrségi 
beszámolót, amelynek nagyon imponálóak az adatai, amelyek közül néhányat kiemel. Az 
Országos Rendőr-főkapitányság által kiemelt bűncselekménykeret kategórián belül az előző évi 
20%-os javulása után tavaly további közel 7%-os csökkenést sikerült elérni, így a tavalyi 2700 
bűneset ebben a vonatkozásban az elmúlt nyolc év legjobb adatának számít. A rablások száma 
folyamatosan csökkent és az elmúlt nyolc év legalacsonyabb esetszámát regisztrálták szintén, 
33 regisztrált rablás kiemelkedő nyomozati eredményességgel társult, amely 82%-os volt. 
2016-ban csökkent először a garázdaságok száma, amely további csökkenést mutatott 2017-
ben, 424-ről 325 esetet. A testisértések száma 225-ről 139-re, a lopások esetében is 2135-ről 
1933-ra csökkent. Nagy öröm számukra, ahogy képviselőtársa is említette, 2013-ban létrejött 
– az országban elsőként – az Önkormányzati Rendészet, valamint az országban 
egyedülállóként a körzeti megbízotti (seriff) rendszer. 2017-ben fejlesztésként jelent meg, hogy 
három új rendészeti alközpont került átadásra: Diósgyőrben, Perecesen és Lyukó-völgyben. 
Mindhárom a város olyan területén helyezkedik el, amely ezt igényelte. Elsősorban azt szeretné 
kiemelni, hogy a rendészeti beszámoló 8. pontjában a segítő rendészetet említik. Ezt évtizedek 
óta hiányolta. Természetesnek vették, hogy a rendőrség az állományát tekintve sincs akkora 
számban jelen, hogy a régi, valamikori segítő rendőr funkcióját betöltse. A rendészet ilyenekre 
is alkalmas volt, ilyen feladatokat is ellátott. A segítő rendészeti ellátás közül kiemel néhányat: 
öngyilkossági kísérlet megakadályozása lakossági bejelentés alapján, elhagyott gyermekek 
megtalálása és átadása a rendőrség részére, eltűnt gyermek felkutatása, favágásban segítés, 
mentő kihívása idősekhez, rosszullétekhez. Úgy véli, az egy nagyon fontos dolog, hogy a 
bűncselekmények mellett ezeket, az egyébként csak az odafigyelést, a jószándékot, a 
lakosságközeli és lakosságbarát magatartást kívánó eseteket is megemlítsék. Pontosan ezek 
azok esetek, amik a lakosság a rendészetbe és a rendőrségbe vetett bizalmát komolyan, 
hathatósan és hosszútávon is erősíthetik. Ha arról beszélnek, hogy milyen fejlesztési 
lehetőségek lehetségesek a rendőrség és a rendészet vonatkozásában, akkor egyértelműen azt 
kellene meghatározniuk, hogy a rendőrség és rendészet együttműködése lenne az, amelyik 
Miskolc közbiztonságának további javulásához vezetne. Természetesen évek óta mondják, és 
üdvözlik, hogy rendőr-rendész párosok járkálnak a városban. Úgy véli, ha ez az együttműködés 
még olajozottabb, még zökkenő mentesebb lesz, az hosszútávon Miskolc a közbiztonságának a 
javulását fogja eredményezni.  
Felszólalási ideje lejárt, így a következő felszólalásban szól a 18. napirendről. 
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Megköszöni a hozzászólást. 
Köszönti dr. Vereckei Csaba megyei rendőrfőkapitány urat és dr. Bogyay Ferenc 
kapitányságvezető urat. 
Megadja a szót a következő felszólalásra jelentkező képviselőnek. 
 
Barta Gábor: „Miskolc továbbra is elkötelezett a rend megőrzése mellett”, ez a mottójuk 
2018-ban is. Köszönetet mond Főkapitány Úrnak, hogy ebben az évben is együtt tudtak 
dolgozni a rendőrséggel. A rendőrség kimagasló szakmai munkájának és a rendészekkel együtt 
végzett közös munkának köszönhető, hogy Miskolcon a biztonság érezhetővé vált. Az itt élő 
polgárok biztonságérzete nőtt, már nem következmények nélküli város, mint volt a Káli-
időkben. Volt olyan év, hogy 13 ezer regisztrált bűncselekmény történt a városban, ez a szám 
most 2747. A város területén a regisztrált, kiemelten kezelt bűncselekmények számának 
alakulása 6,7%-os csökkenést mutat. Megjegyzi, ez az elmúlt nyolc év legjobb adata. A 
nyomozás eredményességi mutató alakulása 2016-ban 50,3%, 2017-ben 57,6%. A közterületen 
elkövetett bűncselekmények nyomozási eredményi mutatója 70,4%-ról 71,3%-ra nőtt. A 
rendőrséggel szorosan együttműködve kidolgozták a vegyes járőrpárok rendszerét, amivel 
megkettőzték a közterületi jelenlétet. A legkorszerűbb eszközökkel szerelték fel a rendészetet. 
Folyamatos a közterület-felügyelők képzése, továbbképzése, szellemi és fizikai téren egyaránt. 
Bevezették a seriff rendszert, a körzeti rendészek pedig sikeresen beilleszkedtek az általuk 
felügyelt városrészek életébe. Nagyon fontos, hogy bizalmi kapcsolatot alakítottak ki a 
lakossággal, és az elmúlt két évben számtalan esetben tudtak segítséget nyújtani a miskolci 
lakosoknak. Rendészeti alközpontokat nyitottak, amik gyorsítják az ügyintézést, és előre tolt 
bázisokként működnek, amiket a rendőrök is használhatnak. Önálló Rendészeti Bizottságot 
hoztak létre, hogy gyorsítsák az ügyek intézését és még hatékonyabbá tegyék a közös munkát. 
A Miskolci Önkormányzati Rendészet működése ma már nemzetközi viszonylatban is jó 
gyakorlat. Több külföldi városvezetés járt már Miskolcon csak azért, hogy tanulmányozza, 
hogyan épül fel és hogyan működik a MIÖR. Az eredmények azt mutatják, hogy a Fidesz-
KDNP-s városvezetés továbbra is jó úton jár, hogy Miskolc még élhetőbb legyen az itt lakók, és 
még vonzóbb a vendégek és a vállalkozások számára. Ennek a jó közbiztonság, mint az emberek 
komfortérzetének az alapja, elengedhetetlen.  
 
Bartha György: Választókerületében már régi probléma a Szervezet utcának a traffipaxos 
mérése. Sajnos az országos akció, a Speedmarathon nem jött össze, pedig küldött e-mailt is, 
hogy legyen ott egy mérési pont. Egyre több lakossági jelzés érkezik hozzá, a fogadóóráján és 
telefonon egyaránt. A probléma már sajnos áttevődik más utcákra is. A főúton, az Árpád utcán 
traffipaxos mérések is vannak, táblákkal is korlátozzák a sebességet. A Köztársaság utcára is 
áttevődött már a probléma, hiába van ott 40-es sebességkorlátozás. Ismételten kéri Kapitány 
Urat, hogy ne egy alkalommal, hanem többször, a reggeli és a délutáni órákban is 
ellenőrizzenek. Egyre több lakónak okoz problémát, ezért fordult Kapitány Úrhoz.  
 
Pakusza Zoltán: Frakciója nevében köszöni azoknak a rendőröknek és rendészeknek a 
munkáját, akik nap mint nap szolgálatot teljesítenek Miskolcon, választókörzetében vagy akár 
a határon. Ugyanakkor frakciója nem tudja elfogadni a rendőrség és a rendészet által készített 
beszámolókat. A statisztika ma már többször is szóba került, illetve képviselőtársai beszéltek a 
lakosság szubjektív biztonságérzetéről is. Az utóbbi kapcsán azt tapasztalja, hogy komplett 
városrészekben vannak nagyon komoly problémák. Az egyik ilyen a Torontáli és Tátra utca 
környéke, ami egy visszatérő probléma, nagyon sokszor elmondta, hogy ezen utcák lassan 
élhetetlenné válnak. Kezd hasonlítani azokra az időkre, mint amikor az Avason a fészekrakók 
randalíroztak, pontosan ugyanazon problémákkal terhelődik a Torontáli és Tátra utca 
környéke. Élhetetlenné válik, az ingatlanok értéke csökken, lassan eladhatatlanná válnak. 2-3 
napja egy lakossági fórum keretében szóba kerültek ezek a problémák és nagyon sok lakó 
erősítette meg és kérte, hogy újra kérje a Torontáli és Tátra utca közbiztonságának javítását, 
akár éjszakai szolgálattal. Főleg ilyenkor lenne erre szükség, a nyári időszakban, áprilistól 
októberig nagyon komoly problémát jelent a két utca közötti zöld övezet. Már ott tartanak, a 
lakók azt mondták, hogy inkább vágják ki az összes fát a két bérház sor között, hátha az javít a 
közbiztonság helyzetén. Megemlíti az Újgyőri főtér közbiztonságának a helyzetét is, ami szintén 
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nem megfelelő. A rendészek munkájával kapcsolatban azt látja, hogy valóban sok az ellenőrzés, 
viszont a szankcionálások hiányoznak. Több olyan ingatlan van, ahova évek múlva is vissza 
tudnának térni, a szemétszállítás, a szennyvíz elhelyezés továbbra is probléma. Az látszik tehát, 
hogy vannak olyan részek, ahol a hatóság és a hivatalos szervek képtelenek a törvényes rend 
helyreállítására és betartatására. Ezek elsősorban a város külterületi, kertvárosi részei. Ha ezek 
a folyamatok tovább folytatódnak ezeken a területeken, akkor ezek a kertvárosi övezetek 
komoly gondban lesznek, lassan élhetetlenek. Elmondható, hogy ez a város teljes északi részére 
jellemző, a Tetemvártól egészen Diósgyőrig. Illegális szemét elhelyezése, kezeletlenül elfolyó 
szennyvíz jellemző, továbbá a lakcímkártyák hiánya. Elmondható az, hogy komplett problémák 
vannak, amelyeket orvosolni kellene ezeken a területeken, mert ezek a problémák beljebb 
fognak jönni a városba és nagyon komoly gondot fognak okozni.  
 
Glatz Katalin: A 2017-es gyermekjóléti és gyermekvédelmi beszámolóhoz kíván hozzászólni, 
amely átfogó képet és átfogó értékelést nyújt a jogszabályi rendelkezések gyakorlati 
megvalósításáról. Miskolc Város Önkormányzata kiemelt feladatának tekinti a gyermekek 
helyzetének, esélyegyenlőségének javítását, ezért széleskörű intézményhálózatot működtet és 
a helyi sajátosságokhoz igazodó gyermekjóléti alapellátásokat és pénzügyi támogatásokat 
biztosít. A beszámoló demográfiai adataiból látható, hogy a lassú mértékű természetes fogyás 
ugyan még mindig fennáll, viszont a bevándorlási különbözet mutatója 2017-ben már pozitív 
változást jelez. Kisebb mértékű volt a városból az elvándorlás, mint az idevándorlás, ami 
köszönhető a helyi munkaerőpiac javulásának. Az elmúlt évek során számos új beruházás 
valósult meg és 2017-ben ismét újabb cégcsoportok települtek be a városba, ami mégtöbb 
idetelepülő családot eredményez. Kedvező változás, hogy a 0-3 éves korosztály száma tovább 
emelkedett, 2017-ben már 2,1%-os emelkedés tapasztalható. Ezért is törekszik a városvezetés 
a bölcsődei és óvodai intézményhálózat energetikai és infrastrukturális fejlesztésére. A Fidesz-
KDNP a társadalom legfontosabb építőelemének a családot tekinti. A családi 
adókedvezmények, az otthonteremtési támogatás, a GYED extra mind gyermekvállalásra 
ösztönöz. Az Önkormányzat kiemelten fontosnak tartja a gyermeket nevelő családok, ezáltal a 
gyermekek szociális biztonságának a megőrzését, ezért többféle támogatási formát is biztosít. 
A jelzőrendszeri együttműködés, az együtt gondolkodás, a közös cselekvés a prevenciós 
tevékenységek révén 2017-ben is hatékonyan működött a gyermek- és ifjúságvédelem.  
 
