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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 
 
Iktatószám:…..…………../2018. 

 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és 
Szociális Bizottsága 2018. június 14. napján 14 órai kezdettel, a Polgármesteri Hivatal 
Miskolc, Petőfi Sándor utca 39. szám alatti I. emeleti tárgyalójában tartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Dr. Kovács László elnök, Kovácsné Budai Mária alelnök, Fodor Zoltán, Glatz 
Katalin, Hollósy Endre András, Dr. Meleghné dr. László Judit, Dr. Gonda Géza, Halona 
Istvánné, Varga Andrea Klára, Szilágyi Szabolcs, Kozma Istvánné bizottsági tag 
 
 
Meghívottak: 
Dr. Kovácsné dr. Omar Leila Önkormányzati Igazgatási Osztály, jogi ügyintéző, 

a jegyző képviseletében 
Divinyiné dr. Kovács Irén Jogi és Igazgatási Főosztály, főosztályvezető-

helyettes 
Leskóné Spisák Erika Gazdálkodási Főosztály, főosztályvezető-helyettes 
Dr. Szekanecz Noémi Szociális Osztály, osztályvezető 
Dr. Miskolci Róbert Miskolci Egészségfejlesztési Intézet, 

önkormányzati alapellátási igazgató 
 
Jegyzőkönyvvezető:    Vanyó Zsanett önkormányzati ügyintéző 
 
 
Dr. Kovács László elnök: Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket. Elöljáróban gratulál 
dr. Meleghné dr. László Judit bizottsági tag társának a Miskolc Város Napján átvett Benkő 
Sámuel Díjához. 
Tájékoztatja a Bizottságot, hogy 2018. június 19-én 14 órai kezdettel összevont ülést tartanak a 
Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottsággal, azt követően pedig a Ferde-tetős tárgyalóban 
önálló ülés megtartására kerül sor. 
Megállapítja, hogy a Bizottság 11 tagja megjelent, a Bizottság határozatképes, az ülést 
megnyitja. Kéri a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak a meghívó szerinti napirend 
elfogadásáról. 
 

A Bizottság 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett 
elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint: 

 
Napirendi pontok: 
Nyílt ülés: 

1. Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

2. Egyebek 

Zárt ülés: 

3. Javaslat fellebbezés elbírálására egyedi szociális hatósági ügyben 
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1. napirend:  Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására 

 
 
Dr. Kovács László elnök: A napirend ismertetésére felkéri Divinyiné dr. Kovács Irén 
főosztályvezető-helyettes asszonyt. 
 