Dr. Kovács László: A Fidesz-KDNP Frakció a Jobbikkal ellentétben valóban elismeri és 
méltányolja a rendőrség és a rendészet munkáját. A továbbiakban is a rendőrök és rendészek 
jó együttműködésében bízva képzeli el az együttműködést, és Miskolc város közbiztonságának 
további javítását. Egyetlen dolgot tud megemlíteni a rendőrségi és rendészeti munka kapcsán. 
Nem otthonülő típus, esténként gyakran van a belvárosban. Az elmúlt 3-4 évben örvendetesen 
kialakult Miskolcon a szórakoztató negyed a Déryné utca, Szinva terasz és Villanyrendőr 
környékén. Korábban folyamatos volt a rendőrségi, rendészeti jelenlét, ami most is úgy van, de 
a gyalogos járőrök tekintetében nem tapasztalt akkora aktivitást, mint korábban. Jelzi, 
mostanra a szórakozás olyan méreteket öltött, hogy előbb-utóbb, ha a rendőri, rendészi 
jelenlétet nem teszik folyamatossá, problémákat fog jelenteni.  
Amiért igazából szót kért, az a Szolgáltatástervezési Koncepció, illetve a gyermekvédelmi és 
gyermekjóléti beszámoló. A Szolgáltatástervezési Koncepció vonatkozásában két dolgot 
szeretne megemlíteni, az egyik az egészségvédelemre vonatkozik, a másik a szociális ellátásnak 
egy olyan idősellátást biztosító területét, amelyik az elmúlt évben, illetve napjainkban fog 
perfektuálódni. Az egészségvédelem területén szeretné azt kiemelni, hogy ezen a héten történt 
meg a beköltözése az új háziorvosi rendelőkbe annak a négy háziorvosnak, akik 2008. óta 
működtek a volt Vasgyári SZTK területén. Most az ellátáshoz közel, lakosság közeli helyre, az 
Első utcára kerültek. Ennek a négy háziorvosnak a visszaköltözése nagyon szép példája a város 
és az Önkormányzatnak a háziorvosi alapellátás, illetve a környékbeli gyógyszerészek 
összefogásának, akik szintén hozzájárultak ehhez. Köszönetet mond mindenkinek, akik ebben 
részt vettek. 
Ismételten elmondja, hogy a város költségvetésében biztosítja a háziorvosi rendelőknek a 
felújítását. Nem véletlen, hogy Lyukó-völgyben teljesen új orvosi rendelő épül. A maradék 
három háziorvosi körzet a fogorvosokkal együtt a Vasgyári SZTK-ból a Vasgyári Kórházba, új 
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telephelyre fog átköltözni. A Dél-Kiliánban egy teljesen új orvosi rendelő épül az Otthon térnél. 
Ezen kívül felújításra kerül – a teljesség igénye nélkül – a Kiss Ernő utcai, a szirmai, a 
miskolctapolcai és a Kazinczy utcai orvosi rendelő. Az idősellátás vonatkozásában szeretné 
kiemelni azt, hogy remélhetően már csak hónapok kérdése és az Őszi Napsugár Otthon egy új 
telephellyel, a Diósgyőri Kórház területén létrehozandó Szent Hedvig Szociális Otthonnal 
bővül. Ennek eredményeképpen nemcsak bővül az ellátottak száma Miskolcon, hanem 
földrajzilag is egy sokkal egészségesebb elosztásra kerülhet sor.  
A gyermekvédelmi és gyermekjóléti beszámolót illetően az idő rövidsége miatt csak néhány 
dolgot szeretne kiemelni. Az egyik az a mentor program, amit két évvel ezelőtt hoztak létre 
Lyukó-völgyben. Mindenki tudja, hogy Lyukó-völgyben milyen speciális szociális, szociológiai, 
egészségügyi, közegészségügyi problémák vannak. Ezért 10, mára 12 főből álló roma, cigány 
asszonyokból álló mentor-csapatot képeztek ki, akik folyamatosan segítenek az alapvető 
higiéniai, és egyáltalán a napi élet kisebb-nagyobb problémáinak a megoldásában az egyébként 
alulképzett vagy tájékozatlan fiatal cigány asszonyoknak.  
Kiemeli továbbá a gyermekek egészséges fejlődését szolgáló szűrő programot, amely 
országosan, de akár nemzetközileg is egyedülálló, hogy az elmúlt 1,5 évben majdnem 60 állami 
iskolából közel 8 ezer gyereket szűrtek át a legmodernebb szűrőprogram keretében. Ezt 
folytatni kívánják, és azt gondolják, hogy hosszútávon ezeknek a gyerekeket érintő 
szűrőprogramoknak az egészséges miskolci társadalom kialakításában jelentős szerepe lesz.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólásra jelentkező, a 
vitát lezárja.  
A hozzászólásokból is látható, hogy csak finomhangolás szükséges néhány esetben a városi 
közbiztonság, közrend kérdéskörében.  
Felkéri Rendőrkapitány Urat, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését, reflektáljon az 
elhangzottakra. 
 
Dr. Bogyay Ferenc: Röviden kíván reagálni az egyedi esetekre. Általánosságban annyit kíván 
elmondani, hogy statisztikai adatokat mindig szidják, de egyelőre sokkal jobb lehetőségük 
nincs arra, hogy valamilyen szinten nyomonkövessék a közbiztonság alakulását. 2012-ben, 
amikor nem voltak olyan jók az adatok, megugrottak a bűncselekmény számok, akkor többen 
erre hivatkoztak, akik bírálták a rendőrséget. Azt gondolja, ugyanazok a statisztikai adatok 
állnak most is a rendelkezésre, csak javuló tendenciát mutatnak. Nemrég volt egy országgyűlési 
képviselőválasztás és az szolgált örömére, hogy Miskolcon sem vált kampánytémává a 
közbiztonság, ami a korábbi választások alkalmával előfordult. A Rendészeti Bizottság a volt 
vezetője nyert parlamenti mandátumot. Talán ez is egy picit arra utal, hogy a statisztikai adatok 
valóban helytállóak.  
Több képviselőtől is hangoztak adatok. Mindig azt mondta, hogy kislépésekben tudnak javulni. 
Soha nem ígérte azt, hogy egyik pillanatról a másikra csodát tesznek. Mind az összes 
bűncselekmény, mind a közterületen elkövetett, mind a 14 kiemelt bűncselekmény 
vonatkozásában 2012. óta folyamatos, megszakítás nélküli csökkenés következett be. Ezeket a 
kislépéseket visszatekintve megnézik, azt gondolja látszik, hogy mekkora utat tettek meg. Az 
összes bűncselekmény a 2012-es adatokhoz képest 43,8%-on áll, tehát kevesebb, mint a fele. 
Hasonló, 51,3% a közterületi bűncselekmények, illetve 51,9% a 14 kiemelt bűncselekmények 
száma. Ezeket az eredményeket szeretné megköszönni kollégáinak, társszerveiknek, a Miskolci 
Önkormányzati Rendészetnek, a Polgárőrségnek, mint együttműködő partnernek, de 
elsősorban a saját állományának, akik valóban megfeszített munkát végeznek.  
Közelmúltban, a DVTK új, impozáns stadionjának átadását követően elkeseredettségükben 
sokan megfogalmazták, hogy mit is jelent az, hogy „Sorsod, Borsod”, mi az a miskolci életérzés. 
Úgy véli, ez a rendőrségen belül sincs másképp. Néhány kollégát sikerült Dunántúlra 
elcsábítani az ottani kapitányságoknak, de a többség az itt maradt. A többség itt szeret élni, itt 
szeret dolgozni, az itteni emberek közbiztonságát felügyeli. Az ő itthon tartásuk érdekében is 
kéri a Képviselő-testületet, hogy szavazzanak nekik bizalmat azzal, hogy elfogadják a 
rendőrségi beszámolót.  
A konkrét ügyeket, úgy véli inkább a képviselőkkel személyesen átbeszélik, amennyiben így 
elfogadják.  



14 
 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. 
Reményeit fejezi ki aziránt, hogy a DVTK is jobban játszik a hétvégén, az is tovább erősíti az 
itthon maradást. 
A vitában elhangzottakra kíván reagálni Kiss alpolgármester úr, megadja neki a szót. 
 
Dr. Kiss János alpolgármester: A vita végén össze szokták foglalni részben az ellenzéki 
kritikákat, részben a szakpolitikai kérdéseket is. Jelenleg nincs nehéz helyzetben, amikor az 
ellenzéki kritikákról kell beszélnie.  
Már a politikai frakciók megköszönték Kapitány Uraknak a munkát, természetesen az 
Önkormányzat nevében is szeretné megköszönni azt a munkát, amit 2017-ben, az előző 
években és most is végeznek, végeztek.  
Ha arról kellene mondani valamit, hogy miről szól egy város biztonságpolitikája, akkor talán 
az eddigi vita alapján azt tudnák mondani, hogy számokról, statisztikáról, létszámról, 
technikákról, pénzről és költségvetési forrásokról. Megjegyzi, kétség kívül, ezekről is szól. 
Ebben a tekintetben nem vallottak szégyent Miskolc rendőrei, 2017-ben is kiválóan teljesítettek, 
tudták folytatni azt a trendet, amit 2010-2012-től fordulatként élhetünk meg. A számok, 
statisztikák impozánsak. A bevetett létszám, az alkalmazott technikai fejlődés és a 
rendelkezésre álló pénz is impozánsan növekszik. Azonban azt kell mondja, egy város 
biztonságpolitikája nemcsak a számokról és statisztikákról szól. Egy város biztonságpolitikája 
alapvetően szerinte világképi kérdés, világrendnek a kérdése. Volt ennek a városnak egy 
tisztességes világrendje, még amikor Miskolc egy polgári város volt 1945. előtt. Volt egy 
normális gondolkodása arról az itteni lakosok körében világrendi alapon, hogy hogyan kell 
kinézni egy Miskolc nevű városban a biztonságpolitikának. Aztán jött egy olyan történelmi 
korszak, ami nyilvánvalóan ezt a világképet és világrendet átalakította. Amikor 1990. után ez a 
város visszakerült a szabadság állapotába és újra egy polgári világot és polgári szabadságot 
kezdhetett magának építeni, akkor kezdett ez a rend visszatalálni a régi, 1945. előtti 
gyökerekhez. Azonban 2005. környékén egy súlyos biztonságpolitikai tragédia érte ezt a várost. 
2005-2006. környékén Miskolc olyan biztonságpolitikai dilemma elé került, amiről azt kell 
mondja, hogy világrendek összeütközésének kérdése volt, hogy mi lesz a világrend ebben a 
városban. Az, hogy fészekrakó uzsorások, garázdák és pitiáner bűnözők fogják irányítani ezt a 
várost, ők fogják meghatározni a mindennapokat, ők fogják irányítani a közbeszédet, róluk fog 
beszélni mindenki városszerte és Miskolcon kívül is. Vagy az lesz a kérdés, hogy a tisztességes, 
dolgozó, becsületes emberek fogják irányítani ezt a várost és ennek a világnak a világrendjét. 
Ez nagy kérdés és dilemma volt. Amikor ez felütötte a fejét a városban, a miskolciak eldöntötték. 
Amikor erről először véleményt formálhattak 2010-ben, akkor a miskolciak eldöntötték és 
világosan kimondták, hogy ez a város nem kér a fészekrakók, a garázdák, az uzsorások és 
pitiáner bűnözők irányításából. Ezt a miskolci emberek tízezrei világosan kimondták. Nagyon 
örül annak, hogy ez a fordulat – ami fenyegette a várost – nem következett be, nem tudott 
átcsúszni ennek a városnak a morális irányítása azoknak az embereknek a kezébe. A 
hétköznapok irányítása, a mindennapi élet megélésének az élményét, ünnepét és örömét nem 
tudták tönkretenni a városban azok az elemek, akik 2005-2006. környékén olyan 
veszélyeztetően itt megjelentek. Mivel nem tudták ezt megtenni, ebben nagy munkája van 
mindenkinek, természetesen nagy munkája van a Városi Rendőrkapitányságnak, a város 
rendőreinek és a Miskolci Önkormányzati Rendészetnek is. Nemcsak egy-egy évnek a 
munkáját szeretné megköszönni mindenkinek, aki ebbe a küzdelembe beleállt, hanem azt az 
elmúlt lassan 10 éves munkát szeretné megköszönni, ami ebben a városban nemcsak technikai 
értelemben hozott fordulatot a biztonságpolitikában, hanem filozófiában is kiállást jelentett 
azok mellett a régi hagyományos polgári elvek mellett, amivel ez a város működött. Úgy 
gondolja, sorsdöntő kérdés volt ennek a városnak a szempontjából. Kéri, hogy ezt ne engedjék 
kicsúszni a kezükből, jó úton járnak, és továbbra is ragaszkodjanak ahhoz, hogy végső soron a 
rend fogja megszülni a szabadságot.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megköszöni a rendőrség és rendészet munkáját. 
 
Az Önkormányzat humánfejlesztésével kapcsolatos előterjesztéseket tárgyalják. 
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Meghívó szerinti 8. napirend:  Javaslat a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár alapító okiratának módosítására és az 
egységes szerkezetű alapító okirat jóváhagyására 

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

Teréz Tagóvodájának és a Miskolci Százszorszép 
Óvoda Tündérkert Tagóvodájának sportóvodává 
történő átszervezésére vonatkozó végleges döntés 
meghozatalára 

 
Meghívó szerinti 10. napirend:  Javaslat időskorúakkal foglalkozó civil 

szervezetek támogatásával kapcsolatos döntés 
meghozatalára 

 
Meghívó szerinti 11. napirend:  Javaslat közalapítvánnyal kapcsolatos döntés 

meghozatalára 
 
Meghívó szerinti 12. napirend:  Javaslat védett sír felújítására 
 
Meghívó szerinti 13. napirend:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata és a város területén működő 
nemzetiségi önkormányzatok között megkötött 
Együttműködési Megállapodásokkal kapcsolatos 
döntés meghozatalára 

 
Meghívó szerinti 14. napirend:  Javaslat a Miskolci Szakképzési Centrum 

fenntartásában működő intézmények 
átszervezésével kapcsolatos véleményezési jog 
gyakorlására 

 
Meghívó szerinti 15. napirend:  Javaslat a Miskolci Tankerületi Központ 

fenntartásában működő intézmények 
átszervezésével kapcsolatos véleményezési jog 
gyakorlására 

 
Sürgősségi 5. napirend:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata és az Egységes Magyarországi 
Izraelita Hitközség között feladatellátási szerződés 
megkötésére 

 
Sürgősségi 6. napirend:  Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács és 

Rehabilitációs Foglalkoztatási Tanács 
létrehozására 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri az előterjesztéseket véleményező bizottságok 
álláspontjának ismertetését. 
 
Bizottsági vélemény: 

 Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottság: a 12. napirend elfogadását 
egyhangúlag támogatta. 

 Pénzügyi Bizottság: a 10. és 12. napirendi előterjesztést tárgyalta, egyhangúlag 
támogatta az elfogadásukat. 

 Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság: a 8. 
napirendi előterjesztést támogatóan döntött, ahogy a 9., 12., 13., 14. és a 15. napirendi 
előterjesztés minden határozati javaslata esetében is.  
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 Egészségügyi és Szociális Bizottság: a 10. napirend elfogadását egyhangúlag 
támogatta. 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A napirend felett megnyitja a vitát. Hozzászólásra 
jelentkező képviselőknek adja meg a szót. 
 
A vitában hozzászóló: 
 
Dr. Kovács László: A Fidesz-KDNP képviselőcsoportjai a tavalyi év folyamán is üdvözölték 
azt, hogy kezdeményezésükre a korábban is meglévő (a nyugdíjas szervezetek támogatását 
lehetővé tevő) rendelet mellett egy új támogatási forma jelent meg, amelynek az ezévi 
tárgyalásánal tartanak jelenleg. Kiemeli, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság 
hatáskörébe tartozik évenként egy keretösszeg megszavazása. Az elmúlt heti bizottsági ülésen 
történt az, amikor az a pályázat kiírásra került, amely során minden nyugdíjas szervezet 
támogatásért folyamodhat, pályázhat az Egészségügyi és Szociális Bizottsághoz. Már az elmúlt 
évben is kiemelte, hogy amit a nyugdíjas szervezetek részére évente egy alkalommal 50 ezer 
forint támogatást a Bizottság adhat, az kiegészül ezzel az 50 ezer forintos támogatássál, 
amelyről szóló anyag most van előttük. A tavalyi év óta a nyugdíjas szervezetek már 100 ezer 
forintos támogatást kérhetnek a működésükhöz.  
Tájékoztat mindenkit arról, úgy néz ki, ez a támogatási forma telitalálat. A tavalyi évben a 
rendelkezésre álló keretösszeget gyakorlatilag teljesen kihasználták, minden igény ki tudtak 
elégíteni. Bíznak abban, hogy ebben az évben is az Egészségügyi és Szociális Bizottság által 
odaítélhető, illetve jelen előterjesztés szerint szintén megpályázható támogatást a nyugdíjas 
szervezetek, illetve azok a civil szervezetek, akik a nyugdíjasok ellátásával foglalkoznak, azok 
ki fogják használni. Így a város két csatornán keresztül is támogathatja folyamatosan az ő 
működésüket.  
 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólásra jelentkező, a 
vitát lezárja. 
 
A településfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos előterjesztések 
következnek. 
 
Meghívó szerinti 4. napirend:  Javaslat kiemelt fejlesztési területté nyilvánításra 
 
Meghívó szerinti 5. napirend:  Javaslat településfejlesztési döntés meghozatalára 
 
Meghívó szerinti 6. napirend:  Javaslat az Integrált Településfejlesztési Stratégia 

(ITS) módosításának elfogadására 
 
Meghívó szerinti 7. napirend:  Javaslat közterületek elnevezésére 
 
Sürgősségi 2. napirend:  Javaslat vagyongazdálkodási döntés tárgyában 

hozott határozat módosítására, valamint egyéb 
vagyongazdálkodással kapcsolatos döntés 
meghozatalára 

 
Sürgősségi 3. napirend:  Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) 
önkormányzati rendelet módosítására, valamint 
egyéb vagyongazdálkodási döntések 
meghozatalára 
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Sürgősségi 4. napirend:  Javaslat a „Miskolc és agglomerációja digitális 
közösség” elnevezésű program keretében kiosztott 
notebookok térítésmentes tulajdonjogának 
megszerzéséhez szükséges döntések 
meghozatalára 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri az előterjesztéseket véleményező bizottságok 
álláspontjának ismertetését. 
 
Bizottsági vélemény: 

 Jogi és Ügyrendi Bizottság: a sürgősségi 3. előterjesztést tárgyalta, elfogadását 
többségében támogatta.  

 Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottság: a 4. és 7. napirendet 
egyhangúlag, az 5. és 6. napirendet többségében támogatta.  

 Pénzügyi Bizottság: a 4. napirendi előterjesztést tárgyalta, elfogadását többségében 
támogatta.  

 Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság: a 7. 
napirendi előterjesztést tárgyalta, elfogadását többségében támogatta.  

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A napirend felett megnyitja a vitát. Hozzászólásra 
jelentkező képviselőknek adja meg a szót. 
 
A vitában hozzászólók: 
 
Badány Lajos: A miskolci városvezetés Integrált Településfejlesztési Stratégia részévé tette a 
nyomortelepek fejlesztését. Ismétli, nem a nyomortelepek felszámolását, hanem a fejlesztését. 
Tette ezt annak ellenére, hogy 2014 őszétől mást lehetett hallani a fideszes médiában, 
minthogy a városvezetés eltökélt a nyomortelepek felszámolásában, hiszen arra 30 ezer ember 
adta felhatalmazását. Ismétlődő rendszerességgel láttak is nagy reklámfotókat a Miskolci 
Napló címoldalán erről. Aztán úgy tűnik, hogy ez a kampánytéma is kifutott, miként a lakosság 
rezsicsökkentéssel történt átverése, majd a migránsokat tömegével betelepítő kormány álszent 
kommunikációs honvédő háborúja. A mai nap valósága az, hogy a Közgyűlés elé hozott 
előterjesztés az ismert vasgyári szegregátumok fejlesztéséről szól, nem az elbontásáról. 
Megemlítik, hogy a mélyigénytelen lakók által helyrehoztatlanul tönkretett bérlakások 
lebontásra kerülnek, de a telepek felszámolásáról nem esik szó, ahogy arról sem, hogy mi a 
városvezetés elképzelése az együttélés szabályainak betartására képtelen személyek 
elhelyezésére. Az kiolvasható az előterjesztésből, hogy a bérlők által tönkretett, de még 
felújítható ingatlanok – például a számozott utcákban – az adófizetők pénzén felújításra 
kerülnek és az egyes lakókörnyezetüket romba döntő, alulszocializált lakók számára majd 
kulturális programokat szerveznek és játszótereket építenek. A Jobbik Frakció már 
számtalanszor hangsúlyozta, hogy a szegregátumok megszüntetése érdekében a törvényt kell 
bevinni a gettókba, nem pedig segélyezni és ingyen juttatásokkal kedveskedni a 
kötelességtudat helyett maguknak csak jogokat és különböző kiváltságokat követelő 
társadalomromboló személyeknek. Amíg az ott lakók közösségi szemlélete, társadalmi 
felelősségtudata és öngondoskodó képessége nem fejlődik ki, addig egy ilyen környezetben 
minden befektetett munka az enyészetté válik. Ennek kikényszerítésére pedig ott van a 
rendészet, a családvédelmi szervezetek, a hatóságok, akik a jogszabályok betartásával és 
betartatásával vezethetik rá a szegregátumok népét a beilleszkedésre. Csak akkor lesz értelme 
és hozadéka bármilyen fejlesztésnek, ha az ott élők igényszintje és társadalmi felelősségérzete 
gyökeresen megváltozik. Sajnos úgy tűnik, hogy a miskolci városvezetés ezt a mai napig nem 
értette meg és egy kampányszagú propaganda akcióval éveken át csak hitegette a miskolci 
lakosságot. 
 
Molnár Péter: Az előző hozzászólás után nem könnyű megszólalnia, mert mintha nem egy 
városban élnének. 
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A napirendi csomag kapcsán arról szeretne szólni, hogy bizonyos civil szervezeteket hogyan 
támogatnak, adott esetben helyiséggel is. Frakciószövetségük azért támogatja ezt az 
előterjesztést, mert úgy vélik, a valós és igazi, tényleges civil munkát folytató szervezeteket 
támogatni lehet és kell is. Miskolcon erre már hosszú éve vannak példák.  
A javaslatcsomagban szó van még a kiemelt fejlesztési területté történő nyilvánításról. Az 
anyagban látható, hogy az Egyetemváros, Tapolca kapujában lévő Kemény Dénes Uszoda 
melletti terület fejlesztéséről van szó, arról, hogy ott egy tornacsarnok létesítésére kerülne sor. 
Úgy véli, aki a városban nyitott szemmel jár, az láthatja, hogy az elmúlt években a sport 
infrastruktúra területén milyen jelentős változások, fejlődések és fejlesztések történtek meg. 
Kiemeli a Diósgyőri Stadiont, ami a jéghegy csúcsa, az a leglátványosabb. Hála Istennek a 
tömegsport, a mindennapos testmozgás területén is olyan fejlesztések történtek, amely 
keretében a gyerekek, illetve a tömegsportolni vágyók is igénybe vehetnek egyre több 
szolgáltatást, lehetőséget. Példaként hozza fel az Atlétikai Centrumot, az Ifi pályát a Győri 
kapuban, ahol a rekortánpályát nagyon sokan veszik igénybe, futnak, kocognak ott, próbálnak 
egészségesebb életet élni. Frakciószövetsége üdvözli azt a tervet, hogy a Kemény Dénes Uszoda 
mellett is egy fejlesztésre kerülne sor. Teljesen egyértelmű és nyilvánvaló, hogy ez a miskolci 
fejlődő sportélet igényli ennek az újabb csarnoknak a létrehozását.  
Szintén ebben a javaslatcsomagban dönthetnek a képviselők, hogy a Miskolci Önkormányzat 
korábbi nagy támogatási projektje keretében az a rengeteg laptop, amit a miskolciak 
megigényelhettek és megkaphattak, az most ténylegesen és térítésmentesen a tulajdonukba 
kerül. Az a tapasztalata, hogy ezeket az eszközöket azok a szépkorúak és azok a családok, akik 
megkaphatták annak idején, azóta is örömmel használják és nyilván örömmel fogják 
tudomásul venni, hogy a tulajdonukba kerül ez az eszköz.  
Úgy véli, a javaslatcsomag minden előterjesztése támogatásra méltó. Úgy vélik, valós képet 
látnak a városról. Miskolc továbbra is fejlődik, ebben a javaslatcsomagban is számtalan a 
fejlődésre mutató előterjesztést látható, ezért fogják támogatni ezeket. 
 
Hollósy András: A meghívó szerinti 4. napirendi ponthoz kíván hozzászólni. Csatlakozik 
Molnár Péter képviselőtársához abban a tekintetben, hogy valóban, Miskolc város 
sportinfrastruktúra fejlesztése a megyei jogú városok tekintetében is élen jár. Magyarországon 
a versenysport vonatkozásában is élen jár a város. Mondhatnák, hogy ép testben ép lélek. A 
test, a létesítmény megvan, viszont a lélek még picit hiányzik. Elsősorban a Diósgyőr labdarúgó 
csapatára gondol. Ettől függetlenül nagyon bízik abban, hogy mindenki megtalálja a maga 
helyét. A Kemény Dénes Uszoda melletti területről néhány gondolatot elmond. Egy 
tornacsarnok, egy új csarnok létrehozásáról van szó. Kevesen tudják azt, hogy az elmúlt 
években a PannEnergy MVLC vízilabda csapata olyan eredményeket ért el, ami példátlan. 
Ezúton is gratulál a tegnapi mérkőzés eredményéhez, komoly esély van arra, hogy ismét 
nemzetközi kupában szerepeljen Miskolc. Ezért létfontosságú egy ilyen csarnok létrehozása. 
Egy 33 méter hosszúságú medencéről van szó egy olyan lelátó kialakításával, amit 800-1000 
fő befogadására alkalmas, megfelelő kiszolgáló egységekkel. Megjegyzi, ez szervesen 
kapcsolódik a Kemény Dénes Városi Sportuszodához is. Sokan panaszkodtak korábban a 
lakosság vonatkozásában, hogy nem tudnak megfelelő időpontok úszni, azért mert vízilabda 
edzések vannak. Ezúton is meg kíván nyugtatni minden miskolcit, sportbarátot és Miskolc 
sportszerető közönségét, hogy a jövőben, amint elkészül ez a létesítmény, azt csak és kizárólag 
a vízilabdázók használhatják és tudnak tenni Miskolc sportéletében is. Bízik abban, hogy 
ezekkel a sportinfrastruktúrális fejlesztésekkel Miskolc sportját és hírnevét is tovább öregbítik 
a világban. 
 
Bartha György: Sürgősségi indítványként szerepel a vagyonelemek átadása civil 
szervezeteknek. Nagy örömére szerepel az anyagban a választókerületében található Szent 
Ferenc Általános Iskola is, egy önkormányzati területet kap, amely parkolóként üzemelne a 
továbbiakban. Az iskolának a földrajzi adottsága folytán nagyon nagy problémája ennek hiánya. 
Ezért is tartja ezt jónak, hogy a parkolási gondok enyhítik. A gyerekek ezt nem is, de a szülök 
nagy örömmel fogadják majd. A terület önkormányzati képviselőjeként ezt a folyamatot 
segíteni szeretné azzal, hogy ennek a parkolónak a megépítését a fejlesztési alapjából 
finanszírozza. Reményei szerint ezt fogja mindenki használni, nemcsak az iskola, hanem az ott 
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élők is. Amikor valamilyen nagyobb esemény van, akkor a füvön való parkolástól kezdve sok 
mindent el lehet mondani. Hangsúlyozza, támogatja az előterjesztést, és nagyon örül annak, 
hogy bekerült mindez az előterjesztésbe. 
 

- Az ülést Dr. Kiss János alpolgármester vezeti. - 
 
Pakusza Zoltán: A Javaslat közterületek elnevezésére című előterjesztéshez kíván néhány 
szót szólni. Már az előző Közgyűléseken is, mostanában elég sokszor van közterület elnevezés. 
Megjegyzi, sokkal nincs is probléma, viszont megint bejött két olyan közterületnek az 
elnevezése, külterület, ami a lakcímkártyák kiadásával, azok legalizálásával kerül kapcsolatba. 
Ilyen a Szakahegy-Szegfű dűlő elnevezése, ami már a Városrendezési Tervének határán túl van. 
Nagyon sokszor elmondta, hogy az a fajta lakcímkártya kiadás, ami jelenleg van, azt 
eredményezi, hogy Miskolcnak a külterületén, a kertvárosi részein gyakorlatilag új 
nyomortelepek kezdenek kialakulni. Szinte kritika vagy feltétel nélkül. Példaként említi, hogy 
nem szükséges az ingatlannak szigetelt szennyvíztározóval rendelkezni vagy azzal, hogy be 
legyen kötve az ingatlanba, akár présházba vagy gazdasági épületbe is kiadható a lakcímkártya. 
Az új nyomortelepek kialakulását jól mutatják a kialakuló illegális szeméthalmok. Megjegyzi, 
nemcsak Lyukó-völgyben vagy Tetemváron, hanem a napokban a Győri kapu környékén 
találtak hasonlót, de ilyenek alakulnak ki a diósgyőri dombsornál vagy Pereces esetében is. 
Óvva inti a várost attól, hogy ezt a gyakorlatot folytassák. Többször kérte, hogy nyilván a 
Kormányhivatallal egyeztetve valamilyen megoldást kellene találni arra, hogy ne legyen ilyen 
kritikátlan a lakcímkártya kiadás. Azt látják, hogy miután kiadták a lakcímkártyát a hatóságok, 
nem tudják visszafordítani a helyzetet és a törvényes rend jelentős mértékben csorbul, nem áll 
helyre. Ezért mondja azt, hogy ezen változtatni kellene.  
 