Divinyiné dr. Kovács Irén: Elmondja, hogy az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló rendelet módosítása azért vált szükségessé, mert egyrészt a magasabb 
szintű jogszabályokban bekövetkezett változásokat át kell vezetni az SZMSZ-ben, másrészt 
deregulációs céllal is össze kellett fésülni ezeket a szabályokat, illetőleg a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal egy konzultációs eljárásban fogalmazott meg különböző 
elvárásokat a Szervezeti és Működési Szabályzattal kapcsolatban. A települési képviselők 
tiszteletdíjának, költségvetésének megvonásával kapcsolatos szabályok kerülnek be a 
Szervezetei és Működési Szabályzatba, azon oknál fogva, hogy a törvény úgy rendelkezik, hogy 
ezt SZMSZ-ben kell megállapítani, és emiatt a külön rendelet ezen részszabályai, amik eddig 
ezt szabályozták, hatályon kívül helyezésre fognak kerülni. Változás következik be abban is, 
hogy eddig a Közgyűlés alakuló ülésén az eskü előolvasását a Helyi Választási Bizottság elnöke 
tette meg, de az önkormányzati törvény rendelkezései szerint ez nem lehetséges, ezért a javaslat 
szerint a jegyző fogja előolvasni az eskü szövegét. A név szerinti szavazás kizárását tartó 
tárgyköröket is szabályozta korábban az SZMSZ. Ezt ki kell bővíteni az önkormányzati törvény 
rendelkezései miatt. Annyiban fog kibővülni, hogy a bizottság létszámára, összetételére sem 
lehet tartani név szerinti szavazást. Szükséges kibővíteni a jegyzőkönyvhöz tartozó mellékletek 
körét. Mellékletként csatolni kell a meghívót, a kihirdetett rendeletet, a jelenléti ívet és a név 
szerinti szavazásról készült névsort. Szabályozásra kerül a nem képviselő testületi bizottsági 
tagok vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége is. Szükséges volt a bizottsági meghívók 
kiküldésének időpontját is meghatározni, melyre javasolják a bizottsági ülést megelőző naptári 
napot maximalizálni. Az önkormányzati törvény előírásai alapján szükséges továbbá a Miskolci 
Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak a hulladékgazdálkodási 
tárgykörben átruházott feladatait az SZMSZ mellékletében elhelyezni. A nemzetiségi törvény 
előírásai alapján a nemzetiségi önkormányzatok működéséhez kapcsolódó személyi és tárgyi 
feltételek biztosítását szintén az SZMSZ-ben szükséges szabályozni. Pontosításra kerülnek a 
polgármester ülésvezetői és tanácskozási rend fenntartására irányuló feladatai. Szabályozásra 
kerül az is, hogy miképpen tekinthetnek be és kérhetnek másolatot a nyílt ülésről készült 
jegyzőkönyvről az állampolgárok. Sor kerül az alapítványi források átadásával és átvételével 
kapcsolatos hatáskör szabályozására, amely szerint a Pénzügyi Bizottság fogja véleményezni az 
államháztartás alrendszerébe nem tartozó alapítványi források átvételét és az átadással 
kapcsolatos előterjesztéseket. Elmondja, hogy ezek kizárólagos közgyűlési hatáskört képeznek, 
a Pénzügyi Bizottságnak kizárólag véleményezési jogköre van. Sor kerül a költségvetési 
kihatással nem járó szerződések megkötéséről való döntés hatáskörének átruházására a 
polgármesterre, melynek indoka az operatív önkormányzati feladatellátás. Szabályozásra kerül 
a polgármester forrás-felhasználási jogának a módja és iránya. Tekintettel arra, hogy ezt a 
költségvetési rendeletben szükséges szabályozni, ezért a 2018. évi költségvetésről szóló 
rendelet módosítására is javaslatot tesznek azzal, hogy az értékhatárt az önkormányzati 
feladatok esetében éves szinten az önkormányzat összes során megnevezett kiadási előirányzat 
képezi, ebből kivonjuk az intézményi előirányzatot, tehát gyakorlatilag az intézményi 
kiadásokkal csökkentett előirányzatból kerül meghatározásra ez az értékhatár, amivel 
Polgármester Úr rendelkezhet. Technikai jellegű átvezetések is beépítésre kerülnek: az egyes 
bizottsági határozatok számának megállapítása, a bizottságok ügyviteli támogatására kijelölt 
köztisztviselők, a Polgármesteri Hivatal szervezeti struktúrájában bekövetkezett változások is 
átvezetésre kerülnek.  
 
Dr. Kovács László elnök: Köszöni a tájékoztatást. A napirend felett megnyitja a vitát. 
Megállapítja, hogy nincs hozzászólás, javaslat, így a vitát lezárja. Kéri, hogy szavazzanak az 
előterjesztés szerinti rendelettervezet támogatásáról. 
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A Bizottság 8 igen, 0 nem és 3 tartózkodás mellett az 
előterjesztés szerinti rendelettervezetet elfogadásra 
javasolja a Közgyűlés számára. 

 
 
2. napirend: Egyebek 
 
Dr. Kovács László elnök: Kérdezi a Bizottság tagjait, hogy az „Egyebek” napirenden belül 
van-e témajavaslatuk. Megállapítja, hogy nincs, a vitát lezárja. A nyílt ülést 14 óra 16 perckor 
bezárja. 
 
 
 

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

 
A jegyzőkönyvet készítette: 

 
 

Vanyó Zsanett 
 

A jegyzőkönyv törvényességi véleményezésre bemutatva: 
 
 
 

Dr. Alakszai Zoltán 
jegyző 

 
 