Katona Ferenc: Részben csatlakozik, részben kiegészíti frakciótársai sporttal kapcsolatos 
felszólalásait. Egy település leginkább az infrastruktúra megteremtésével járulhat a sportolási 
lehetőségek elősegítéséhez. Természetesen vannak sportági hagyományok, amelyek fontosak 
a város életében. Nem vitatható, hogy a labdarúgás feltételei magas színvonalon biztosítottak. 
Megjegyzi, ezt a játékosoknak is tudniuk kell. A jeges és vizes sportok is nagy múlttal 
rendelkeznek. Az utóbbi fellegvára lehet a Kemény Dénes Uszoda és a mellette kialakítandó 
medence, lelátóval, kiszolgáló létesítményekkel. A közeli Atlétikai Centrum és a tervezett 
tornacsarnok egész sportkomplexummá teheti a Tapolcához tartozó területet.  
A Selyemréten várhatóan az ősz folyamán elkezdődik az 50 méteres medence, a gépészet és a 
kiszolgáló épület 2. szintjének a teljes felújítása. Az egy főre jutó vizes felület nagysága is tovább 
növekszik, ami így is jó helyen van országos szinten. Miskolcon az óvodai és a kisiskolás 
úszásoktatás színvonala erősödik a beruházások befejeztével. Az eredményekre azért nem tér 
ki, mert nem szeretne senkit megsérteni. Részéről minden teljesítményt értékel, ha sportról 
van szó. Ha a feltételekről beszél, nem szabad megfeledkeznie az MVSC Sporttelep 
folyamatban lévő beruházásáról, ami elvileg nyár közepére befejeződik. Ezúton is kéri a klub 
vezetését, hogy a környékről sportolni vágyó lakosokat engedjék kibontakozni. Az amatőr 
versenyeknek is vannak hagyományai. Ezúton is szeretné megköszönni a városvezetésnek a 
Bükki Hegyi Maraton és a Barátság Maraton támogatását. A közelmúltban a Vivicittá futásnak 
is otthont adott a város. Úgy gondolja, hogy Miskolcnak nemcsak múltja és jelene van, ha a 
sportról beszélnek, hanem jövője is. A látványsportok támogatása megoldott, de nem szabad 
megfeledkezni a többiről sem, különösen a természethez kötődő ágakról. Javasolja a személyes 
példamutatást. 
 
Dr. Kiss János alpolgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólásra jelentkező, a 
vitát lezárja. 
Amikor a rendőrségi és rendészeti beszámolókról vitáztak, akkor azzal fejezte be a 
hozzászólását, hogy végső soron a rend szüli a szabadságot. Most ezzel a mondattal szeretné 
kezdeni. A rend szüli a szabadságot. A szabadságon ebben az összefüggésben azt kell érteni, 
hogy jól érezzék magukat a saját városukban, de ehhez rend kell. Miközben a nyomortelepek 
felszámolását rend kérdésnek tekintik a Fidesz-KDNP Frakcióban, elhihetik nekik, hogy egy 
lépést nem hátrálnak a nyomortelep felszámolás programjukban. Nem azért indították ezt a 
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programot és nem azért vívtak meg annyi csatát bel- és külföldiekkel, hogy egy lépést is hátrébb 
lépjenek. Ezt a programot alapprogramjának tekinti a Fidesz-KDNP Frakció ebben a városban. 
Sajnálja, hogy Badány képviselő úr túlzott nagyvonalúan kezdte felszólalását és talán kicsit meg 
is sértette a vasgyáriaknak a közösségét, hiszen az egész Vasgyárat mintegy szegregátumot 
emlegette Képviselő Úr. Hangsúlyozza, a Vasgyár nem egy szegregátum. Kétségkívül, a 
Vasgyárnak vannak olyan részei, amelyek szegregátum jellegűek. Abban teljesen egyetértenek, 
hogy ami szegregátum és nyomortelep, azt fel kell számolni. Ennek az indokát már számos 
alkalommal elmondták, ezt nem akarja ismételgetni. A miskolci múltnak és kultúrának fontos 
része a Vasgyár. A vasgyári lakótelep egy Párizsi Világkiállításon, mint komplexum, aranyérmet 
nyert. Ezt a vasgyári részt erkölcsi kötelezettségüknek tartják rehabilitálni. Amikor arról 
beszélnek, hogy egy városrészt rehabilitálni kell, az egyszerre jelent bontást és építést. 
Képviselő Úr is elismerte hozzászólásában, hogy ez a Vasgyár Rehabilitációs Terv magában 
foglalja azt, hogy a Vasgyár legnyomasztóbb nyomortelepét, a Kabar utcai nyomortelepet 
ennek a rehabilitációs program keretében el fogják bontani. Ez egy klasszikus nyomortelep 
felszámolási mozzanat, azonban egy telepnek a rehabilitációja nemcsak ebből áll. Szeretné 
felidézni a számozott utcák rehabilitációját. Elsétálva a DVTK Stadion környékére, talán rá sem 
ismernek, itt is fejleszteni kellett, megfelelő infrastruktúrát kellett létrehozni. Tehát nem adták 
fel a nyomortelep felszámolási programjukat, sőt, méginkább állnak ennek mentén. Ahogy a 
rendészeti vitában is elmondták, számukra az alapkérdés, hogy ebben a városban rend legyen. 
Pakusza képviselő úr felszólalása végén azt mondta, hogy tegyenek meg mindent annak 
érdekében, hogy nehogy új nyomortelepek alakuljanak ki ebben a városban. Ebben teljesen 
egyetértenek. Igyekeznek is mindent megtenni ennek érdekében. Hozzáteszi, hogy ennek a 
küzdelemnek nem alfája és omegája a lakcímkártya kibocsátási kérdés. A lakcímkártya 
kibocsátási jog jelen pillanatban Magyarországon nem függ azzal össze, hogy egy külterületi 
utcának adnak-e nevet vagy sem. Ebben az értelemben nincs összefüggés a kettő között. A 
nyomortelepek elleni harcot rendvédelmi eszközökkel kell vívni alapvetően, a rendőrség a 
rendészekkel, polgárőrséggel együtt. Nem adminisztratív eszközök fognak segíteni abban, hogy 
ezeket a rendvédelmi pozícióikat tartani tudják. 
 
 

- Az ülés Dr. Kriza Ákos polgármester vezeti. - 
 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megköszöni Alpolgármester Úrnak a tisztázó gondolatait az 
előterjesztés lezárásaként.  
 
Az elfogadott tárgyalási sorrend szerint a zárt ülésre felvett napirendek tárgyalásával folytatják 
munkájukat, ennek megfelelően zárt ülést rendel el. 
Kéri, hogy akik nem a napirendek kapcsán vannak jelen, hagyják el az üléstermet. 
 
 

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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Hozzászólók: 
 
Pakusza Zoltán: Egy városüzemeltetési problémával kapcsolatban szeretne felszólalni, 
amely a választókörzetét érinti. Választókörzetében található fő közlekedési útvonal, az Erenyő 
utca, amelynek a kátyúzása nagyon fontos lenne, hiszen rendkívül rossz állapotban van. Ezzel 
kapcsolatban a Városgazda igazgatójával már váltottak levelet. Június 30-ig van ütemezve a 
munkálat. Arra kéri Polgármester Urat, hogyha lehet, hozzák már előrébb ennek az 
útszakasznak a kátyúzását. Hangsúlyozza, Pereces tekintetében ez az egyetlen fő közlekedési 
útvonal, aminek tényleg nagyon rossz az állapota.  
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri a Városgazda munkatársait, hogy amennyiben lehet, 
tegyék meg a Képviselő Úr kérése szerinti korrekciókat. 
 
Bartha György: A kátyúzásnál – tudomása szerint, amelyet meg is erősítettek – mindig az 
autóbusz útvonalak élveznek elsőbbséget. Választókerületében, a Berekalján a 69-es autóbusz 
szintén Miskolc város viszonylatába tartozik. Lemérte, a Havas utcán 20 cm-es a kátyú, de a 
Móra Ferenc utcán is mért egy 15 cm-eset, ahogy az Eper és a Fényesvölgyi utcákon szintén 
komoly problémák vannak. Kérdése, hogy mikor jutnak el a munkálatokkal a 69-es busz 
útvonalára. 
A keddi nap folyamán nagy esőzés volt Miskolc szerte, így ismételten probléma volt a 
csapadékvízzel. A Mária utca – ahol most már a lezúduló csapadékvíztől az egyik házat 
zsákokkal kellett védeni – zúzott köves, autó még délután tudott rajta közlekedni, de olyan 
kátyúk és kimosások keletkeztek, hogy a gyalogosoknak – különösen, akik este jönnek haza 
munkából – komoly problémát okozott a közlekedés. Ez az út a TOP programban szerepel a 
csapadékvizes építésnél, de kéri, hogy ezt az utat legalább addig tegyék rendbe, amíg a program 
keretében ez nem történik meg, hogy az ott élőknek ne legyen problémájuk. 
A diósgyőriek nevében kérdezi, hogy a városvezetés tervezi-e megnyitni a Diósgyőri Strandot 
ebben az évben, ha nem, akkor miért. 
Az Avastetői Iskolához vezető úton is hatalmas kátyúkkal találkozni, amelyek közül néhányba 
már az ottani dolgozók tehettek homokot. Az az állapot, ami annál a végállomásnál van, 
tarthatatlan. Kérdése, hogy ez mikor kerül kijavításra. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A Városgazda munkatársai válaszolni fognak tételesen a 
Képviselő Úr által feltett kérdésekre. 
A strand ügyében többször nyilatkozott, azokat csak ismételni tudná, így kéri, hallgassa azokat 
vissza Képviselő Úr, mert minden évben háromszor megbeszélik. 
 
Fodor Zoltán: Immáron 13. alkalommal kerül megszervezésre az Avason a „Mozdul az Avas” 
keretén belül a főzőverseny. Idén ez május 26-a. Ez egy olyan civil kezdeményezés, ami 
pártsemleges. Az elmúlt években, így most is meghívásra kerültek a pártok, a Fidesz-KDNP, a 
Jobbik és az MSZP. Többen elfogadták a meghívást, nagyon sok csapat vesz részt a legnagyobb 
örömére. Ezt a rendezvényt mindig május utolsó szombatjára, tehát Gyereknap előttre 
szervezik. Ennek az oka egyszerű, a szülők így a másnap a városban megrendezésre kerülő 
gyereknapi rendezvényeken részt tudnak venni. A Fidesz-KDNP részéről Glatz Katalin, a 
Jobbik részről Szilágyi Szabolcs, és jómaga függetlenként dobják össze a pénzt és szervezik meg 
ezt a rendezvényt. Szeretnének a gyerekeknek kedveskedni, így a város különböző cégei 
vezetésének segítségével kiállításra kerül egy rendőrségi autó és két motor, tűzoltó és kukás 
autó, nosztalgia busz, valamint a vízmű is hozzájárul egy műszeres kocsival. Hangsúlyozza, 
hogy rengeteg látnivaló lesz. Közösen kibéreltek egy ugrálóvárat, ami ingyenesen használható 
lesz 10.00-15.00 óra között a gyermekek számára. Megjegyzi továbbá, hogy 70 csapat, közel 
400-500 ember vesz részt a rendezvényen. Ezúton is szeretettel invitál mindenkit a szervezők 
nevében. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megerősítve Képviselő Úr szavait, javasolja mindenki 
számára, hogy erre a független rendezvényre menjen el, mert mindenki által támogatott.  
 



22 
 

Szilágyi Szabolcs: A választókerületét érintő két probléma kapcsán kért szót.  
Az egyik a Szilvás utca 26. számnál található aszfaltsüllyedés, ami a Munkácsy Mihály Általános 
Iskola előtt található. Egészen balkáni megoldást találtak a probléma kezelésére, mert 
leaszfaltozták a csapadékelvezető csatorna lefolyóját. Rossz idő esetén így úgy néz ki, mintha 
csőtörés lenne. Kéri, hogy ezt valamilyen szinten igyekezzenek orvosolni. 
Másik probléma, amit ismertetni kíván, hogy a Sályi István utcán található egy kutyafuttató, 
mellette pedig egy játszótér. Ezek utcai szemetesei ritkán vannak ürítve, kéri, hogy ennek 
gyakoriságát növeljék. 
 
Dr. Kovács László: Megkapták Polgármester Úr levelét, miszerint a következő Közgyűlés 
várható időpontja 2018. június 19. napja. Azért is kért szót, mert ebben a körben addig nem 
találkoznak. A Fidesz-KDNP Frakció tagjai örömmel vettek részt a május 1-jei és a 11-ei 
ünnepségen is, amikor Miskolc Város Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át. Frakciója 
nevében ezúton is gratulálnak minden kitüntetettnek. Kifejezi abbéli örömüket, miszerint 
továbbra is az látszik, Miskolc nagyon gazdag olyan jeles személyiségekben, akik méltóak arra, 
hogy kitüntetést kapjanak – függetlenül attól, hogy jelenleg is Miskolcon vagy az ország más 
részein dolgoznak – és öregbítik Miskolc hírnevét. Szeretné felhívni a figyelmet arra is, hogy 
két ünnep is előttük áll. Frakciója nevében jelezni szeretné, hogy a Gyereknapi és Hősök napi 
rendezvényen, illetve a Nemzeti Összetartozás Napján minél nagyobb létszámban vegyenek 
részt. Kiegészítésként elmondja, hogy a Hősök Napja egy méltóságteljes megemlékezés azokról 
a hősökről, akik életüket áldozták Magyarországért Szent Istvántól egészen az 1956-os 
forradalomig. A Nemzeti Összetartozás Napján információi szerint a város meghívást adott a 
testvérvárosokban élő határontúli magyaroknak is. 1920-ban volt, tehát két év múlva 100 éves 
évfordulója lesz annak, hogy elszakították egymástól azokat a nemzetrészeket, amelyek ezer év 
óta összetartoztak. Úgy vélik, ezek az ünnepségek méltóak lehetnek arra, hogy Miskolcon is 
kifejezzék azt, hogy egy nemzethez tartozunk és megbecsüljük a hőseinket. A Fidesz-KDNP 
nevében kéri, hogy minden képviselőtársuk csatlakozzon ezekhez az ünnepségekhez. 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Megállapítja, hogy nincs több felszólalásra jelentkező 
képviselő. 
 
Bejelenti, hogy a napirendekről történő szavazás következik. 
 
 
 
Meghívó szerinti 1. napirend: Javaslat az Önkormányzat 2017. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló 
zárszámadási rendelet megalkotására és 
kapcsolódó határozat meghozatalára 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy rendelettervezetről és egy 
határozati javaslatról kell dönteniük. Elsőként a rendelettervezetről döntenek, 
melyhez minősített többség szükséges. 
 

A Közgyűlés 17 igen, 3 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett megalkotta a 4/2018. önkormányzati 
rendeletét az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásának 
elfogadásáról. 

 
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, most szavazzanak a határozati javaslatról. 
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A Közgyűlés 17 igen, 3 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot és meghozta a  

 
30/2018. (V.17.) számú határozatát 

 
Tárgy:  Az ÁSZ javaslatok alapján készített Intézkedési Tervben foglalt feladatok 

végrehajtásáról szóló 2017. évi tájékoztató tudomásul vétele 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet 
megalkotására és kapcsolódó határozat meghozatalára” című előterjesztést és a következő 
határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2011. évi ÁSZ vizsgálat javaslatai 
alapján készített Intézkedési Terv végrehajtásáról szóló 2017. évi tájékoztatót a határozat 1. és 
2. melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi.  
 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   azonnal 
 

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
Meghívó szerinti 2. napirend: Javaslat az önkormányzati adóbevallások 

benyújtására vonatkozó adóeljárási szabályokról 
szóló 48/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezésére 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy rendelettervezetről kell 
dönteniük, minősített többséggel. 
 

A Közgyűlés 20 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett megalkotta a 5/2018. önkormányzati 
rendeletét az önkormányzati adóbevallások benyújtására 
vonatkozó adóeljárási szabályokról szóló 48/2013. (XII.12.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről. 

 
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 
 
Meghívó szerinti 3. napirend: Javaslat a közterületek rendjéről szóló 13/1998. 

(III. 30.) önkormányzati rendelet módosítására 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy rendelettervezetről kell 
dönteniük, minősített többséggel. 

 
A Közgyűlés 20 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett megalkotta a 6/2018. önkormányzati 
rendeletét a közterületek rendjéről szóló 13/1998. 
(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
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Meghívó szerinti 4. napirend: Javaslat kiemelt fejlesztési területté nyilvánításra 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell 
dönteniük. 

 
A Közgyűlés 20 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot és meghozta a 
 

31/2018. (V.17.) számú határozatát 
 
Tárgy:  kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a ,,Javaslat 
kiemelt fejlesztési területté nyilvánításra” című előterjesztést és a következő 
határozatot hozza: 
 

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Kemény Dénes 
Sportuszoda környezetében lévő 40597/8, 40597/19, 40597/20 és 40597/21 helyrajzi 
számú ingatlanokat tartalmazó tömböt a beruházások megvalósíthatósága miatt 
kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja. A kiemelt fejlesztési terület lehatárolása a 
határozat mellékletét képezi. 

 
2.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a 

Polgármestert a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42. § szerinti 
intézkedések megtételére. 

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Városépítészeti Főosztály 
Közreműködik:  Főépítész 
Határidő:  azonnal 

 
/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 

 
Meghívó szerinti 5. napirend: Javaslat településfejlesztési döntés meghozatalára 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell 
dönteniük. 

A Közgyűlés 18 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot és meghozta a 
 

32/2018. (V.17.) számú határozatát 
 
Tárgy:  Településfejlesztési döntés meghozatala 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a ,,Javaslat 
településfejlesztési döntés meghozatalára” című előterjesztést és a következő 
határozatot hozza: 
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1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 16/A§ (1) bekezdésében, 
valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 
rendelet) 16. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján jóváhagyja Miskolc Megyei 
Jogú Város teljes közigazgatási területére új településszerkezeti terv és helyi építési 
szabályzat (a továbbiakban együtt: településrendezési eszközök) készítését. 
 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a jelen határozat 1. 
pontjában foglaltak megvalósítása érdekében felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg a 
szükséges intézkedéseket a településrendezési eszközök elkészítésére vonatkozó 
településtervezési szerződés hatályos jogszabályoknak, belső előírásoknak és a szakmai 
szabályoknak megfelelően történő elkészítése érdekében. 

 
3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a 

Polgármestert a 2. pontban megnevezett településtervezési szerződés(ek) aláírására és 
végrehajtásával összefüggő eljárások lefolytatására, továbbá minden olyan nyilatkozat 
megtételére, mely a jelen határozat 1. pontjában meghatározott feladathoz kapcsolódó 
adatok és adatbázisok szolgáltatásához szükséges.  A Korm. rendelet 28/A§ (1) és (2) 
bekezdése alapján az átvett adatok és adatbázisok kizárólag jelen határozat 1. pontjában 
meghatározott dokumentumok elkészítéséhez használhatók fel. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Városépítészeti Főosztály 
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály 
 Főépítész 
Határidő:  1. pont tekintetében: azonnal 

2. pont tekintetében: a Közgyűlés döntésétől számított 
30 napon belül 

 3. pont tekintetében a 2. pontban meghatározott  
 szerződés megkötését követően azonnal 
 
 
Meghívó szerinti 6. napirend: Javaslat az Integrált Településfejlesztési Stratégia 

(ITS) módosításának elfogadására 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Szintén egy határozati javaslatról kell dönteniük.  

 
A Közgyűlés 18 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot és meghozta a  

 
33/2018. (V.17.) számú határozatát 

 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

módosításának jóváhagyása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az 
Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) módosításának elfogadására” című 
előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
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1./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a város Integrált 
Településfejlesztési Stratégiájának 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./ 
 
 
Meghívó szerinti 7. napirend: Javaslat közterületek elnevezésére 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell 
dönteniük.  

A Közgyűlés 18 igen, 2 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot és meghozta a  

 
34/2018. (V.17.) számú határozatát 

 
Tárgy:  Közterületek elnevezése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat 
közterületek elnevezésére” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Közgyűlés a Miskolc egyéb belterület településrészben lévő Miskolc 49004/9, 
49004/10 és a 49935/9 helyrajzi számú területnek a Kassák Lajos utca elnevezést 
adja.  

 
2. A Közgyűlés a Miskolc központi belterület településrészben lévő, Miskolc 91/93 

helyrajzi számú területeknek a Szent Flórián tér elnevezést adja.  
 

3. A Közgyűlés a Miskolc egyéb belterület településrészben lévő, Miskolc 47511/11, 
47511/14 és 47517/1, 47517/2, 47517/3 helyrajzi számú területeknek a Joyson út 
elnevezést adja.  

 
4. a.) A Közgyűlés a Miskolc egyéb belterület településrészben lévő, Miskolc 01471 

helyrajzi számú területnek a Csokonai Vitéz Mihály utca elnevezést adja.  
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b.) A Közgyűlés a Miskolc külterület településrészben lévő, Miskolc 010/30 helyrajzi 
számú területnek a Kisköves dűlő elnevezést adja. 
 
c.) A Közgyűlés a Miskolc külterület településrészben lévő, Miskolc 75020 helyrajzi 
számú területnek a Szarkahegy – Szegfű dűlő elnevezést adja. 
 

Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
Közreműködik: 
Határidő: 

Polgármester 
Városépítészeti Főosztály 
Lakosságszolgálati Főosztály 
azonnal 

 
 
 
Meghívó szerinti 8. napirend:  Javaslat a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi 

Könyvtár alapító okiratának módosítására és az 
egységes szerkezetű alapító okirat jóváhagyására 

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

A Közgyűlés 21 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot és meghozta a  

 
35/2018. (V.17.) számú határozatát 

 
Tárgy:  A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár alapító okiratának 

módosítása, az egységes szerkezetű alapító okirat jóváhagyása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a II. 
Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár alapító okiratának módosítására és az 
egységes szerkezetű alapító okirat jóváhagyására" című előterjesztést és a következő 
határozatot hozza: 
 
1./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jelen határozat 1. melléklete 
szerinti tartalommal jóváhagyja a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár alapító 
okiratának módosítását, egyúttal jóváhagyja II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jelen határozat 2. melléklete 
szerinti tartalommal. 
 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humánszolgáltatási Osztály 
Határidő: azonnal  
 
2./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert 
a határozat 1. melléklete szerinti alapító okiratot módosító okirat aláírására, továbbá a 
módosítások törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzésével kapcsolatos intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humánszolgáltatási Osztály 
Közreműködik: II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 
Határidő: 8 napon belül 
 

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
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Meghívó szerinti 9. napirend:  Javaslat a Miskolci József Úti Óvoda Brunszvik 
Teréz Tagóvodájának és a Miskolci Százszorszép 
Óvoda Tündérkert Tagóvodájának sportóvodává 
történő átszervezésére vonatkozó végleges döntés 
meghozatalára 

 

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

A Közgyűlés 22 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot és meghozta a 
 

36/2018. (V.17.) 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 végleges döntés meghozatalára” című előterjesztést és a 
következő határozatot hozza: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 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 jóváhagyja jelen határozat 1. 

melléklete szerinti tartalommal a Miskolci József Úti Óvoda alapító okiratának 
módosítását és a 2. melléklet szerinti tartalommal a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát, valamint jóváhagyja jelen határozat 3. melléklete szerinti 
tartalommal a Miskolci Százszorszép Óvoda alapító okiratának módosítását és a 4. 
melléklet szerinti tartalommal a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratát. 

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humánszolgáltatási Osztály 
Határidő: azonnal 
  

3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert a Miskolci József úti Óvoda tekintetében a határozat 1. melléklete szerinti 
módosító okirat és a Miskolci Százszorszép Óvoda tekintetében a határozat 3. melléklete 
szerinti módosító okirat aláírására, továbbá a módosítások törzskönyvi nyilvántartásba 
való bejegyzésével kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humánszolgáltatási Osztály 
Határidő: 8 napon belül 

 
/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
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Meghívó szerinti 10. napirend:  Javaslat időskorúakkal foglalkozó civil 

szervezetek támogatásával kapcsolatos döntés 
meghozatalára 

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

A Közgyűlés 22 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot és meghozta a  

 
37/2018. (V.17.) számú határozatát 

 
Tárgy:  az időskorúakkal foglalkozó civil szervezetek támogatása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat 
időskorúakkal foglalkozó civil szervezetek támogatásával kapcsolatos döntés 
meghozatalára” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése akként dönt, hogy a 
városban működő nyugdíjas szervezetek részére működési célú kiadásaihoz az 
Önkormányzat évente, 2,5 millió forint keretösszeg erejéig – kérelem alapján - egyszeri, 
50.000.- forint összegű, vissza nem térítendő támogatást nyújt az alábbi feltételek 
fennállása esetén: 

– a kérelmet benyújtó, bejegyzett, köztartozásmentes civil szervezet Miskolc 
közigazgatási területén minimum 15 fő részvételével, legalább 3 éve igazoltan működik, 

– célja idősek érdekképviseletének ellátása, valamint az időskorúak társas 
kapcsolatainak elősegítése,  

– a jelen határozatban rögzített feltételeknek való megfelelését a kérelmet benyújtó civil 
szervezet okiratokkal alátámasztja, 

– támogatásra vonatkozó szerződés megkötését vállalja, a támogatást kizárólagosan 
saját tagsága, kulturális és társas kapcsolatai elősegítésére használja fel. 
 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
gondoskodjon az 1. pont szerinti támogatási feltételeket tartalmazó felhívás 
közzétételéről, felhívásra benyújtott kérelmek elbírálásáról, valamint a támogatási 
szerződések megkötéséről. 

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humánszolgáltatási Osztály 
Közreműködő: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: azonnal, illetve a döntés végrehajtása 

tekintetében a határozat hatálybalépését 
követően az 1. pont szerinti keretösszeg 
kimerüléséig 

 
 
Meghívó szerinti 11. napirend: Javaslat közalapítvánnyal kapcsolatos döntés 

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

A Közgyűlés 23 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot és meghozta a  
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38/2018. (V.17.) számú határozatát 
 
Tárgy:  A Szeleta Kultúráért Közalapítvány kuratóriumi tagjának, Dr. Pusztai 

Tamásnak lemondása és új kuratóriumi tagjának megválasztása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat 
közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára” című előterjesztést és a 
következő határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Szeleta Kultúráért 
Közalapítvány kuratóriumi tagjának, Dr. Pusztai Tamásnak a kuratóriumi tagságról 
történő lemondását tudomásul veszi.  
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Szeleta Kultúráért 
Közalapítvány új kuratóriumi tagjának, 2018. május 17. napjával hatályosan – 
határozatlan időre – az alábbi személyt választja meg, aki a kuratóriumi tagságot 
elfogadja: 
 
Dr. Tóth Arnold (lakcíme: ...) 

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humánszolgáltatási Osztály 
Határidő: azonnal 

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Szeleta Kultúráért 

Közalapítvány Alapító Okiratának módosító okiratát – a határozat 1. sz. melléklete 
szerinti tartalommal – valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratát – a határozat 2. sz. melléklete szerinti tartalommal – elfogadja, és egyúttal 
felhatalmazza a Polgármestert a módosító okirat és a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására.  
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli a 
változásbejegyzési kérelem benyújtását a Miskolci Törvényszékhez. 

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humánszolgáltatási Osztály 
Határidő: a felhatalmazás tekintetében azonnal, a 

változásbejegyzés benyújtása tekintetében a 
határozathozatalt követő 60 napon belül 

 
3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli a Szeleta 

Kultúráért Közalapítvány – a határozat 2. sz. melléklete szerinti módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt – Alapító Okiratának a Magyar Közlönyben, valamint az 
Önkormányzat honlapján (www.miskolc.hu) történő közzétételét. 
 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humánszolgáltatási Osztály 
Határidő: a változásbejegyző végzés kézhezvételétől számított 

30 napon belül 
 

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
Meghívó szerinti 12. napirend: Javaslat védett sír felújítására 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell 
dönteniük.  
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A Közgyűlés 23 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot és meghozta a  
 

39/2018. (V.17.) számú határozatát 
 
Tárgy:  Szeghalmy Bálint védett síremlékének felújítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat védett 
sír felújítására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a temetőkről, a temetkezési 
tevékenységről és az azokhoz kapcsolódó díjakról szóló 18/2017. (VI.16.) számú 
önkormányzati rendelete alapján hozzájárul Szeghalmy Bálint védett síremlékének 
felújításához akként, hogy a Merényi József fafaragó népi iparművész által készített kopjafa 
kerül ideiglenes felállításra. 
 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Lakosságszolgálati Főosztály  
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály 
  Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. 
Határidő: a döntés tekintetében azonnal,  
  a megvalósítás tekintetében 2018. augusztus 1. 

 
 
Meghívó szerinti 13. napirend: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata és a város területén működő 
nemzetiségi önkormányzatok között megkötött 
Együttműködési Megállapodásokkal kapcsolatos 
döntés meghozatalára 

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

A Közgyűlés 23 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot és meghozta a  

 
40/2018. (V.17.) számú határozatát 

 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és Miskolc Megyei Jogú 

Város területén működő nemzetiségi önkormányzatok között létrejött 
Együttműködési Megállapodásokkal kapcsolatos döntés meghozatala 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a ,,Javaslat 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a város területén működő 
nemzetiségi önkormányzatok között megkötött Együttműködési 
Megállapodásokkal kapcsolatos döntés meghozatalára” tárgyú előterjesztést, és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és  
 
a Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata  
b Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata  
c Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata  
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d Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata  
e Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata  
f Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata  
g Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata  
h Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata  
i Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata  

 
között jelenleg érvényben lévő Együttműködési Megállapodásokat felülvizsgálta, amelynek 
eredményeképpen megállapítja, hogy azok módosítása nem indokolt.  
 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Igazgatási Osztály 
Határidő:  azonnal 
 
 
 
Meghívó szerinti 14. napirend: Javaslat a Miskolci Szakképzési Centrum 

fenntartásában működő intézmények 
átszervezésével kapcsolatos véleményezési jog 
gyakorlására 

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

A Közgyűlés 19 igen, 0 nem szavazattal, 4 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot és meghozta a  

 
41/2018. (V.17.) számú határozatát 

 
Tárgy:  A Miskolci Szakképzési Centrum fenntartásában működő intézmények 

átszervezésével kapcsolatos véleményezési jog gyakorlása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a "Javaslat a 
Miskolci Szakképzési Centrum fenntartásában működő intézmények 
átszervezésével kapcsolatos véleményezési jog gyakorlására" című előterjesztést és 
a következő határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése támogatja a Miskolci 
Szakképzési Centrum szakképzési kínálatát érintő változást az alábbiak szerint: 
 

1.1. A Miskolci Szakképzési Centrumban folyó szakképesítések közé az alábbi 
szakképesítések kerülnek felvételre: 
 

OKJ 
azonosító 

szakképesítések 
megnevezése 

szakmacsoport 

55 523 06 háztartásigép-szerviz 
technikus 

gépészet 

55 723 17 mentésirányító egészségügy 
31 811 04 vendéglátó-eladó vendéglátás turisztika 
31 341 05 élelmiszer-, vegyiáru eladó kereskedelem-marketing, 

üzleti adminisztráció 
54 542 01 bőrfeldolgozó ipari 

technikus 
könnyűipar 

55 853 01 vízépítő szaktechnikus vízügy 
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31 521 01 bevonatelektródás kézi 
ívhegesztő 

gépészet 

21 543 03 kézi könyvkötő nyomdaipar 
21 542 01 lakástextil-készítő könnyűipar 
21 215 02 mézeskalács készítő élelmiszeripar 
31 541 17 keksz- és ostyagyártó élelmiszeripar 
32 720 01 egészségfejlesztési segítő egészségügy 
54 212 09 táncos művészet 

 
1.2. A Miskolci Szakképzési Centrumban folyó szakképesítések közül az alábbi 

szakképesítések kerülnek törlésre: 
 

OKJ azonosító szakképesítések megnevezése 
315210910000000 gépi forgácsoló 
542110900105401 grafikus, alkalmazott grafikus 
312150200103104 népi kézműves, fazekas 
542120700105404 táncos, színházi táncos 
54 345 01 logisztikai ügyintéző 
54 720 01 egészségügyi asszisztens 
52 723 01 gyakorló ápoló 
52 732 02 gyakorló csecsemő- és gyermekápoló 
52 725 02 gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és 

sugárterápiás asszisztens 
52 725 04 gyakorló szövettani asszisztens 
54 726 01 gyógy- és sportmasszőr 
55 720 03 gyógyszertári asszisztens 
55 725 10 képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás 

asszisztens 
55 725 12 klinikai laboratóriumi asszisztens 
55 725 16 szövettani asszisztens 

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a Polgármestert, 

hogy az 1. pontban megfogalmazott véleményt küldje meg a Miskolci Szakképzési 
Centrum főigazgatója részére. 

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humánszolgáltatási Osztály 
Határidő: azonnal 
 
 
 
Meghívó szerinti 15. napirend: Javaslat a Miskolci Tankerületi Központ 

fenntartásában működő intézmények 
átszervezésével kapcsolatos véleményezési jog 
gyakorlására 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint kilenc határozati javaslatról kell 
döntenünk, kérem, szavazzunk az elsőről.  

 
 

A Közgyűlés 22 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztés szerinti I. 
határozati javaslatot és meghozta a  
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42/2018. (V.17.) számú határozatát 
 
Tárgy:  A Miskolci Tankerületi Központ fenntartásában működő intézmények 

átszervezésével kapcsolatos véleményezési jog gyakorlása a Miskolci 
Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium tekintetében 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a "Javaslat a 
Miskolci Tankerületi Központ fenntartásában működő intézmények 
átszervezésével kapcsolatos véleményezési jog gyakorlására" című előterjesztést és 
a következő határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése támogatja a Miskolci Petőfi 
Sándor Középiskolai Fiúkollégiumba (3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky utca 33.) 
felvehető maximális tanulólétszám csökkentését 314 főről 200 főre. 
 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a Polgármestert, 
hogy az 1. pontban megfogalmazott véleményt küldje meg a Miskolci Tankerületi 
Központ részére. 

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humánszolgáltatási Osztály 
Határidő: azonnal 
 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak a II. határozati javaslatról.  
 

A Közgyűlés 22 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztés szerinti II. 
határozati javaslatot és meghozta a  
 
 

43/2018. (V.17.) számú határozatát 
 
Tárgy:  A Miskolci Tankerületi Központ fenntartásában működő intézmények 

átszervezésével kapcsolatos véleményezési jog gyakorlása a Miskolci 
Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium Teleki Tehetséggondozó 
Kollégium Tagintézménye tekintetében 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a "Javaslat a 
Miskolci Tankerületi Központ fenntartásában működő intézmények 
átszervezésével kapcsolatos véleményezési jog gyakorlására" című előterjesztést és 
a következő határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése támogatja a Miskolci 
Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium Teleki Tehetséggondozó Kollégium 
Tagintézményébe (3527 Miskolc, Selyemrét utca 1.) felvehető maximális 
tanulólétszám csökkentését 335 főről 220 főre. 
 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a Polgármestert, 
hogy az 1. pontban megfogalmazott véleményt küldje meg a Miskolci Tankerületi 
Központ részére. 

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humánszolgáltatási Osztály 
Határidő: azonnal 
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak a III. határozati javaslatról.  
 

A Közgyűlés 22 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztés szerinti III. 
határozati javaslatot és meghozta a  

 
44/2018. (V.17.) számú határozatát 

 
Tárgy:  A Miskolci Tankerületi Központhoz fenntartásában működő intézmények 

átszervezésével kapcsolatos véleményezési jog gyakorlása a Miskolci 
Herman Ottó Gimnázium tekintetében 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a "Javaslat a 
Miskolci Tankerületi Központ fenntartásában működő intézmények 
átszervezésével kapcsolatos véleményezési jog gyakorlására" című előterjesztést és 
a következő határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése támogatja a Miskolci 
Herman Ottó Gimnázium (3525 Miskolc, Tizeshonvéd utca 21.) köznevelési és egyéb 
alapfeladatán belül a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása 
feladatban felsorolt SNI típusok közül az értelmi fogyatékos – enyhe értelmi fogyatékos 
tanulók ellátásának megszüntetését.  

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a Polgármestert, 

hogy az 1. pontban megfogalmazott véleményt küldje meg a Miskolci Tankerületi 
Központ részére. 

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humánszolgáltatási Osztály 
Határidő: azonnal 
 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak a IV. határozati javaslatról.  
 

A Közgyűlés 22 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztés szerinti IV. 
határozati javaslatot és meghozta a  

 
45/2018. (V.17.) számú határozatát 

 
Tárgy:  A Miskolci Tankerületi Központhoz fenntartásában működő intézmények 

átszervezésével kapcsolatos véleményezési jog gyakorlása a Miskolci 
Herman Ottó Gimnázium tekintetében 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a "Javaslat a 
Miskolci Tankerületi Központ fenntartásában működő intézmények 
átszervezésével kapcsolatos véleményezési jog gyakorlására" című előterjesztést és 
a következő határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése támogatja a Miskolci 
Herman Ottó Gimnázium (3525 Miskolc, Tizehonvéd utca 21.) köznevelési és egyéb 
alapfeladatán belül a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása 
feladatban felsorolt SNI típusok közül a mozgásszervi fogyatékos tanulók ellátásának 
megszüntetését.  
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2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a Polgármestert, 
hogy az 1. pontban megfogalmazott véleményt küldje meg a Miskolci Tankerületi 
Központ részére. 

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humánszolgáltatási Osztály 
Határidő: azonnal 

 
 

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

A Közgyűlés 22 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztés szerinti V. 
határozati javaslatot és meghozta a  

 
46/2018. (V.17.) számú határozatát 

 
Tárgy:  A Miskolci Tankerületi Központ fenntartásában működő intézmények 

átszervezésével kapcsolatos véleményezési jog gyakorlása a Földes 
Ferenc Gimnázium tekintetében 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a "Javaslat a 
Miskolci Tankerületi Központ fenntartásában működő intézmények 
átszervezésével kapcsolatos véleményezési jog gyakorlására" című előterjesztést és 
a következő határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése támogatja a Földes Ferenc 
Gimnázium (3525 Miskolc, Kelemen Didák utca 5.) valamennyi feladatellátási helyén a 
felnőttoktatás munkarendjén belül a „más, sajátos munkarend” megnevezés 
módosítását „esti” munkarendre.  

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a Polgármestert, 

hogy az 1. pontban megfogalmazott véleményt küldje meg a Miskolci Tankerületi 
Központ részére. 

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humánszolgáltatási Osztály 
Határidő: azonnal 
 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak a VI. határozati javaslatról.  
 

A Közgyűlés 22 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztés szerinti VI. 
határozati javaslatot és meghozta a  

 
47/2018. (V.17.) számú határozatát 

 
Tárgy:  A Miskolci Tankerületi Központ fenntartásában működő intézmények 

átszervezésével kapcsolatos véleményezési jog gyakorlása a Földes 
Ferenc Gimnázium tekintetében 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a "Javaslat a 
Miskolci Tankerületi Központ fenntartásában működő intézmények 
átszervezésével kapcsolatos véleményezési jog gyakorlására" című előterjesztést és 
a következő határozatot hozza: 
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1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése támogatja a Földes Ferenc 
Gimnázium (3525 Miskolc, Kelemen Didák utca 5.) a felnőttoktatási feladaton belül a 
nappali munkarend törlését. 

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a Polgármestert, 

hogy az 1. pontban megfogalmazott véleményt küldje meg a Miskolci Tankerületi 
Központ részére. 

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humánszolgáltatási Osztály 
Határidő: azonnal 
 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak a VII. határozati javaslatról.  
 

A Közgyűlés 22 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztés szerinti VII. 
határozati javaslatot és meghozta a  

 
48/2018. (V.17.) számú határozatát 

 
Tárgy:  A Miskolci Tankerületi Központ fenntartásában működő intézmények 

átszervezésével kapcsolatos véleményezési jog gyakorlása a Miskolci 
Petőfi Sándor Általános Iskola Rónai Ferenc Tagiskolája tekintetében 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a "Javaslat a 
Miskolci Tankerületi Központ fenntartásában működő intézmények 
átszervezésével kapcsolatos véleményezési jog gyakorlására" című előterjesztést és 
a következő határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése támogatja a Miskolci Petőfi 
Sándor Általános Iskola Rónai Ferenc Tagiskolájában (3526 Miskolc, Kassai utca 15.) a 
köznevelési és egyéb alapfeladaton belül a sajátos nevelési igényű tanulók integrált 
nevelése-oktatása feladatban felsorolt SNI típusok közül az enyhe értelmi fogyatékos 
tanulók ellátásának megszüntetését. 

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a Polgármestert, 

hogy az 1. pontban megfogalmazott véleményt küldje meg a Miskolci Tankerületi 
Központ részére. 

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humánszolgáltatási Osztály 
Határidő: azonnal 
 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak a VIII. határozati javaslatról.  
 

A Közgyűlés 22 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztés szerinti VIII. 
határozati javaslatot és meghozta a  

 
49/2018. (V.17.) számú határozatát 

 
Tárgy:  A Miskolci Tankerületi Központ fenntartásában működő intézmények 

átszervezésével kapcsolatos véleményezési jog gyakorlása a Miskolci 
Petőfi Sándor Általános Iskola Rónai Ferenc Tagiskolája tekintetében 
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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a "Javaslat a 
Miskolci Tankerületi Központ fenntartásában működő intézmények 
átszervezésével kapcsolatos véleményezési jog gyakorlására" című előterjesztést és 
a következő határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése támogatja a Miskolci Petőfi 
Sándor Általános Iskola Rónai Ferenc Tagiskolájában (3526 Miskolc, Kassai utca 15.) a 
felvehető maximális tanulólétszám megemelését 194 főről 250 főre.  

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a Polgármestert, 

hogy az 1. pontban megfogalmazott véleményt küldje meg a Miskolci Tankerületi 
Központ részére. 

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humánszolgáltatási Osztály 
Határidő: azonnal 
 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, végül szavazzanak a IX. határozati javaslatról.  
 

A Közgyűlés 22 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztés szerinti IX. 
határozati javaslatot és meghozta a  

 
50/2018. (V.17.) számú határozatát 

 
Tárgy:  A Miskolci Tankerületi Központ fenntartásában működő intézmények 

átszervezésével kapcsolatos véleményezési jog gyakorlása a Miskolc Éltes 
Mátyás Óvoda, Általános Iskola és EGYMI tekintetében 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a "Javaslat a 
Miskolci Tankerületi Központ fenntartásában működő intézmények 
átszervezésével kapcsolatos véleményezési jog gyakorlására" című előterjesztést és 
a következő határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése támogatja a Miskolci Éltes 
Mátyás Óvoda, Általános Iskola és EGYMI 3526 Miskolc, Kassai utca 15. szám alatti 
telephelyén az ép intellektusú, autizmus spektrum zavarral (BNOF84) küzdő tanulok 
ellátása esetében az 1-4. évfolyamról 1-8. évfolyamra történő módosítást. 

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a Polgármestert, 

hogy az 1. pontban megfogalmazott véleményt küldje meg a Miskolci Tankerületi 
Központ részére. 

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humánszolgáltatási Osztály 
Határidő: azonnal 
 
 
Meghívó szerinti 16. napirend: Javaslat a Miskolci Rendőrkapitányság 2017. évi 

munkájáról szóló beszámoló elfogadására 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell 
dönteniük.  
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A Közgyűlés 20 igen, 3 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot és meghozta a  

 
51/2018. (V.17.) számú határozatát 

 
Tárgy: A Miskolci Rendőrkapitányság 2017. évi beszámolójának elfogadása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a ,,Javaslat a 
Miskolci Rendőrkapitányság 2017. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására” 
című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolci Rendőrkapitányság 
2017. évi munkájáról szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:  Koordinációs Osztály 
Határidő: azonnal 
 

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
Meghívó szerinti 17. napirend: Javaslat a Miskolci Önkormányzati Rendészet 

2017. évi munkájáról szóló beszámoló 
elfogadására 

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

A Közgyűlés 19 igen, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot és meghozta a  

 
52/2018. (V.17.) számú határozatát 

 
Tárgy: a Miskolci Önkormányzati Rendészet 2017. évi beszámolójának elfogadása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a 
Miskolci Önkormányzati Rendészet 2017. évi munkájáról szóló beszámoló 
elfogadására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolci Önkormányzati 
Rendészet 2017. évi munkájáról szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 

 
/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 
 
Meghívó szerinti 18. napirend: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Szolgáltatástervezési 
Koncepciójának 2018. évi felülvizsgálatára, 
valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról szóló beszámolójának 
elfogadására 



40 
 

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

A Közgyűlés 18 igen, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztés szerinti I. 
határozati javaslatot és meghozta a  
 

53/2018. (V.17.) számú határozatát 
 
Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési 

Koncepciójának 2018. évi felülvizsgálata 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési 
Koncepciójának 2018. évi felülvizsgálatára, valamint gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolójának elfogadására” 
című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2018. évi felülvizsgálatát és 
aktualizálását a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Szociális Osztály 
Határidő: azonnal 

 
/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 

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

 
A Közgyűlés 18 igen, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztés szerinti II. 
határozati javaslatot és  

 
54/2018. (V.17.) számú határozatát 

 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési 
Koncepciójának 2018. évi felülvizsgálatára, valamint gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolójának elfogadására” 
című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 
beszámolóját jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Szociális Osztály 
Határidő: azonnal 
 

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
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Meghívó szerinti 19. napirend: Javaslat a 2017. évi összefoglaló ellenőrzési 
jelentés jóváhagyására 

 

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

A Közgyűlés 18 igen, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot és meghozta a  

 
55/2018. (V.17.) számú határozatát 

 
Tárgy: A 2017. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyása 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a 2017. 
évi összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyására” című előterjesztést és a következő 
határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2017. évi összefoglaló 
ellenőrzési jelentést a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 

Felelős: Jegyző  
Végrehajtásért felelős Belső Ellenőrzési Osztály 
Határidő: azonnal 
 

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
Meghívó szerinti 20. 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.  

A Közgyűlés 18 igen, 1 nem szavazattal, 4 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot és meghozta a  

 
56/2018. (V.17.) 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 
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 1-11. számú mellékletét 
képező polgármesteri határozatok vonatkozásában.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Bejelenti, hogy a sürgősségi előterjesztésekről történő 
szavazás következik. 
 
 
1. sürgősségi napirend: Javaslat az MVK Zrt.-vel fennálló Közszolgáltatási 

Szerződés módosítására, a 2017. évi 
közszolgáltatási tevékenységről készült éves 
Közszolgáltatói Jelentés és a 2017. évi Éves 
Pénzügyi Ellentételezés összegének elfogadására 

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

A Közgyűlés 18 igen, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot és meghozta a  

 
57/2018. (V.17.) számú határozatát 

 
Tárgy:  A 2017. évi közszolgáltatási tevékenységről készült éves Közszolgáltatói 

Jelentés és a 2017. évi Éves Pénzügyi Ellentételezés összegének elfogadása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az 
MVK Zrt.-vel fennálló Közszolgáltatási Szerződés módosítására, a 2017. évi 
közszolgáltatási tevékenységről készült éves Közszolgáltatói Jelentés és a 2017. 
évi Éves Pénzügyi Ellentételezés összegének elfogadására” elnevezésű előterjesztést 
és az alábbi határozatot hozza: 
 
1./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja jelen határozat 1. sz. 
mellékletét képező, az MVK Zrt. 2017. évi közszolgáltatási tevékenységéről készült éves 
Közszolgáltatói Jelentést. A Közgyűlés a 2017. évi Éves Pénzügyi Ellentételezés összegét 
614.291 ezer Ft-ban, azaz hatszáztizennégymillió-kettőszázkilencvenegyezer forint összegben 
fogadja el, amelynek megfizetésére a felek külön megállapodást kötnek. 
 
Felelős: Dr. Kriza Ákos polgármester 
Végrehajtásért felelős: MVK Zrt. 
Végrehajtást felügyelő  
szervezeti egység: Stratégiai és Felügyeleti Főosztály és Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  2018. december 31. 
 
2./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a jelen határozat 2. 
számú mellékletét képező, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az MVK Zrt. között 
2010. június 1. napján létrejött 10125. számú Közszolgáltatási Szerződés módosításáról szóló 
15. számú Módosító szerződést, ezzel egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert a Módosító 
szerződés aláírására.  
 
Felelős: Dr. Kriza Ákos polgármester 
Végrehajtásért felelős: MVK Zrt. 
Végrehajtást felügyelő  
szervezeti egység:  Stratégiai és Felügyeleti Főosztály és Gazdálkodási osztály 
Határidő:  azonnal 
 

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
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2. sürgősségi napirend: Javaslat vagyongazdálkodási döntés tárgyában 
hozott határozat módosítására, valamint egyéb 
vagyongazdálkodással kapcsolatos döntés 
meghozatalára 

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

A Közgyűlés 19 igen, 0 nem szavazattal, 4 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztés szerinti I. 
határozati javaslatot és meghozta a  

 
58/2018. (V.17.) számú határozatát 

 
Tárgy:  az önkormányzati tulajdonú mező- és erdőgazdasági földek Miskolci 

Városgazda Nonprofit Kft. számára történő vagyonkezelésbe adás 
tárgyában hozott 29/2017. (II.17.) számú határozat módosítása és egyéb 
kapcsolódó döntés meghozatala 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat 
vagyongazdálkodási döntés tárgyában hozott határozat módosítására valamint 
egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos döntés meghozatalára” című előterjesztést 
és a következő határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a mező- és erdőgazdasági 
földek Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. számára történő vagyonkezelésbe adás 
tárgyában hozott 29/2017. (II.17.) számú határozatának 2. pontját az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
„ 2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.-vel létrejövő vagyonkezelési 
szerződést előkészítse és aláírja az alábbi elvek figyelembevételével: 

 a vagyonkezelési szerződés határozatlan időre jön létre, 
 a vagyonkezelő vagyonkezelési díjat nem fizet, 

 a vagyonkezelő köteles a vagyonkezelésbe adott vagyonból származó bevételeit 
elkülönítetten nyilvántartani, 

 az elkülönített nyilvántartásban kimutatott bevételeket a vagyonkezelő köteles a 
vagyonkezeléshez közvetlenül kapcsolódó közfeladatok ellátására fordítani, 

 a vagyonkezelő köteles a vagyonkezelési tevékenységéről beszámolót készíteni, 
 a vagyonkezelő az erdőterületek vonatkozásában köteles 

vagyonbiztosítást kötni, 
 a vagyonkezelő kötelezettsége az erdőkre vonatkozóan az ingatlan-

nyilvántartási átminősítési eljárás kezdeményezése, valamint az 
erdőterületekre vonatkozóan értékbecslés elkészíttetése, illetve 
mindkét feladat esetében a felmerült költségek vállalása.” 

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul a Miskolc 

Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. között a 
mező-és erdőgazdasági földek vagyonkezelésbe adása tárgyában létrejött szerződés az 1. 
pontban rögzített új elvek szerinti módosításához, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a 
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. vagyonkezelői joga 1. pontban rögzített új elvek 
szerinti módosításához, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a Miskolci Városgazda 
Nonprofit Kft. vagyonkezelői joga a határozat mellékletében megjelölt vagyonelemekre 
vonatkozóan megszűnjön, módosuljon, illetve létrejöjjön. 
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3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a 
Polgármestert a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolci Városgazda 
Nonprofit Kft. között mező-és erdőgazdasági földek vagyonkezelésbe adása tárgyában 
létrejött szerződés jelen határozat 2. pontjában meghatározottak szerinti módosításának 
előkészítésére és aláírására. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő: május 31. 
 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés szerinti II. határozati 
javaslatról. 

A Közgyűlés 18 igen, 1 nem szavazattal, 4 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztés szerinti II. 
határozati javaslatot és meghozta a  

 
59/2018. (V.17.) számú határozatát 

 
Tárgy: belterületbe vonási eljárásokban alkalmazandó feltételrendszer 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat 
vagyongazdálkodási döntés tárgyában hozott határozat módosítására, valamint 
egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos döntés meghozatalára” című előterjesztést 
és a következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése belterületbe vonási eljárásokban 
az alábbi feltételrendszert fogadja el: 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése azzal az együttesen 

teljesítendő feltétellel járul hozzá a kérelmezett ingatlanok belterületbe vonásához, 
amennyiben  
a) a belterületbe vonni kért ingatlan a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. 

törvény alapján belterületbe vonható, valamint a belterületbe vonás összhangban van 
Miskolc Város településrendezési eszközeiben, ezen belül a településfejlesztési 
stratégiában, a Településszerkezeti tervben, valamint Miskolc Megyei Jogú Város 
Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII.6.) önkormányzati rendeletben foglaltakkal, 

b) A belterületbe vonni kért ingatlan tulajdonosa szerződésben vállal kötelezettséget az 
alábbi feltételek teljesítésére: 
ba) a belterületbe vonási eljárás kezdeményezéséhez szükséges vázrajzok 

elkészíttetésére, azok költségének viselésére, 
bb) a belterületbe vonási eljárási költség, a felmerülő földvédelmi járulék, és az 

ingatlan-nyilvántartási eljárás díj megfizetésére, 
bc) a belterületbe vonni kért ingatlan építési telekként történő kialakításához az 

ingatlanra vonatkozó építési engedély kiadásához szükséges utak, közművek 
kiépítési költségének megfizetésére, 

bd) a belterületbe vonni kért ingatlanra vonatkozóan a felhasználási cél a belterületbe 
vonástól számított 4 éven belül általa, vagy Ptk. szerinti közeli hozzátartozója által 
történő megvalósítására. 

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése előírja, hogy Miskolc Megyei 

Jogú Város Önkormányzata és a belterületbe vonni kért ingatlan tulajdonosa között 
kötendő szerződésben a határozat 1. pontjában rögzített kötelezettségek vállalásán túl 
kerüljön kikötésre, hogy amennyiben a belterületbe vonni kért ingatlan tulajdonosa, vagy 
annak Ptk. szerinti közeli hozzátartozója a belterületi kérelemben meghatározott 
felhasználási célt a belterületbe vonás ingatlan-nyilvántartási átvezetésétől számított 4 
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éven belül nem valósítja meg, köteles az ingatlan belterületbe vonást követően 
meghatározott forgalmi értékének és a belterületbe vonás előtti forgalmi értékének 
különbözetét az Önkormányzatnak a szerződésszegés jogkövetkezményeként megfizetni. 

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

hogy azon ingatlanokra vonatkozó egyedi belterületbe vonási kérelmeket terjessze a 
Közgyűlés elé jóváhagyásra, amelyek esetében a kérelmező tulajdonosok kérelmük 
beadásával egyidejűleg tett nyilatkozatukban vállalták a határozat 1. és 2. pontjában foglalt 
kötelezettségek teljesítését. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő: 1. és 2. pont tekintetében azonnal 
 3. pont tekintetében folyamatosan 

 
 
3. sürgősségi napirend: Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) 
önkormányzati rendelet módosítására, valamint 
egyéb vagyongazdálkodási döntések 
meghozatalára 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy rendelettervezetről és hét 
határozati javaslatról kell dönteniük. Elsőként a rendelettervezetről döntenek, 
melyhez minősített többséggel. 
 

A Közgyűlés 19 igen, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodás 
mellett megalkotta a 7/2018. önkormányzati 
rendeletét az Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 
 

/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak az I. határozati javaslatról.  
 

A Közgyűlés 20 igen, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztés szerinti I. 
határozati javaslatot és meghozta a 

 
60/2018. (V.17.) számú határozatát 

 
Tárgy:  A Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. részére a Miskolc, 

6571/32 hrsz-ú, természetben a Miskolc, Király u. 3. szám alatti ingatlan 
180 m2 alapterületű helyiségének térítésmentes használatba adása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) 
önkormányzati rendelet módosítására, valamint egyéb vagyongazdálkodási 
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 12.§ (3) bekezdése alapján a Miskolc, 6571/32 hrsz-ú, természetben a 
Miskolc, Király u. 3. szám alatti ingatlan 180 m2 alapterületű helyiségét a 
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Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 
bekezdés 7. pontjában meghatározott kulturális közfeladat ellátásának elősegítése 
céljából 2018. június 1-jétől határozatlan időre - 6 hónapos felmondás kikötése mellett 
-, a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft részére térítésmentes, közcélú 
adományként használatba adja azzal, hogy az ingatlanrész használatával kapcsolatban 
felmerült költségeket (közüzemi, karbantartási, felújítási, társasházi közös vagy 
ráosztott üzemeltetési közös költség stb.) a Miskolci Csodamalom Bábszínház 
Nonprofit Kft viseli. 

 
2. A Közgyűlés utasítja a Miskolc Holding Zrt.-t a határozat 1. pontjában rögzített 

feltételekkel a használati szerződések megkötésére. 
 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtásért felügyelő osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő: 2018. június 30. 
 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak a II. határozati javaslatról.  
 

A Közgyűlés 19 igen, 0 nem szavazattal, 5 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztés szerinti II. 
határozati javaslatot és meghozta a  

 
61/2018. (V.17.) számú határozatát 

 
Tárgy:  A Martin-Kertvárosi Nyugdíjas Klub részére a Miskolc 5202/A/6 hrsz-ú, 

természetben 3528 Miskolc, Kisfaludy utca 39. szám alatti ingatlanrész 
térítésmentes használatba adása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) 
önkormányzati rendelet módosítására, valamint egyéb vagyongazdálkodási 
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 12.§ (3) bekezdése alapján a Miskolc 5202/A/6 hrsz-ú, természetben 3528 
Miskolc, Kisfaludy utca 39. szám alatti ingatlanrészt a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7 pontjában 
meghatározott kulturális közfeladat ellátásának elősegítése céljából 2018. július 1-jétől 
határozatlan időre - 6 hónapos felmondás kikötése mellett -, a Martin-Kertvárosi 
Nyugdíjas Klub részére térítésmentesen, közcélú adományként használatba adja azzal, 
hogy az ingatlan használatával kapcsolatban felmerült költségeket (közüzemi, 
karbantartási, felújítási, társasházi közös vagy ráosztott üzemeltetési közös költség stb.) 
a Martin-Kertvárosi Nyugdíjas Klub viseli. 

 
2. A Közgyűlés utasítja a Miskolc Holding Zrt.-t a határozat 1. pontjában rögzített 

feltételekkel a használati szerződések megkötésére. 
 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtásért felügyelő osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő: 2018. június 30. 
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak a III. határozati javaslatról. 

 
A Közgyűlés 19 igen, 0 nem szavazattal, 4 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztés szerinti III. 
határozati javaslatot és meghozta a  

 
62/2018. (V.17.) számú határozatát 

 
Tárgy: a Borsodi Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület 

részére a Miskolc 3700/13/A/43 hrsz-ú, természetben 3530 Miskolc, 
Corvin u. 3. fsz. 4. szám alatti ingatlanrész – kedvezményes bérleti díj 
fizetése melletti - használatba adása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) 
önkormányzati rendelet módosítására, valamint egyéb vagyongazdálkodási 
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 12.§ (3) bekezdése alapján a Miskolc 3700/13/A/43 hrsz-ú, természetben 3530 
Miskolc, Corvin u. 3. fsz. 4. szám alatti ingatlanrészt a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8a. pontjában 
meghatározott szociális szolgáltatások közfeladat ellátásának elősegítése céljából 2018. 
június 1-jétől határozatlan időre - 6 hónapos felmondás kikötése mellett -, a Borsodi 
Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület részére – kedvezményes, 
12.634,-Ft/hó+ÁFA bérleti díj fizetése melletti -, közcélú adományként használatba 
adja azzal, hogy az ingatlan használatával kapcsolatban felmerült költségeket 
(közüzemi, karbantartási, felújítási, társasházi közös vagy ráosztott üzemeltetési közös 
költség stb.) a Borsodi Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület viseli. 

 
2. A Közgyűlés utasítja a Miskolc Holding Zrt.-t a határozat 1. pontjában rögzített 

feltételekkel a használati szerződések megkötésére. 
 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtásért felügyelő osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő: 2018. június 30. 
 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak a IV. határozati javaslatról. 
 

A Közgyűlés 19 igen, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztés szerinti IV. 
határozati javaslatot és meghozta a  

 
63/2018. (V.17.) számú határozatát 

 
Tárgy:  a Rock-Suli Egyesület részére a Miskolc 4190/3/A/78 hrsz-ú, 

természetben 3527 Miskolc, Ady Endre u. 14/A. szám alatti pincehelyiség 
– kedvezményes bérleti díj fizetése melletti - használatba adása  

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) 
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önkormányzati rendelet módosítására, valamint egyéb vagyongazdálkodási 
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 12.§ (3) bekezdése alapján a Miskolc 4190/3/A/78 hrsz-ú, természetben 3527 
Miskolc, Ady Endre u. 14/A. szám alatti pincehelyiséget a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7. pontjában 
meghatározott kulturális szolgáltatások közfeladat ellátásának elősegítése céljából 2018. 
június 1-jétől határozatlan időre - 6 hónapos felmondás kikötése mellett -, a Rock-Suli 
Egyesület részére – kedvezményes, 26.860,-Ft/hó+ÁFA bérleti díj fizetése melletti -, 
használatba adja azzal, hogy az ingatlan használatával kapcsolatban felmerült 
költségeket (közüzemi, karbantartási, felújítási, társasházi közös vagy ráosztott 
üzemeltetési közös költség stb.) a Rock-Suli Egyesület viseli. 

 
2. A Közgyűlés utasítja a Miskolc Holding Zrt.-t a határozat 1. pontjában rögzített 

feltételekkel a használati szerződések megkötésére. 
 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtásért felügyelő osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő: 2018. június 30. 
 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak a V. határozati javaslatról. 
 

A Közgyűlés 19 igen, 0 nem szavazattal, 4 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztés szerinti V. 
határozati javaslatot és meghozta a  

 
64/2018. (V.17.) számú határozatát 

 
Tárgy:  A Tiszáninneni Református Egyházkerület részére a 3530 Miskolc, 

Széchenyi u. 56. szám alatti ingatlanrész – kedvezményes bérleti díj 
fizetése melletti - használatba adása  

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) 
önkormányzati rendelet módosítására, valamint egyéb vagyongazdálkodási 
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 12.§ (3) bekezdése alapján a Miskolc 3695 hrsz-ú, természetben 3530 
Miskolc, Széchenyi u. 56. szám alatti 380 m2-es ingatlant a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7. és 15. 
pontjában meghatározott kulturális és ifjúsági ügyek közfeladat ellátásának elősegítése 
céljából 2018. június 1-jétől határozatlan időre - 6 hónapos felmondás kikötése mellett 
-, a Tiszáninneni Református Egyházkerület részére kedvezményes, 220.470,-Ft +Áfa 
bérleti díj fizetése melletti, közcélú adományként történő használatba adja azzal, hogy 
az ingatlan használatával kapcsolatban felmerült - kedvezményes bérleti díj fizetése 
feletti - költségeket (közüzemi, karbantartási, felújítási, társasházi közös vagy ráosztott 
üzemeltetési közös költség stb.) a Tiszáninneni Református Egyházkerület viseli. 

 
2. A Közgyűlés utasítja a Miskolc Holding Zrt.-t a határozat 1. pontjában rögzített 

feltételekkel a használati szerződések megkötésére. 
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Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtásért felügyelő osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő: 2018. június 30. 
 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak a VI. határozati javaslatról. 
 

A Közgyűlés 20 igen, 0 nem szavazattal, 4 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztés szerinti VI. 
határozati javaslatot és meghozta a  

 
65/2018. (V.17.) számú határozatát 

 
Tárgy:  Az Egri Főegyházmegye részére a Miskolc 32265/2 hrsz-ú, természetben 

Miskolc Endrődi utcában lévő beépítetlen terület térítésmentes 
használatba adása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) 
önkormányzati rendelet módosítására, valamint egyéb vagyongazdálkodási 
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 12.§ (3) bekezdése alapján Miskolc 32265/2 hrsz-ú, természetben 
Miskolc Endrődi utcában lévő beépítetlen területet a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott oktatási közfeladat ellátásának 
elősegítése céljából 2018. június 1-jétől határozatlan időre - 6 hónapos felmondás 
kikötése mellett - az Egri Főegyházmegye részére térítésmentes, közcélú 
adományként használatba adja azzal, hogy az ingatlan használatával kapcsolatban 
felmerült költségeket (közüzemi, karbantartási, felújítási, vagy üzemeltetési költség 
stb.) az Egri Főegyházmegye viseli.  

 
2. A Közgyűlés utasítja a Miskolc Holding Zrt.-t a határozat 1. pontjában rögzített 

feltételekkel a használati szerződések megkötésére. 
 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtásért felügyelő osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő: 2018. június 30. 
 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak a VII. határozati javaslatról. 

 
A Közgyűlés 19 igen, 0 nem szavazattal, 4 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztés szerinti VII. 
határozati javaslatot és meghozta a 
 

66/2018. (V.17.) számú határozatát 
 
Tárgy:  Hozzájárulás a MIDMAR Nonprofit Közhasznú Kft. által a Miskolc, 

Széchenyi u. 16. szám alatti ingatlanon végzett felújítás térítés nélküli 
átvételéhez azzal, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a 
felújításra eső ÁFA összegét a MIDMAR Kft.-nek megtéríti. 
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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) 
önkormányzati rendelet módosítására, valamint egyéb vagyongazdálkodási 
döntések meghozatalára” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul a MIDMAR Kft. 
által az ingatlanon végzett felújítás összegének – amelynek bruttó összege 26.326.695 
forint – Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő térítés nélküli 
átvételéhez azzal, hogy a felújításra eső ÁFA összegét, azaz 5.597.014 forintot az 
Önkormányzat a MIDMAR Kft-nek megtéríti. 
 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a 
Polgármestert a térítésmentes átvételhez szükséges nyilatkozatok és megállapodások 
aláírására.  

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtásért felügyelő osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő: 2018. június 30. 
 
 
4. sürgősségi napirend: Javaslat a „Miskolc és agglomerációja digitális 

közösség” elnevezésű program keretében kiosztott 
notebookok térítésmentes tulajdonjogának 
megszerzéséhez szükséges döntések 
meghozatalára 

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

A Közgyűlés 23 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot és meghozta a  

 
67/2018. (V.17.) számú határozatát 

 
Tárgy:  „Miskolc és agglomerációja digitális közösség” elnevezésű program 

keretében kiosztott notebookok térítésmentes tulajdonjogának 
megszerzéséhez szükséges döntések meghozatala 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a 
„Miskolc és agglomerációja digitális közösség” elnevezésű program keretében 
kiosztott notebookok térítésmentes tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges 
döntések meghozatalára” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 16. pontjában, a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami 
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja, valamint a 36. 
§ (6) bekezdése alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél kezdeményezi és 
kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Kormányzati Informatikai Fejlesztési 
Ügynökség vagyonkezelésében lévő a „Miskolc és agglomerációja digitális közösség” 
program keretében magánszemélyek és intézmények használatába adott 17.000 db 
laptop és kapcsolódó szoftverek ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.  
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2. Az ingóságokat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata „Miskolc és agglomerációja 
digitális közösség” program végrehajtása érdekében a Kormányzati Informatikai 
Fejlesztési Ügynökség jogelődje a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési 
Intézet és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata között a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdése alapján 
létrejött közfeladat átadásáról és átvételéről szóló megállapodásban rögzített 
információs társadalom fejlesztés, ezen belül a digitális írástudás fejlesztése közfeladat, 
valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 
§ (1) bekezdés 7. pontjában megfogalmazott helyi közművelődés támogatása, mint 
közfeladat ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni. 

 
3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében 

felmerülő költségek megtérítését. 
 
4. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilatkozza, hogy az igényelt ingóságok 

nem állnak védettség alatt.  
 
5. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a 

Polgármestert hogy az ingóságok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával 
kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi 
nyilatkozatot megtegyen, valamint, hogy az ingóságok ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő osztály: Vagyongazdálkodási Osztály 
Határidő: az 1.-4. pontok tekintetében azonnal 
 az 5. pont tekintetében 2018. május 31. 

 
 
5. sürgősségi napirend: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata és az Egységes Magyarországi 
Izraelita Hitközség között feladatellátási szerződés 
megkötésére 

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

A Közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot és meghozta a  
 

68/2018. (V.17.) számú határozatát 
 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Egységes 

Magyarországi Izraelita Hitközség között feladatellátási szerződés 
megkötése 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Egységes Magyarországi 
Izraelita Hitközség között feladatellátási szerződés megkötésére” című 
előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség között megkötésre kerülő 
feladatellátási szerződést a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, egyúttal 
felhatalmazza a Polgármestert a feladatellátási szerződés aláírására. 
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Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Szociális Osztály 
Határidő: azonnal 
 
 

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
 
6. sürgősségi előterjesztés: Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács és 

Rehabilitációs Foglalkoztatási Tanács 
létrehozására 

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Két határozati javaslatról kell dönteniük, kéri, 
szavazzanak az elsőről. 

A Közgyűlés 23 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztés szerinti I. 
határozati javaslatot és meghozta a  

 
69/2018. (V.17.) számú határozatát 

 
Tárgy:  Esélyegyenlőségi Tanács létrehozása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az 
Esélyegyenlőségi Tanács és a Rehabilitációs Foglalkoztatási Tanács létrehozására” 
című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2018. június 1. napjától 
11 fős Esélyegyenlőségi Tanács felállításáról dönt.  

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Esélyegyenlőségi 
Tanács Elnökének a szakterületért felelős mindenkori Alpolgármestert jelöli ki.  

3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza az 
Esélyegyenlőségi Tanács Elnökét, hogy a szakterületen működő intézmények 
képviselői közül kérjen fel tagokat az Esélyegyenlőségi Tanács munkájában történő 
részvételre.  

4. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza az 
Esélyegyenlőségi Tanács Elnökét, hogy az Esélyegyenlőségi Tanács mellett, 
szakpolitikai kérdésekben - szükség esetén külső személy bevonásával - kabinetet 
hozzon létre. 

5. 2018. június 1. napjával a 2015. december 03. napján létrehozott Esélyegyenlőségi 
Tanács működése megszűnik. 

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humánszolgáltatási Osztály 
Határidő: azonnal 
 
 
 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés szerinti II. határozati 
javaslatról. 

A Közgyűlés 23 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztés szerinti II. 
határozati javaslatot és meghozta a  
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70/2018. (V.17.) számú határozatát 
 

Tárgy:  Rehabilitációs Foglalkoztatási Tanács létrehozása 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az 
Esélyegyenlőségi Tanács és a Rehabilitációs Foglalkoztatási Tanács létrehozására” 
című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2018. június 1. 
napjától 7 fős Rehabilitációs Foglalkoztatási Tanács felállításáról dönt.  

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Rehabilitációs 
Foglalkoztatási Tanács Elnökének a szakterületért felelős mindenkori 
Alpolgármestert jelöli ki.  

3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a 
Rehabilitációs Foglalkoztatási Tanács Elnökét, hogy a szakterületen működő 
intézmények képviselői közül kérjen fel tagokat a Rehabilitációs és Foglalkoztatási 
Tanács munkájában történő részvételre.  

4. 2018. június 1. napjával a 2015. december 3. napján létrehozott Rehabilitációs és 
Foglalkoztatási Tanács működése megszűnik. 

 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humánszolgáltatási Osztály 
Határidő:   azonnal 
 
 
 
7. sürgősségi napirend: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatalának szervezetét, működését érintő 
döntések meghozatalára  

 
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  

 
71/2018. (V.17.) számú határozatát 

 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat 
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetét, működését 
érintő döntések meghozatalára” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja Miskolc Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának 2018. június 1. napjával 
hatályba lépő módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Igazgatási Osztály 
Határidő: azonnal 
 

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 



54 
 

8. sürgősségi napirend: Javaslat egyes helyi adókat érintő önkormányzati 
rendeletek módosítására 

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

A Közgyűlés 21 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett megalkotta a 8/2018. önkormányzati 
rendeletét az egyes helyi adókat érintő rendeletek 
módosításáról. 
 

/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 

 
 
 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Bejelenti, hogy ezzel a szavazás és a mai munkájuk végéhez 
értek. 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a következő ülés várható időpontja 2018. június 19. napja.  
Megköszöni mindenki munkáját.  
 
Az ülést 09 óra 30 perckor bezárja. 
 

 
K. m. f. 

 
 
 

 Dr. Alakszai Zoltán  Dr. Kriza Ákos 
 jegyző polgármester 


